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SAMMANFATTNING
Sverige står inför en framtid av en kraftigt ökande andel äldre människor i
samhället. År 2060 kommer en fjärdedel av befolkningen vara 65 år eller
äldre. Utvecklingen när det gäller äldre människors boendesituation går
mot ett ökat kvarboende där vård- och omsorg alltmer kommer att ske i
det egna hemmet. Redan idag finns inte tillräckligt med anpassade
bostäder för att möta framtiden, många äldre bor i opraktiska och
otillgängliga lägenheter som ger upphov till ett begränsat liv - både fysiskt
och socialt. En förutsättning för ett gott liv på ålderns höst är goda
bostäder och boendemiljöer.

området är ofta en bidragande faktor för att skapa trygghet och
gemenskap.
Seniorbostäder riktar sig vanligen till personer över 55 år och har inga
krav på biståndsbedömning. Genom intervjun kritiserades att seniorboendet har åldergränser för att få flytta in. Det kan vara en bidragande
faktor till ett segregerat samhälle. Framtidens boende kommer att kunna
användas av alla, gammal som ung.

Syftet med examensarbetet är att sammanställa underlag för hur man
utformar bostäder avsedda för seniorer och äldre människor utifrån olika
perspektiv. Arbetet kommer behandla frågor rörande boendemiljöer för
äldre som underlättar det vardagliga livet. Studien kommer att fokusera
kring boendeformen seniorboende. Målet är skapa en bild av hur en
bostad för seniorer bör utformas för att ge bra förutsättningar för ett
långsiktigt boende. Målet är även att kartlägga vilka krav, faktorer och
kvalitéer som är viktiga vid utformning av seniorbostäder. Slutligen
redovisas ett gestaltningsförslag som bygger på de resultat som kommit
fram under arbetets gång.
En omfattande litteratur- och intervjustudie gav svar på vad man bör
tänka på för att skapa bra miljöer som möter framtida seniorers behov
och önskemål. Resultaten från intervjun visade att seniorboendets läge,
närhet till service och kommunikationer är viktigt att beakta. Bostäderna
och utemiljön ska vara tillgängliga och trygga att vistas i. Trivsel är den
absolut vikigaste aspekten när man utformar bostäder. Trivsel i bostads-
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ABSTRACT
Sweden will face a future of a rapidly increasing proportion of older people in society. In 2060, a quarter of the population will be 65
or older. The trends for older people's living situation head towards a
greater “kvarboende” where health and social care will increase at
home. There isn’t enough adequate housing as it is today to meet the
future, many elderly people live in inconvenient and inaccessible apartments that contribute to a limited life - both physically and socially. A
prerequisite for a good life in old age is good housing and living environments.

Senior Housing generally addresses to people over 55 years and has no
requirements for entitlement to support. In the interview there were
some critics about the age criteria when you get to move in into a house
for seniors. That may be a contributing factor to a segregated society. Future residents will be designed to be used by anyone, young or old.

The purpose of this study is to compile data for how to design homes
for seniors and older people from different perspectives. The study
will address questions related to living environments for older people to
help with everyday life. The study will focus on housing for seniors. The
goal is to create an image of how housing for seniors should be designed
to provide good conditions for long-term residents. Another objective is
to identify requirements, factors and qualities that are important in the
process of designing housing for seniors. Finally, an example of the design
is presented that is based on the results that came up during the work.
An extensive literature review and interviews provided answers on what
to consider in order to create safe environments that meet the needs and
wishes of future seniors. The results of the interview showed that it is
important to consider the location for housing for seniors. It should be
located close to services and communications. The dwellings and the outdoor environment should be accessible and safe to live in. Well-being is
the most important aspect when designing homes and it´s often a contributing factor in creating security and community in the residential area.
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FÖRKLARINGAR &
FÖRKORTNINGAR

Ordinärt boende

Boende i egna hem, flerbostadshus och liknande som
inte kräver individuellt biståndsbeslut.

ALM

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och
inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Bogemenskaper

Bogemenskaper är vanliga bostäder som har gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, odla sina intressen och umgås. De finns både
för alla åldrar och för människor i andra halvan av livet.

BBR

Boverkets byggregler handlar om tekniska egenskapskrav. Det är samhällets minimikrav på byggnader och
gäller vid nybyggnad och tillbyggnad. Vid ombyggnad
gäller BÄR.

Seniorbostäder

Bostäder som hyrs ut till personer som är medelålders
eller äldre och som inte omfattas av kommunal biståndsprövning.

Trygghetsbostäder

Bostäder för äldre som känner sig oroliga, otrygga
och/eller socialt isolerade. De boende ska ha tillgång till
gemenskapslokaler, möjlighet att äta tillsammans och
personal som en gemensam resurs.

Plan och bygglagen (PBL) PBL är en av rikstagen fastställd lag om planläggning av
mark och vatten och om byggande som antogs för första gången 1987. 2010 beslutade riksdagen om en ny
plan- och bygglag. Den nya lagen (SFS 2010:900) träder
i kraft den 2 maj 2011.
Tillgänglighet

Den demokratiska rätten att kunna röra sig fritt och
kunna verka i samhället även för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Tillgängligheten kan
bland annat handla om lokalers fysiska beskaffenhet,
tillgång till information och ett bra bemötande.

Senior

Person som är 55 år eller äldre.

Pensionär

Person som är 65 år eller äldre.

Vård- och omsorgsboende En boendeform för äldre som omfattas av rätten till
bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet
runt. Tidigare kallad särskilt boende.
Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning definieras enligt Socialstyrelsen
som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell
funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå
till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av
en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar,
tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av
övergående natur.
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Funktionshinder

Funktionshinder definieras enligt Socialstyrelsen som
den begränsning som en funktionsnedsättning innebär
för en person i relation till omgivningen. Exempel på
begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det
dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i
sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar
framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.
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1 INTRODUKTION
1.1 Bakgrund
En äldreboom på väg
I Sverige finns det ungefär 1,7 miljoner människor som är 65 år eller äldre.
Gruppen utgör 18 % av befolkningen och andelen beräknas öka mer och
mer framöver. År 2020 kommer antalet personer som är 65 år och äldre
att öka till 2,1 miljoner, år 2040 drygt 2,5 miljoner och år 2060 drygt 2,7
miljoner vilket kommer utgöra 25 % av befolkningen (Brundell, 2010).

Figur 1.1 Illustration av befolkningsandel över 65 år 2060.

Men vi blir inte bara allt fler utan även allt äldre och äldre. Vid förra sekelskiftet var medellivslängden 57 år för kvinnor och 55 år för män. År 2008
var 17,3 % av landets 9,1 miljoner invånare 65 år eller äldre. Medellivslängden har ökat markant under seklets gång till 83 år för kvinnor och 79
för män. Gruppen ”äldre-äldre” personer, 90+ har tredubblats de senaste
20 åren (Paulsson, 2008). Enligt Statistiska Centralbyråns prognoser

beräknas medellivslängden öka till 87 år för kvinnor och 85 för män år
2060 (Statistiska centralbyrån, 2009).
Paulsson (2008) poängterar dock att många människor som når en hög
ålder inte nödvändigtvis betyder att de är sjuka och i stort behov av hjälp.
Att bli så pass gammal indikerar snarare på att personen är frisk och välmående. Åldrandet sker högst individuellt. Sista delen av livet kan präglas
av såväl en kort som lång period av sjukdom och funktionsnedsättning. I
och med att medellivslängden ökar så bidrar detta till att åldrandet skjuts
upp och människor kan leva aktiva och med god hälsa långt upp i
åldrarna.
Befolkningsutvecklingen och den ökande andelen äldre människor
kommer att medföra ett ökat behov av tillgänglighet och service i det
egna hemmet. Många kommuner runt om i landet arbetar med att
försöka skapa sig en bild av hur den ökande andelen äldre kommer påverka deras verksamhet och ekonomi. Bostäder anpassade åt den äldre
generationen kommer att bli mycket stort framöver. För att klara av att ta
hand om dem måste fler bostäder skapas, anpassade särskilt för denna
grupp (Äldreboendedelegationen, 2008). Kärnekull (2009) anser att det är
mycket viktigt att det finns en beredskap i både kommuner och landsting,
bostadsföretag men också som privatpersoner för att klara av den
påfrestning på samhället som det kommer att innebära. Framförallt för
att gruppen äldre-äldre blir större.

”Drygt hälften av Sveriges befolkning över 65 år bor idag i bostäder
med bristande tillgänglighet” –Hjälpmedelsinstitutet
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Ökat behov av tillgängliga bostäder
Idag finns inte tillräckligt med bostäder anpassade för den åldrande människans behov för att möta den framtida befolkningsutvecklingen (Äldreboendedelegationen, 2007). De flesta som är 65 år eller äldre, närmare
bestämt drygt 90 %, bor i vanliga bostäder i det ordinära bostadsbeståndet. Knappt 100 000 personer, 6 %, bor i vård- och omsorgsboende eller
särskilt boende (Kärnekull, 2011).
Utvecklingen när det gäller äldre människors boendesituation går mot ett
ökat kvarboende där vård och omsorg alltmer kommer att ske i det egna
hemmet (Svensson, 2008). En förutsättning för ett gott liv på ålderns höst
är att det finns goda bostäder och boendemiljöer (Kärnekull, 2009).
Gränsen för att få flytta in på ett särskilt boende har höjts, sjukhusvistelser har förkortats och vård av svårt sjuka sker alltmer i det egna hemmet.
Detta ställer högre krav på bostaden vad gäller tillgänglighet och användbarhet (Svensson, 2008). Idag bor dock många äldre människor i bostäder
som varken underlättar vardagslivet för sig själva eller för vårdpersonalen
(Kärnekull, 2011). Bostaden utgör ett hinder genom trånga mått, långa
trappor och frånvaro av hiss vilket leder till en tillvaro av såväl isolering
som otrygghet (Kärnekull, 2009).
Tillgängliga bostäder bidrar till ett mer självständigt liv och kan minska
behovet av hjälp. Men det är inte bara en tillgänglig bostad som har
betydelse för ett bra liv på äldre dar. Det sociala umgänget är också en
viktig del för ett gott åldrande. Det har en positiv inverkan på vårt
välbefinnande och hälsotillstånd, det skapar trygghet och studier har visat
att det finns ett samband mellan sociala relationer och minskad dödlighet,
sjuklighet och psykisk ohälsa (Äldreboendedelegationen, 2008).

Enligt Äldreboendedelegationen (2008) upplever många äldre personer
att det är ett för stort glapp mellan det ordinära boendet och ett
vård- och omsorgsboende. I vissa fall så stort att det medför att
människor tvingas bo kvar i sina hem trots att de inte vill, eller klarar av
det (Äldreboendedelegationen, 2007). Särskilda boendeformer/vård- och
omsorgsboende riktar sig åt personer som är i behov av mycket vård och
omsorg, vissa dygnet runt. Många äldre som bor kvar hemma i det
ordinära bostadsbeståndet känner sig otrygga i sitt eget hem och önskar
ett nytt boende för att förenkla vardagen och stärka tryggheten. Ett
boende med bättre tillgänglighet, tillgång till service och möjlighet till
social gemenskap utmärker de äldres önskemål (Äldreboendedelegationen, 2008). Det behövs en mångfald av olika boendeformer för äldre som
inte kräver behovsbedömning där man själv kan välja vart man vill flytta
(Äldreboendedelegationen, 2007).
Seniorbostäder – lösningen för ett långsiktigt boende?
Seniorbostäder är alla bostäder avsedda för personer över en viss ålder
där det inte finns krav på biståndsbedömning. För övrigt finns inga
särskilda krav eller specifikationer som definierar ett seniorboende. Ofta
finns höga ambitioner vad gäller god tillgänglighet, gemensamma lokaler
och möjlighet att kunna bo kvar trots omfattande vård- och
omsorgsbehov (Kärnekull, 2011).
Enligt en undersökning utförd av Sveriges kommuner och landsting
(2008) ökade antal seniorbostäder mellan 2000 och 2008 från 11 373 till
32 761 stycken. Den kraftiga ökningen beror dels på att många utav
seniorbostäderna tidigare varit särskilda boenden.
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I framtiden kommer det behöva byggas fler och varierande bostäder och
boendeformer för äldre. Ett ökat byggande av alternativa boendeformer
anpassade för äldres behov som seniorbostäder och trygghetsbostäder
bidrar till att möjligheten att bo kvar blir större och en eventuell flytt till
särskilt boende inte blir nödvändig eller kan skjutas upp (Äldreboendedelegationen, 2008). Hur ser seniorerna på åldrandet och framtida boende?
Hur bör seniorbostäder planeras och utformas för att säkra ett gott åldrande?
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Figur 1.2 Ökning av antal seniorbostäder mellan 2000-2008. Statistik saknas för
2009 och 2010 (Data från Sveriges kommuner och landsting, 2008).

Den fortsatta ökningen av seniorbostäder tyder på att det finns en efterfrågan på den typen av bostäder där ökad bekvämlighet, social tillvaro och
viss service finns till att tillgå (Äldreboendedelegationen, 2008).
Det tycks vara särskilt två motiv som leder till att äldre söker sig till
seniorboenden. Det ena är trygghet och det andra önskan om att få en
bättre bostad. Tryggheten kan skapas på olika sätt. I Sverige har organiserade arrangemang och personal en betydande roll medan i Danmarks
motsvarighet till seniorboende, seniorbofællesskapen, har grannar,
aktivitet och gemenskap utgjort grunden för trygghet (Paulsson, 2002).
För att möta människors olika levnadssätt, livsstil och behov behövs bostäder med olika inriktningar, utformning och service som kan möta
människors olika krav, behov och önskemål (Äldreboendedelegationen,
2007).

Figur 1.3 Löjtnantsgården, Stockholm, erbjuder bostäder i form av seniorbostäder,
vård- och omsorgsboende och studentlägenheter kring en gemensam gård (Bildkälla: Åwl Arkitekter)
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En följd av seniorboendets utveckling är den variation i utformning och
inriktning vilket ger upphov till nytänkande vad gäller bostäder och
bostadsområden för alla grupper, inte bara seniorer (Kärnekull, 2011).

Figur 1.5 Livsstilsboendet Victoria Park, Malmö, hemkänsla och semesterkänsla i
ett. Ett boende med hög standard, god service och möjlighet till olika aktiviteter
(Bildkälla: Tyréns)

Figur 1.4 Bovieran består av tre byggnader som omringar en gemensam inglasad
innergård. Trädgården är indelad i olika delar, en japansk, en skandinavisk, en
tropisk och en medelhavsdel (Bildkälla: Svensk fastighetsförmedling).
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1.2 Frågeställning
Frågeställning 1
Vad är ett seniorboende och vad ska det innehålla?
-

Vilka önskemål har seniorer kring framtida boende och vilka är
alternativen för en aktiv senior?
Hur vill framtida seniorer bo på äldre dagar?
Hur skiljer sig kommande seniorers behov och livsstil i förhållande
till dagens?
Är det viktigt att det finns tillgång till gemensamma lokaler?
Vilka funktioner bör ett seniorboende innehålla?
Hur kan bostaden och omgivningen medverka till att äldre kan
leva ett så självständigt liv som möjligt?

Frågeställning 2
Vilka krav ställs på ett seniorboende?
-

Vad anger lagar och bestämmelser?

Frågeställning 3
Hur kan seniorboendet planeras och utrustas så att man kan bo kvar trots
ett ökande behov av vård och omsorg?
-

Vad bör beaktas vid utformning av rum och närmiljö anpassad för
äldre?
Vilka faktorer spelar in vid utformning av bostäder för att
förbättra tillgänglighet, orientering och trivsel?
5

1.3 Syfte

1.6 Rapportens disposition

Syftet med examensarbetet är att sammanställa underlag för hur man
utformar bostäder avsedda för seniorer och äldre människor utifrån olika
perspektiv. Arbetet kommer behandla frågor rörande boendemiljöer för
äldre som underlättar det vardagliga livet.

Rapporten inleds med detta kapitel, introduktionen, vilket beskriver
bakgrunden till problemet, syftet med forskningen, vilka forskningsfrågor
som ska studeras samt vilka parametrar som avgränsar studien. Kapitel 2
beskriver metoden och tillvägagångssättet. Kapitel 3 handlar om den
teoretiska bakgrunden och tidigare forskning som behandlar ämnet bostäder och miljöer anpassade efter den åldrande människan. I detta
kapitel redovisas även resultaten från intervjustudien. I följande kapitel, 4,
presenteras ett exempel på utformning av en seniorbostad som bygger på
vad som presenterats i förgående kapitel. Resultatet analyseras och
diskuteras i kapitel 5 och 6. Kapitel 7 anger de slutsatser som författaren
kunnat dra genom forskningen, följande kapitel 8 presenteras olika förslag
för fortsatt forskning . Slutligen i kapitel 9 presenteras de referenser som
examensarbetet bygger på.

1.4 Mål
Målet är att skapa en bild av hur en bostad för seniorer bör utformas för
att förenkla vardagslivet och möjliggöra kvarboende. Målet är även att
kartlägga vilka krav, faktorer och kvalitéer som är viktiga vid utformning
av bostäder för äldre. Slutligen redovisas exempel på utformning av ett
seniorboende som bygger på de resultat som kommit fram under arbetets
gång. Min förhoppning är att fördjupa mina kunskaper om bostadens
betydelse för den åldrande människan.

1.5 Fokusering och avgränsningar
Rapporten kommer att fokusera kring utformning av bostaden och miljön
i bostadsområdet. Hur kan man utforma och utrusta lägenheter för att
underlätta vardagslivet genom god arkitektur och design. Teknikstöd i
hemmet är ytterligare ett sätt att förenkla livet hemma i bostaden men
kommer inte behandlas i denna studie.
Visualiseringen kommer endast behandla själva utformningsfasen och visa
en vision av hur en bostad kan utformas utifrån äldres behov och krav.
Utformningen kommer att avgränsas till planering av två marklägenheter i
full detaljering. Utformningen kommer att fokuseras kring att få en fungerande planlösning. En principiell situationsskiss över bostadsområdet
illustrerar byggnadernas relation till varandra samt vilka typer av
gemensamma utrymmen som finns att tillgå.
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2 METOD
2.1 Litteraturstudie
En kvalitativ bearbetning och tolkning har använts vid analysering av
texter. Med kvalitativt inriktad forskning menas att datainsamlingen
fokuseras på ”mjuka” data som författaren utrycker sig. Det kan vara i
form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. Metoden bygger på
att försöka förstå och analysera helheter (Patel & Davidsson, 2003).
Litteratur som behandlar kvalitativ forskningsmetodik- och intervju har
använts som underlag för att bestämma metod och varit till hjälp under
arbetets gång.
Efter att inledningen genomförts där fokusering och avgränsning
klargjorts så påbörjades litteraturstudien. Litteraturstudien gjordes för att
få grundläggande kunskaper inom området och för att kunna få en
djupare förståelse för hur man utformar boendemiljöer anpassade åt
äldre med fokus på seniorbostäder. Kunskapsmaterialet har hämtats
främst från böcker och forskningsrapporter. För att få fram ytterligare
relevant litteratur har de olika böckernas och rapporternas referenslistor
studerats för att få fram bra relevanta källor.
Då seniorboende är en förhållandevis ny boendeform finns inte mycket
forskning avslutad i ämnet. Däremot finns en del pågående forskning
kring seniorens livsstil och önskemål kring boende. För att fånga upp den
har artiklar, forskningsrapporter och kunskapsöversikter använts för att
belysa äldres boende och närmiljö.

2.2 Intervjuer
Intervjuer har gjorts med personer som har olika yrkesbakgrund med en
gemensam nämnare. De har mycket erfarenhet och stor kunskap då flera
av dem har forskat kring bostäder för den åldrande människan. De
personer som valts för intervjustudien har olika yrkesbakgrunder som
arkitekt, projektledare inom seniorboende och läkare. De olika yrkeskategorierna har givit olika infallsvinklar och en ökad bredd inom ämnet.
Vid standardiserade intervjuer ställs samma frågor i exakt samma ordning
till varje intervjuperson. Helt standardiserade intervjuer används där man
vill kunna jämföra och generalisera (Patel & Davidsson, 2003). En intervju
med hög grad av standardisering har gjorts med respondenterna där
samma frågor ställdes i samma ordning till de personer som intervjuades.
Graden av strukturering avgör vilket svarsutrymme intervjupersonen får.
En helt strukturerad intervju lämnar litet utrymme för personen som
intervjuas att svara inom och det går att förutsäga vilka svar som kan
tänkas vara möjliga. Vid en ostrukturerad intervju lämnar frågorna
maximalt utrymme för personen som intervjuas att svara inom (Patel &
Davidsson, 2003). En låg grad av strukturering valdes där öppna frågor
utan fasta svarsalternativ användes.

2.3 Checklista
För att tydligt klargöra de krav som ställs på bostäder anpassad för äldre
har en checklista framställts. Checklistan bygger på material från
litteratur- och intervjustudien.

2.4 Gestaltning
Ett gestaltningsförslag av bostäder anpassade efter den åldrande
människan redovisas i rapporten och bygger på de resultat som kommit
7

fram under arbetets gång. Checklistan kommer att användas som ett
verktyg vid utformningen. Gestaltningsförslaget omfattar planritning och
principiella skisser av situationsplan och fasadritning. Fasadritning
redovisas i bilaga 1.
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3 RÅD FÖR BOENDE FÖR ÄLDRE
3.1 Äldres boende genom tiderna
Förr i tiden var det familjen som tog ansvar för de äldre. År 1571
beslutade dock Gustav Vasa att socknarna/kommunerna skulle ta hand
om fattigvården. Där hamnade de som inte kunde ta hand om sig själva
och som saknade närstående. År 1918 beslutades att kommunerna skulle
bygga ålderdomshem (Kärnekull, 2011). Dessa hem var från början inte
särskilt omtyckta då man där blandade fattiga, sjuka och gamla (Äldreboendedelegationen, 2007). Senare fick kommunerna statligt stöd för att
bygga så kallade pensionärshem, vilket från början var en dansk idé och
ansågs bättre än institutionsanläggningarna kallade ålderdomshem.
Pensionärshemmen hade lägenheter anpassade för äldre människor med
bekvämligheter som vatten och avlopp (Kärnekull, 2011).
Då folkpensionen infördes 1946 skiljdes ålderdomshemmen från fattigvården som de tidigare tillhört och dess rykte kom att ändras framöver.
De var inte längre försörjningsinrättningar för fattiga äldre utan ett hem
dit äldre sökte sig för att bli omhändertagna och få vård. Därefter, sedan
1950-talet, har nya former av bostäder prövats som pensionärslägenheter, servicehus, servicelägenheter, sjukhem, gruppboenden och särskilda
boendeformer för äldre. Varje decennium tycks ha präglats av en viss
boendeform som varit dominerande (Kärnekull, 2011).
Rikstagsbeslutet om Ädelreformen 1992 innebar en stor förändring då
landstingen fick ansvar för all sjukvård och kommunerna för långvarig
service, vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunerna tog över alla platser från landstingen och blev skyldiga
att inrätta boendeformer kallade särskilt boende för människor med

behov av särskilt stöd. Idag kallas denna boendeform för vård- och
omsorgsboende (Kärnekull, 2011). Det moderna äldreboendet gestaltades
efter nyckelbegreppen hemlikhet och bostadslikhet. Bygglagstiftningen
ändrades från styrande funktionskrav till övergripande målformuleringar
för byggnadsutformningen (Andersson, 2007). Under fortsättningen av
1990-talet minskade antalet äldre vilket resulterade i att många äldrebostäder som inte uppfyllde de krav som ställdes på tillgänglighet lades ned
och serviceboenden slutade byggas (Kärnekull, 2011).
Istället började andra aktörer intressera sig för pensionärers framtida
boende och nya intressanta projekt växte fram. Konjunktursvackan som
drabbade landet under 1990-talet resulterade i att produktionen av nya
seniorboenden avtog markant (Kärnekull, 2011). Även antalet platser i
särskilt boende minskade under detta årtionde, delvis för att många fick
vård- och omsorg i den egna bostaden och delvis utav kostnadsskäl. Flera
utav de nerlagda särskilda boendena byggdes om till olika former av
lägenheter för äldre, det dominerande antalet bostäder gjordes om till
seniorbostäder (Kärnekull, 2007). Det var under de första åren på 2000talet som antalet seniorbostäder ökade avsevärt, från 10 000 år 2000 till
ca 35 000 år 2009. Hälften av ökningen bestod av omgjorda pensionärsbostäder. Det totala antalet bostäder för äldre har minskat men gruppen
seniorer blir allt fler och fler (Kärnekull, 2009).
Efter ännu en ekonomisk nedgång 2008 planeras och byggs det idag
många bostäder för äldre. Många kommuner och andra aktörer visar stort
intresse och satsar stort på att bygga tillgängliga bostäder efter äldres
behov (Kärnekull, 2011).
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3.2 Boendeformer för äldre
Ordinärt boende
Majoriteten av den äldre befolkningen, 65 år och äldre, bor i det ordinära
bostadsbeståndet. Ungefär 400 000 personer i åldrarna 80 år och äldre
bor i ordinärt boende (Äldreboendedelegationen, 2007). Bostäder som
byggs inom det ordinära bostadsbeståndet ska uppfylla de krav på
tillgänglighet som anges i bygglagstiftningen. Tillgängligheten är i det
flesta fall så pass bra att den kan tillgodose de allra flesta behov (Äldreboendedelegationen, 2008).
Kvarboende, det vill säga att kunna bo kvar i den egna bostaden och inte
behöva flytta till institution, har alltid varit det vanligaste alternativet för
den åldrande generationen. Det egna hemmet är för många en trygg miljö
där närmiljön är bekant och närhet finns till familj, vänner och grannar.
Att kunna bo kvar i den egna bostaden istället för att flytta till institution
har även stor betydelse för påfrestningen på samhället ur ekonomisk
synvinkel. Viktigt att nämna är att kvarboende inte nödvändigtvis innebär
att stanna i den egna bostaden utan innebär även flyttning inom det
ordinära bostadsbeståndet (Paulsson, 2008).
Seniorboende
Seniorbostäder är vanliga bostäder utformade utifrån äldres behov av
tillgänglighet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008). Bostäderna är
avsedda för personer som vill flytta till något bekvämare (Äldreboendedelegationen, 2008). Vanligen riktar sig seniorbostäder till personer över en
viss ålder, oftast 55 år eller äldre(SKL, 2008). Vissa seniorboenden har
även en övre gräns för när man får lov att flytta in (Kärnekull, 2011). De
boende har samma rätt till service och hjälp till vård och omsorg som de

som bor i ordinärt boende. Vissa seniorbostäder har gemensamhetslokaler för olika aktiviteter (SKL, 2008).
Seniorbostäder används ofta som ett samlingsnamn för de olika mellanformer av bostäder, alltså då varken ordinärt boende eller vård- och
omsorgsboende är ett alternativ. Det finns idag ett stort behov av
bostäder där äldre är välkomna utan krav på biståndsbedömning (Paulsson, 2008).
Det finns inga särskilda byggregler eller krav på seniorbostäder utan
kraven i bygglagstiftningen gäller alla bostäder inom det ordinära bostadsbeståndet. Många seniorbostäder byggs med en högre nivå på
tillgänglighet än vad bygglagsstiftningen kräver medan andra efter normal
nivå (Äldreboendedelegationen, 2008). Vissa seniorbostäder tar fasta på
den förhöjda nivån i särskilt sovrum och badrum. En bra tillgänglighet i
dessa utrymmen ger goda förutsättningar för en eventuell arbetsmiljö åt
omsorgspersonal (Kärnekull, 2011).
Svenska seniorboenden började byggas på 1980-talet efter viss inspiration
från de danska bofællesskab där utgångspunkten var gemenskap och
nätverk. I samma veva minskade antalet servicehus som initierades av
kommunen på 70-talet. Andra aktörer i byggbranschen upptäckte den
potentiella marknaden, att bygga boendeformer med service och
trygghet. Servicehusen hade varit populära bland pensionärerna.
Seniorboendet kan ses som vidareutveckling av kommunens servicehus
(Blücher & Graninger, 2005). Idag finns ca 33 000 seniorbostäder, ungefär
2-3 % av alla över 65 år bor i dessa bostäder. Andra benämningar
förekommer också som plusboende, bogemenskap med flera vilka har
olika inriktningar (Kärnekull, 2011). Enligt Äldreboendedelegationen
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(2008) är det viktigt att det växer fram olika former av seniorbostäder
framöver för att möta äldres olika behov och önskemål på bostäder.
Plusboende är lägenheter anpassade för äldre samlade i utvalda hus eller
trapphus. Konceptet växte fram 2003-04 och bygger på fyra områden där
vissa kvaliteter ska finnas. Dessa är tillgänglighet, trygghet, gemenskap
och service (SABO, 2007).
Gemenskapsboende kallades ofta förr kollektivhus men benämns idag ofta
som gemenskapsboende eller bogemenskap. I en bogemenskap bildar
man i regel först en förening för att tillsammans utforma den bogemenskap man vill ha därefter letar man upp ett bostadsföretag som kan hjälpa
till att förverkliga projektet (Äldreboendedelegationen, 2007).
Gemenskapsboenden riktar sig till alla hushåll men är även de avsedda för
åldersgruppen 40+ där barnen inom kort lämnar boet. Förutom boendets
privata område, den egna lägenheten, erbjuds tillgång till gemensamma
utrymmen för social gemenskap där olika aktiviteter anordnas. De boende
ansvarar tillsammans för huset och de gemensamma aktiviteterna som
matlagning, trädgårdsarbete och husskötsel (Familjebostäder, 2011).
Trygghetsboende
Trygghetsbostäder är en ny typ av boendeform som växt fram de senaste
åren. Bostäderna är anpassade för äldre personer med funktionsnedsättning som känner sig oroliga och otrygga i sina nuvarande bostäder.
Trygghetsboende vänder sig till äldre personer som behöver mer tillsyn än
hemtjänsten kan erbjuda men som inte är i behov av den omfattande
vård och omsorg som ges på ett vård- och omsorgsboende. För att få
flytta in krävs ingen behovsbedömning men personen i fråga ska ha fyllt
70 år, alternativt att en utav personerna i samhushåll innehar åldern. På
ett trygghetsboende finns vård- och omsorgspersonal dagligen till de

boendes förfogande under vissa angivna tider (Kärnekull, 2011). Det finns
möjlighet till trygghetslarm och gemensamhetslokal där möjlighet finns
att äta gemensamma måltider samt andra aktiviteter (Äldreboendedelegationen, 2008).
I ett trygghetsboende ställs det högre krav på tillgänglighet i bostaden
jämfört med ett seniorboende. Boendet ska utformas efter den förhöjda
nivån på tillgänglighet enligt svensk standard (Äldreboendedelegationen,
2008).
Vård- och omsorgsboende
Vård och omsorgsboende gick förut under benämningen särskilt boende
men äldreboende, ålderdomshem, servicehus och sjukhem har använts i
folkmun. Ett vård- och omsorgsboende vänder sig till personer som är i
behov av mycket vård- och omsorg. Många av de boende är demenssjuka.
De boende erbjuds service, personlig omvårdnad och hemsjukvård dygnet
runt. För att få flytta in i ett vård- och omsorgsboende krävs bistånd enligt
socialtjänstlagen (Äldreboendedelegationen, 2008). Idag bor ungefär 6 %
eller knappt 100 000 personer i särskilt boende eller vård- och omsorgsboende (Kärnekull, 2011).
De olika boendeformerna och deras särdrag presenteras överskådligt
nedan i tabell 3.1.
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Tabell 3.1 Olika typer av boenden för äldre som visar hur de skiljer sig åt
(Kärnekull, 2011; Äldreboendedelegationen, 2008).

Boendetyp/egenskaper

Kvarboende

Seniorboende

Bogemenskap

Trygghetsboende

Vård- och omsorgsboende

-

Köp/Lokal kö

Lokal kö

Kommunal kö

Behovsbedömning

-

Personer i vissa åldrar, vanligen 55+
eller 65+

Ingen åldersgräns/40+

Oroliga, sköra och/eller
socialt isolerade äldre.
Minst 70 år.

Behov avgörande

Nej

Kan finnas

Nej

Ja. Varje dag men inte
dygnet runt.

Ja. Hela dygnet.

Trygghetsalarm

Vid behov

Vid behov

Vid behov

Vid behov

Ja

Gemensamma lokaler

Kan finnas

Oftast

Ja

Ja

Ja

Normal nivå

Normal nivå, ibland
höjd nivå

Normal nivå

Höjd nivå

Höjd nivå

Förmedling

Målgrupp/Åldersgräns

Personal

Tillgänglighet
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3.3 Seniorer
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Framtida seniorer
Kärnekull (2011) menar att det inte går att skriva om seniorbostäder utan
att beskriva seniorerna själva. En person som faller in under gruppen
senior har fyllt 55 år. Seniorerna i Sverige är en stor grupp människor, ca
2,9 miljoner (år 2009), och består av flera generationer med olika behov
och intressen. Men en nybliven senior skiljer sig en hel del från någon som
var i samma ålder för 20-30 år sedan. Likaså kommer en person i samma
ålder år 2040 skilja sig från dagens (Kärnekull, 2011).
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Kärnekull (2011) talar om två olika skeden efter pensioneringen, den
tredje åldern då individen inte begränsas särskilt av ohälsa och funktionshinder och den fjärde åldern där kroppens funktioner försämras och omsorgsbehovet ökar. 2009 var 1,2 personer mellan 65 och 79 år och
500 000 var 80 år eller äldre.
Den yngre gruppen av pensionärer kommer att öka fram till 2020 medan
antalet äldre över 80 år kommer att hållas ganska konstant. På längre sikt,
närmare bestämt år 2040, beräknas det finnas ungefär 2,5 miljoner
pensionärer jämfört med dagens 1,6 miljoner (Kärnekull, 2011). Figur 3.1
visar antalet seniorer i olika åldersgrupper genom tiderna.
För att minska belastningen på samhället bör fler äldre kunna leva ett
självständigt liv. Ett naturligt steg kommer att vara att de flesta äldre som
är i behov av hjälp och service kommer att få det i den egna bostaden.
Bostaden ska inte vara ett hinder utan skapa förutsättningar för ett
enklare vardagsliv (Äldreboendedelegationen, 2008).

0
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
55-64 år

65-79 år

80+ år

Figur 3.1 Antal personer i åldrarna 55-65 år, 65-79 år och 80+ under perioden
1960-2010 med prognos fram till 2060 (Data från SCB).

Den nya generationen äldre har högre inkomster och utbildning jämfört
med tidigare vilket medför bättre hälsa, ökad medellivslängd samt en
aktivare livsstil enligt Äldreboendedelegationen (2008). Kärnekull (2011)
delar inte den åsikten utan menar att den så kallade rekordgenerationen
kommer få det svårare ekonomiskt framöver då många lever i ensamhushåll. Av de 1,1 miljoner pensionärshushåll i Sverige dominerar ensamhushållen med 62 %, varav 44 % bestod av kvinnor och 18 % män, 38 % av
hushållen bestod av par.
Paulsson (2008) tar upp problematiken kring att samhällsekonomin inte
ökar i samma takt som medelåldern, vilket resulterar i att hjälp och
service från hemtjänst kommer vara bristfällig. En stor del av den äldre
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befolkningen som inte har ett omfattande vårdbehov kommer att behöva
klara sig på egen hand. Det kommer att läggas större vikt på en
fungerande vardag där fokus måste läggas på att skapa en bra bostad som
underlättar vardagslivet. Det är upp till den äldre att själv ordna med hjälp
och service i form av andra serviceföretag. Funktionsnedsättningar,
otrygghet, ensamhet och aktiviteter i det nya boendet måste beaktas.

nedsättningar. Det är personer i denna ålder som söker sig till ett seniorboende. Den fjärde åldern, sista delen av livet, tillhör sjukdom och nedsatt
fysisk/psykisk funktionsförmåga. Det blir besvärligare att klara sig själv,
många blir beroende av andra och vård- och omsorgsbehovet ökar. I vissa
fall kan man klara av att bo hemma och vårdas där, i andra fall känner
man otrygghet och ensamhet och önskar ett nytt boende.

Äldreboendedelegationen (2008) menar att tillgängliga bostäder inte är
tillräckligt för ett meningsfyllt och innehållsrikt liv. Förutsättningen finns
men de menar att det kan behövas någon som driver på och ser till att
gemensamma aktiviteter och socialt umgänge blir av. Man behöver stöd
och stimulans.

Att flytta från den bostad eller bostadsområde man bott i större delen av
livet kan vara ett stort steg för många äldre. Att byta bostad kan upplevas
ansträngande, både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. För att ta steget att
flytta gäller att den äldre personen har skäl att tro att den nya bostaden
är bättre än den man har. Om den nya bostaden underlättar vardagslivet
och möjligheter till ett socialt rikare liv uppstår kanske inte steget att
flytta upplevs lika stort? (Äldreboendedelegationen, 2008)

Seniorers boendesituation och motivation till flytt
Att kunna bo kvar hemma även när hälsan sviktar är för många äldre
människor en viktig livskvalitet. Undersökningar visar att flertalet
hyresgäster vill bo kvar så länge som möjligt i sin bostad eller i sitt bostadsområde (SABO, 2004). Enligt Äldreboendedelegationen (2008) bor 67
procent av männen och 51 procent av kvinnorna i åldrarna 65-79 år i
småhus. Vid 80 års ålder bor hälften av männen och en tredjedel av
kvinnorna i småhus. Vid 90 års ålder bor fortfarande två tredjedelar av
befolkningen i flerbostadshus.
Ju äldre man blir desto mer bofast blir man enligt Äldreboendedelegationen (2008) men studier visar att fler flyttar i dessa åldrar. Även vid hög
ålder bor de allra flesta äldre personer i det ordinära bostadsbeståndet
och klarar sig själva utan hjälp. Mer än hälften av de som är 80 år eller
mer har varken stöd från hemtjänst eller bor i särskilda boendeformer.
Den så kallade tredje åldern är en period efter pensioneringen då man är
frisk och välmående och frånvaro av allvarliga sjukdomar och funktions-

De vanligaste orsakerna till flytt enligt undersökning tycks vara boendet,
boendemiljön, trygghet och sociala orsaker. Många utav de äldre som
flyttar till något mindre och mer bekvämt är ofta nöjda med sitt nya
boende. Många gånger flyttar de från äganderätt till hyresrätt och till en
plats som är bekant för dem (Äldreboendedelegationen, 2008). Vanliga
bakomliggande orsaker är att huset man äger upplevs för stort när barnen
är utflugna och skötsel och underhåll av såväl bostad som trädgård känns
för arbetsamt. Det finns andra grupper äldre som bor i för stora
lägenheter i höga hus utan hiss och otillgängliga miljöer, grupper med
singelhushåll som söker boende nära bekanta och anhöriga (Blücher &
Graninger, 2005).
I SABO´s sammanfattning av rapporten Från eget småhus till allmännyttan
diskuteras fyrtiotalistens boendesituation nu och i framtiden. Flertalet
fyrtiotalister bor i småhus. Det finns flera anledningar till att många vill bo
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kvar så länge de kan. Några av dem har förhållandevis billiga boendekostnader, marknära boende med privata ytor, plats för barn och barnbarn
när de hälsar på. Ett mer lättskött boende är vad man kan tänka sig vid
stigande ålder då skötsel av trädgård och underhåll känns för tungt.
Antalet ökade skilsmässor och andra förändringar i hushållet är en bidragande faktor till att kvarboendemönstret kan komma att förändras i
framtiden (SABO 2, 2007).
Ett småhusliknande boende likt en marklägenhet med liten trädgård och
uteplats är en typ av boende som kan ersätta småhuset. Även lägenheter
med attraktiva lägen nära vatten, grönområden eller centralt belägna är
av intresse. Andra önskemål är att bostaden ska kännas fräsch, trygg,
bekväm, och i storlek av 3-4 rum anses vara lagom (SABO 2, 2007).
Blücher & Graninger (2005) förutspår att en del av rekordgenerationen
kommer välja andra bosättningsmönster, inte på grund av att de skiljer sig
från de värderingar som dagens äldre har, utan på grund av att de är lika.
Det är inte senioren som förändras, det är samhället. Hur vi vill att våra liv
ska se ut när vi blir äldre är en individuell fråga. Det är beroende av hur vi
bott tidigare, hur vi levt, vem eller vilka vi bor med, vad våra barn tycker,
vilken inställning vi har till materiella förhållanden som bostaden och
teknik i form av prylar och apparater.
Seniorers krav och önskemål
Att känna trygghet i sin bostad värderas högt. Enligt undersökningar visas
att trygghet åstadkoms genom att man känner sina grannar, bor i invand
miljö, finns bra lås och belysning och att service och hjälp finns nära till
hands (Äldreboendedelegationen, 2007). Som senior vill man ha möjlighet
till ett aktivt liv och känna gemenskap med andra. Boenden behövs dit

man som äldre kan flytta på eget initiativ där det inte finns krav på någon
behovsbedömning (Äldreboendedelegationen, 2007).
Bostadens utformning kan skapa bättre förutsättningar för att äldre ska
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, känna hemkänsla och
trygghet, social gemenskap och delaktighet. Den kan även underlätta för
eventuell vårdpersonals arbete vilket ofta kännetecknas av såväl fysiskt
som känslomässigt krävande. Den kan också bidra till att släkt och vänner
känner sig välkomna, vilket gör det lättare att besöka, delta och på andra
sätt bidra till vardagslivet i boendet (Paulsson, 2008).
Behoven är många gånger individuella vad gäller miljön vi vistas i. Vissa
punkter tycks dock vara generella. Möjlighet till lugn och ro och avskildhet
samtidigt som social gemenskap är viktigt att det finns utrymme för och är
lättillgängligt. Omgivningen ska vara lätt att förstå för att vi ska kunna
känna igen oss och känna oss trygga. Miljön måste vara säker och inte
innebära några risker. Planering av ljus och färgsättning är viktig (Wijk,
2004). Figur 3.2 visar de allra viktigaste parametrarna för en god miljö för
äldre.

Seniorboende

Tillgänglighet

Service

Trygghet

Social gemenskap

Figur 3.2 Seniorboendets grundpelare.
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Enligt Äldreboendedelegationen (2007) visade en studie att tre
fjärdedelar ansåg att det är skäl att leta efter ny bostad då orken inte
längre finns att sköta om sin bostad. Nästan hälften skulle vilja leta nytt
boende om de blev ensamma och lika många skulle kunna tänka sig att
flytta om de blev erbjudna en bostad anpassad för äldre. En annan studie
redovisar ytterligare skäl till att man vill se sig om efter ny bostad,
anpassad för äldre. Några av dem var behovet av hjälp och tillsyn, trygghet, gemenskap, mindre och mer bekväm bostad, behov av hiss och
lugnare område. Majoriteten av de som medverkade i undersökningen
ville bo i två eller tre rum och kök. Balkong eller uteplats ligger högt upp
på önskelistan. Att bo tillsammans med andra i samma ålder eller ej
visade sig vara olika. En av studierna visade att ungefär hälften ville bo
med jämnåriga men samtidigt visade samma studie att ca 80 procent ville
bo med personer i olika åldrar.
Kärnekull (2011) skriver om forskaren Marianne Abrahamsson studie där
hon frågade seniorer som valt att flytta till seniorboende vilka deras
främsta skäl var. Dessa var trygghet, tillgänglighet, gemenskap, bekvämlighet, unna sig något extra, jämnåriga att prata med samt ett boende där
inte barnen bestämmer. Det är för många ett stort steg att lämna sin
bostad där man bott sedan många år tillbaka. Samma forskare, Marianne
Abrahamsson, menar att det finns tecken på att 40-talisterna är mer
benägna att flytta på sig jämfört med tidigare generationer. Därmed
kommer efterfrågan på seniorbostäder att öka framöver.
Då åldersgruppen är stor kommer också variationerna på efterfrågan av
olika sorters boendealternativ att vara detsamma. Det gäller att kunna
erbjuda olika boendeformer som vänder sig till olika grupper med olika
krav, behov och önskemål (Äldreboendedelegationen, 2008).
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3.4 Tillgänglighet
Med stigande ålder ökar risken att drabbas av nedsatt funktionsförmåga
inom ett eller flera områden. En funktionsnedsättning kan vara allt ifrån
allergi till nedsatt kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, stroke, demens)
(Svensson, 2008). Rörelsehinder och hörselnedsättningar tillhör de
vanligaste hindren enligt Kärnekull (2011). I stor utsträckning beror en
funktionsnedsättning på miljöns utformning. Det är när man stöter på
hinder i omgivningen som man blir funktionshindrad. Ju tillgängligare
miljö desto färre blir funktionshindrade. Ofta kan man med enkla medel
råda bot på flertal hinder genom enkla lösningar som exempelvis
automatisk dörröppnare eller ett stadigt räcke vid entrén (HI, 2010). Att
beakta tillgängligheten är mycket viktigt vid utformning av en bostad
avsedd för äldre människor (Kärnekull, 2011).

Manuell eller liten eldriven rullstol för
inomhusanvändning. Avser enskilda bostadslägenheter.

Kapitel 3.1 i BBR behandlar tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dessa begrepp beskrivs i
avsnitt 3.111.
”Exempel på nedsatt rörelseförmåga är nedsatt funktion i armar, händer, bål och
ben liksom dålig balans. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda t.ex. rullstol, rollator eller käpp. Exempel på nedsatt orienteringsförmåga
är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada).”

Då det enligt dagens lagstiftning ställs höga krav på tillgänglighet gällande
tomter, byggnader eller delar av byggnader gäller att rullstolar och andra
hjälpmedel ska vara enkla att manövrera i miljön.

Rullstol för begränsad utomhusanvändning.
Avser publika lokaler, arbetslokaler och
tomter.

Större eldriven rullstol för utomhusanvändning.
Avser allmänna platser samt områden för andra
anläggningar än byggnader.

Figur 3.3 Dimensionerande vändmått som är lämpliga för att bedöma
tillgängligheten (Svensson, 2008).
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Enligt avsnitt 3:112 i BBR ska måtten för eldriven rullstol för begränsad
utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande och
utrymme för manövrering med rullstol ska finnas. Måtten för manuell
eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning får dock vara dimensionerande i enskilda bostadslägenheter. Dimensionerande vändmått som
är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och användbarheten för en
mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter och för en
inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter, se figur 3.3
(Boverket, 2011).
Enligt ALM 5§ är en cirkel med diametern 2,00 m lämplig för bedömning
av användbarheten för personer i större utomhusrullstol (avser allmänna
platser och områden för andra anläggningar än byggnader) (Svensson,
2008).

Figur 3.4 Minimimått för utrymme i entré. Cirkeln visar ytan som krävs för vändning med rullstol.

Svensson (2008) hävdar dock att det inte är möjligt att ange exakta mått
för vändning. De mått som anges i BBR ska ses som riktvärden och gäller
för en rullstol som är i normalläge, det vill säga då ryggstöd och benstöd
är i normalt läge, se figur 3.4. Desto större utrymmet är, desto lättare är
det att vända. Svensson föreslår istället att man bör utgå från en
rektangel med en fri yta som är 1,5 x 1,5 meter för att underlätta
vändning med rullstol, se figur 3.5.

Figur 3.5 Entré med god tillgänglighet. Utrymmet innanför ytterdörren gör det
enklare att vända med rullstol för att stänga dörren. Det extra utrymmet förenklar även på- och avklädning samt förvaring av exempelvis hjälpmedel.
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Vid projektering och planering används Svensk standard som vägledning
vid byggnadsutformning. Standarden anger mått på dörr- och
passagemått, möbler, inredning och utrustning samt nödvändiga ytor
kring dessa.
Standarden innehåller tre nivåer av tillgänglighet:
normalnivå, höjd nivå och sänkt nivå. Normalnivån i standarden innebär
att byggnaden utformas med grundläggande tillgänglighet, minimikraven i
bygglagstiftningen. Den höjda nivån innebär en utökad tillgänglighet som
lämpar sig väl för personer med funktionsnedsättningar av olika slag.
Sänkt nivå utan krav på tillgänglighet passar personer med full rörelseförmåga och kan tillämpas vid ett extra sovrum eller en gästtoalett som
inte är belägen på ett våningsplan som behöver vara tillgängligt (Äldreboendedelegationen, 2008).
Det ställs en rad samhällskrav på bostäder och byggnader, framförallt ska
de vara tillgängliga och användbara. Alla nya bostäder ska vara anpassade
för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Detta gäller
även seniorbostäder. För trygghetsbostäder däremot gäller den höjda
nivån i Svensk Standard i och med att vårdpersonal arbetar på dessa
boenden och man måste se till att en god arbetsmiljö säkras (Kärnekull,
2011). Svensson (2008) anser att de mått som anges i normalnivå i Svensk
Standard inte är tillräckliga för personer som använder större rullstolar
eller har stort behov av omsorg. Därför råder författaren till att utgå från
den höjda nivån i Svensk Standard även i seniorbostäder, framförallt i
utrymmen som kök, badrum, entréutrymmen och passager.

det egna hemmet eller arbetsmiljön inte uppfyller de krav som ställs på
arbetsmiljön blir en flytt nödvändig, oftast till ett vård- och
omsorgsboende (Äldreboendedelegationen, 2008).
Enligt Äldreboendedelegationen (2008) uppskattas en fjärdedel av landets
4,5 miljoner bostäder vara tillgängliga. Nästan en fjärdedel av landets
bostadsbestånd utgörs av bostäder som byggdes under miljonprogrammet, 1965-1975. Bostäderna är idag i behov av ett stort underhållsbehov
och många utav dem har troligtvis brister utifrån dagens bestämmelser
(Äldreboendedelegationen, 2008). Samtliga bostäder som byggs idag ska
vara tillgängliga och anpassade så att bland annat äldre ska kunna leva ett
långt liv hemma. Enligt Kärnekull (2011) visar undersökningar som
Hjälpmedelsinstitutet, Teknik för äldre, genomfört att så är inte fallet. De
flesta bostadsbyggare ser inte till att seniorbostäder eller vanliga bostäder
utrustas eller utformas på ett sätt som kan underlätta kvarboende.

Ju mer vård en person kräver desto mer krav ställs på bostaden i och med
att personen kan behöva assistans i hemmet. I det skedet övergår
bostaden till att bli arbetsplats för vårdpersonal och i samband med det
ställs krav på bostaden från arbetsmiljölagstiftningen. När en person får
så pass stort vårdbehov att en god vård och omsorg inte kan garanteras i
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3.5 Seniorboendets utformning
Allmänt
För att äldre ska kunna bo kvar i sin bostad gäller att den från början är
tillgänglig och utformad på ett sätt som lämpar sig för äldre människor.
Den ska vara trygg, bekväm och lättstädad därmed ökar chansen att
kunna leva ett självständigt liv längre. Bostaden ska inte bara vara bra
utformad utan även skapa förutsättningar till kontakt och umgänge med
andra människor. Ny forskning kring hjärnan och hälsan visar hur viktigt
det är med social stimulans (Kärnekull, 2011).
Bostaden ska uppfylla många behov och önskemål. Det ska finnas plats för
olika praktiska sysslor, för vila och avkoppling, umgänge och avskildhet
(Björklund & Edsjö, 1989). Många äldre tillbringar mycket tid i bostaden,
därför blir den och närmiljön extra viktig. När man väl tagit steget att
flytta till ett seniorboende är förhoppningen att man kommer åldras och
bo kvar så länge som möjligt (Kärnekull, 2011).

Björklund och Edsjö (1989) menar att lägenheten inte bara får sin karaktär
och användbarhet av den inre planlösningen. Utsikten och väderstrecken
har också stor betydelse. En lägenhet bör utformas så att man får ljusinfall
från två håll, i hörn eller genomgående i lägenheten. På så vis ökar
soltiden och möjlighet finns att välja mellan värmen från dagsljuset eller
svalkande skuggan. Enkelsidiga små lägenheter bör enligt författarna
undvikas men om det är oundvikligt bör de vändas mot soligt väderstreck.
Dagsljuset och förmågan att kunna genomblicka lägenheten underlättar
orientering för synsvaga.
Rummens läge i förhållande till varandra har betydelse och avgör hur lätt
man kan röra sig och kommunicera med varandra. Helt öppna planlösningar ger en god sikt och kontakt. Men innebär även att det blir mindre
väggyta vilket kan krångla till vid möblering samt ge ökade ljudstörningar i
bostaden. Badrummet placeras vanligtvis i hallen men det är viktigt, i
synnerhet för en äldre människa att det är i direkt anslutning till
sovrummet då besöken kan bli flera under nattetid (Lidmar, 2002).

Enligt Svensson (2008) bör bostäder avsedda för äldre inom det ordinära
bostadsbeståndet utformas med extra omsorg och vara lite rymligare än
en vanlig lägenhet. Som nämnts tidigare gäller den normala nivån i svensk
standard för seniorbostäder men författaren råder till att använda den
höjda nivån som utgångspunkt vid utformning av seniorbostäder och
liknande bostäder avsedda för äldre.

Enligt BBR 3:22 ska det i bostaden finnas följande utrymmen:

Planlösningen bör utformas på ett så enkelt och logiskt sätt som möjligt.
För att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga bör
avstånden mellan rummen vara så korta som möjligt, särskilt mellan
sovrum och hygienrum. Det ska finnas gott om utrymme så att möjligheten att vända med rullstol finns i varje rum (Svensson, 2008).











Minst ett rum för personhygien
Rum med avskiljbar del för samvaro
Rum med avskiljbar del för sömn och vila
Rum med avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för
matlagning
Utrymme för måltider i eller i närheten av rum med inredning och
utrustning för matlagning
Utrymme för hemarbete
Entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.
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Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam
tvättstuga saknas
Utrymmen och inredning för förvaring
Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria
Avskiljbar del av rum ska utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet
(Boverket, 2011)

3:222 Bostäder större än 55 m

2

2

Bostäder med en bostadsarea (BOA) större än 55 m ska utformas med
hänsyn till det antal personer som de är avsedda för. De ska dock alltid
ha plats för en parsäng i minst ett rum eller en avskiljbar del av ett rum
för sömn och vila.
3:223 Bostäder om högst 55 m

2

2

Bostäder med en BOA om högst 55 m ska utformas med hänsyn till sin
storlek. I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet
för sömn och vila eller rummet med inredning och utrustning för matlagning är avskiljbart. De behöver inte heller ha plats för en parsäng.

Utemiljö
Månsson (1999) beskiver de intryck som en miljö kan ge vid ett första
bemötande. Varma färger och småskalighet uppfattas hemtrevligt medan
kalla färger och långa avstånd upplevs som avvisande. Vid första mötet av
en miljö uppfattas trappor inte särskilt välkomnande för rullstolsbundna.
Likaså en miljö utan färgkontraster har samma inverkan för synsvaga.
Vare sig man kommer med bil, cykel eller gående är det viktigt att
förflyttningen går smidigt och enkelt. Tydlighet, belysning, bekväma
trappor och ramper, ledstråk och beläggningar som fungerar är av stor
vikt för att underlätta framkomligheten (Lidmar, 2002).
Enligt Welhops (2007) ska alla gångvägar vara tillgängliga och tillräckligt
breda för att tillåta passage och vila för personer med handikapp,
minimum 1,2 m. I Micasa (2008) anger de bredden 1,3 m som lämplig för
en gångväg. För att snöröjning ska kunna utföras maskinellt krävs bredden
2-2,5 m. Om två rullstolar ska kunna mötas krävs bredden 1,8 m.
Gångvägar ska vara lätta att urskilja i förhållande till omgivande
beläggning. Detta kan uppnås genom att använda olika material som
kontrasterar i förhållande till varandra. För många material och färger bör
undvikas då det kan orsaka desorientering likt figur 3.7 (Lidmar, 2002).

(Boverket, 2011)
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kvarteret eller området skiljer sig från omgivande bebyggelse. Det kan
vara bra att tydliggöra med hjälp av en skylt med ett namn på bostadsområdet (Lidmar, 2002).

Enligt BBR 3:122 ska en angöringsplats för bilar finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd
från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler
och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Lutningen i längs- och sidled
på angöringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade bör inte
överstiga 1:50 (Boverket, 2011).
Figur 3.7 Exempel på markbeläggning vilken kan orsaka desorientering.

Parkeringsplats bör anläggas på rimligt avstånd i förhållande till bostaden
och en nära avstigningsplats vid entrén är betydelsefullt. Om det är
blandad trafik på gatan utanför bostaden är det viktigt att markbeläggningen tydligt visar var respektive fordon ska vara samt att gångstråk är
tydliga (Lidmar, 2002).
Om en lutning måste tillämpas är det viktigt att beläggningen kontrasteras
i förhållande till omgivningen. En handledare kan även komma att
behövas om lutningen är påtaglig (Lidmar, 2002). Om en ramp används så
får den enligt BBR inte luta mer än 1:12, men för ett säkrare användande
rekommenderas att en lutning på 1:20 tillämpas. I BBR nämns även att en
ramp bör kompletteras med en trappa i den mån det är möjligt (Boverket,
2011).
En entréväg ska kännas trygg och säker vilket uppfylls om den är estetiskt
tilltalande. Orientering och igenkänning är viktigt, därför är det bra om

Entré
En entré bör vara tydlig och välkomnande (Lidmar, 2002). Att kunna
känna igen sin egen entré, även på avstånd, skapar en känsla av säkerhet
och glädje att komma hem enligt Welhops (2007).
Entrén kan förtydligas och förstärkas med skärmtak, sittplatser,
snickeriers proportioner och detaljer, färgsättning, belysning och skyltning
(Lidmar, 2002). Entrén ska vara väl belyst dygnet runt och ytterdörren får
gärna förses med en färg eller material som skiljer från omgivande väggar
(Welhops, 2007). Det är även viktigt att handtaget är greppvänligt och
tillgängligt i både sittande och stående ställning. Porttelefon, kodlås och
automatisk dörröppnare bör vara utformade så att de är lätta att använda
och nå. De ska inte placeras för lågt, då det kan vara svårt för en äldre
person som inte kan böja sig (Lidmar, 2002). Det är nödvändigt med gott
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om plats både innan och utanför entrén. Det behövs utrymme för
förvaring av cyklar, barnvagnar, rollatorer och rullstolar.
Stora glaspartier kan vara både vackert och tilltalande men för en person
som ser sämre kan det vara bra att dela av partierna med spröjsar i
ögonhöjd (Lidmar, 2002).

hjälpmedel bör det finnas automatisk dörröppnare. Om där finns skrapgaller eller dörrmattor bör dessa fällas in i golvet så att de inte utgör en
fara (Svensson, 2008). Passagemått och utrymmesbehov vid entrédörr
visas i figur 3.8.

Vid en huvudentré bör det finnas möjlighet att kunna sitta klimatskyddat
medan man väntar på en vän eller en taxi. En bänk innanför entrén är en
bra lösning och uppskattad då man väntar på skjuts då vädret utanför inte
tillåter att vänta utomhus (Svensson, 2008).
Utanför entrén bör det enligt Svensson (2008) finnas en hårdgjord, plan
yta. En person i rullstol ska kunna stå på den plana ytan och kunna öppna
dörren. Även möjlighet till att kunna vända med rullstolen framför dörren
bör finnas så man slipper backa. Markbeläggningen vid ingången får gärna
kontrasteras mot omgivande för att underlätta för personer med nedsatt
syn. En nivåskillnad vid entrén kan vara att föredra ur byggtekniska
sammanhang för att vatten inte ska tränga in. Men ur tillgänglighetsperspektiv är det ett hinder, istället kan viloplanet utanför förses med en
mindre lutning så blir det inga problem (Lidmar, 2002). Lutningen får inte
överstiga 1:50 enligt Svensson (2008).
Vid entrén bör det enligt Svensson (2008) finnas tydliga siffror som visar
gatunummer. Om entrén är vänd mot bostadsområdets innergård bör
huset förses med gatunummer som är synliga från gatan.
Entrédörren ska vara enkel att ta sig igenom så att den inte blir ett hinder,
den bör därför vara tillräckligt bred och vara lätt att öppna. En entrédörr
till ett flerbostadshus ska dimensioneras för en eldriven rullstol, 1,5 m. För
att underlätta för en person i rullstol eller som använder annat

Figur 3.8 Passagemått för entrédörr . Figur till vänster visar utrymmesbehov enligt normalnivån i standarden och till höger visas mått för den höjda nivån. Utrymme för att vända med rullstol ska finnas i närhet till dörren.

Enligt BBR 3:132 ska huvudentréer till publika lokaler, arbetslokaler och
bostadshus placeras och utformas så att de är tillgängliga och användbara.
Även övriga entréer till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska
vara tillgängliga och användbara om det behövs för att uppfylla kraven på
tillgänglighet och användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara lätta att upptäcka (Boverket, 2011).
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Hall
Det första rummet man möter när man träder in i bostaden är hallen. Vid
första steget in i bostaden avgörs direkt om den känns tilltalande och
inbjudande. Man vill mötas av ett ljust intryck och tydliga siktlinjer in över
bostaden, gärna ljusa miljöer och fönster som bjuder på vacker utsikt. En
ljus hall underlättar för äldre då synen kan ge vika på äldre dagar. Det kan
vara svårt för äldre människor med stora kontraster i ljusstyrka då ögonen
tar längre tid att ställa om sig (Lidmar, 2002).
Hallen ska rymma många funktioner. Därför bör det finnas gott om
utrymme så att avklädning och avställning av kassar med mera inte blir i
vägen och till ett problem. En rymlig hall underlättar betydligt för
användande och förvaring av rullstol, rollator och andra hjälpmedel
(Lidmar, 2002). Hallen ska även vara utrustad med högskåp, lågskåp,
kapphylla samt stol eller uppställningsplats för rullstol/rollator i närheten
av entrén. För att underlätta för den som sitter i rullstol bör det finnas
gott om utrymme för att kunna vända runt och stänga dörren efter sig
(Svensson, 2008).
En hall följs ibland av en korridor. För att tillgodose tillgängligheten bör
korridorbredden vara 1,1 m i rak passage och 1,2 m för att kunna vända
90˚ och ta sig genom en dörr med manuell eller liten eldriven rullstol. För
att lättare kunna manövrera och även vända 180˚ krävs bredden 1,3 m
(Svensson, 2008).
Innerdörrar i bostäder ska ha ett fritt passagemått på 0,76 m, ytterdörrar
och balkongdörrar ska ha måttet 0,8 m som minimum, se figur 3.9. I
äldrebostäder eftersträvas den högre nivån enligt standarden och innebär
att innerdörrar ska ha ett fritt passagemått på 0,8 m, helst bredare
(Svensson, 2008).

Figur 3.9 Passagemått för innerdörr. Till vänster mått enligt normal nivå i standarden och till höger enligt den höjda nivån.

Kök
Köket betraktas ofta som det centrala rummet där man gärna spenderar
mycket tid och umgås med familj och vänner. Köket ska vara rymligt och
flexibelt inrett så att det går att anpassa efter den boendes behov.
Exempel på flexibla och anpassningsbara lösningar är att bänkskåp ska
kunna tas bort så att en rullstol kommer intill (Lidmar, 2002). Diskmaskin
bör inte placeras under arbetsyta mellan diskho och spis av samma
anledning. Köksinredning monterad på konsoler kan lätt justeras i höjdled
efter den boendes behov (Svensson, 2008). Köket ska vara ljust och
lättskött. Dagsljusbelyst arbetsyta och överskåp som går ända upp i tak
underlättar hushållsarbete och städning (Kärnekull, 2011).
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För att kök ska vara fungerande för personer med nedsatt rörelseförmåga
krävs noga planering. Det ska finnas stora fria ytor kring köksinredning
och matplats. Köket bör planeras så att köksredskap och matvaror inte
behövs flyttas långa avstånd och det ska finnas gott om avställningsyta vid
kyl/frys, ugn och på båda sidor om spisen. Mellan diskbänk och spis ska
det finnas en arbetsbänk med minimimått 0,8 m. Skåp med
inbyggnadsugn, kyl/frys bör placeras minst 0,2 m från hörn. Underskåp
med utdragbara lådor och greppvänliga handtag ger bra överblick och
åtkomlighet (Svensson, 2008).
Sovrum
Sovrummet är bostadens privata rum dit vi drar oss för att koppla av och
vara ifred för en stund (Kärnekull, 2011). Samtliga sovrum i entréplanet i
en bostad måste vara tillgängliga för en person som använder rullstol
vilket innebär att det ska finnas plats att vända. Sovrummet ska helst
dimensioneras så att sängen är tillgänglig från båda sidor om det är en
dubbelsäng. Det bör även finnas utrymme att kunna ställa sängen
fristående i rummet så att den blir åtkomlig från båda sidor för att underlätta vårdbehov, se figur 3.13 samt 3.14. Det är en fördel om sovrum och
hygienrum ligger i direkt anslutning till varandra. En låg fönsterbröstning
på 0,6 m över golv tillåter en sängliggande att kunna se ut genom fönstret
(Svensson, 2008).

Figur 3.13 Paruppställd säng med tillgänglighet för rullstol på ena sidan enligt
normal nivå i SS 91 42 21.

3.14 Paruppställd säng med tillgänglighet från rullstol från en sida enligt den
höjda nivån i SS 91 42 21. Måttet 0,8 m till vänster om sängen ger bättre förutsättningar för såväl individ som vårdpersonal.
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Badrum
Badrummet är ett utav de viktigaste rummen i en bostad, här finns plats
för avkoppling och tid att ta hand om kropp och själ. Badrummet är det
första rum vi besöker om morgonen, och att där mötas av ett ljust,
vackert rum kan ge extra energi inför dagen enligt Lidmar (2002). Att
kunna klara av att sköta sin hygien ordentligt är grundläggande (Kärnekull,
2011). Ett stort ljusinsläpp till badrummet underlättar för personer med
nedsatt syn (Lidmar, 2002).
Ett rymligt badrum är av stor betydelse för personer som använder rullstol eller som behöver lite extra hjälp (Lidmar, 2002). Rullstolen bör kunna
placeras framför och vid sidan av toalettsolen. Vid båda sidor om toalettstolen bör det finnas utrymme åt en rullstol för att överflyttning ska
kunna vara möjlig från båda sidor (Svensson, 2008). För att badrummet
ska kännas tryggt att vistas i bör det finnas möjlighet att kunna montera
handtag och inredning som stöd (Kärnekull, 2011).
Ett badrum ska vara väl upplyst och lättstädat. Materialval och placering
av inredning är därför viktigt att beakta. Golvbeläggning väljs så att ingen
halkrisk kan förekomma, väggbeklädnaden bör inte vara av blanka
material då det i kombination med felriktad belysning kan uppge störande
reflexer. Golvet kring duschplatsen bör ha en jämn lutning mot golvbrunn,
max 1:50 (Svensson, 2008). Alternativt kan golvet ges ett jämt fall mot
golvbrunnen på max 1:100 över hela utrymmet utom toaletten. Dörren in
till hygienrummet ska ha ett fritt passagemått vid uppställd dörr på minst
0,8 m enligt BBR och den bör placeras så långt ifrån duschen som möjligt.
På så vis kan tröskeln göras låg (Kärnekull, 2011). Möjligheten att kunna ta
ett varmt bad är viktigt för vissa grupper, t ex reumatiker. Därför bör
badrummet kunna rymma ett badkar. Blandaren placeras fördelaktigt på
väggen så att badkaret ska kunna ersättas med dusch (Svensson, 2008).

Badrum med olika utformning och tillgänglighetsnivå redovisas i figur
3.10, 3.11 samt 3.12.

Figur 3.10 Hygienrum enligt normalnivå enligt SS 91 42 21.

Figur 3.11 Hygienrum enligt höjd nivå enligt SS 91 42 21.
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Balkong eller uteplats
Att ha tillgång till balkong eller uteplats är att sätta guldkant på vardagen.
En balkong eller ett inglasat rum blir som ett extrarum och ett mellanting
mellan ute och inne. Kontakten med utomhusmiljön inbjuder till
utomhusvistelse (Lidmar, 2002). Enligt Kärnekull (2011) är det ett
önskemål som står högt upp på listan hos seniorer. Uteplatsen eller
balkongen får gärna vara glasad och riktad mot väster.
Uteplatsen bör utformas så att den tillåter direkt solljus men även skydda
mot insyn och vind. För god tillgänglighet ska dörren vara bred och ingen
nivåskillnad mellan balkonggolv och golvet innanför. För att underlätta
manövrering och vändning med rullstol bör en balkong vara minst 1,40 m
djup (Svensson, 2008). En uteplats kräver ytan 2,7 x 1,8 kvm för att fyra
personer ska få plats vid ett matbord (Kärnekull, 2011).

Figur 3.12 Hygienrum som använts och bedömts fungerat bra i äldrebostäder.
Även bra fungerande då duschvagn använts (Inspiration: Svensson, 2008).

Enligt BBR 3:146 ska minst ett hygienrum vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och utformas så
att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. Där ska också gå att
ordna en separat duschplats om en sådan saknas från början.

Om möjligt förse gärna uteplatsen med eluttag, belysning och vattenkran
för t ex bevattning av växter och rengöring (Kärnekull, 2011; Welhops,
2007).

Enligt BBR 3:146 ska balkonger, terrasser och uteplatser vara tillgängliga
och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana
takterrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om
det med enkla åtgärder i efterhand går att anordna ramp (Boverket, 2011).

Enligt BBR 8:22 bör stödhandtag finnas i duschutrymme i tillgängligt
hygienrum (Boverket, 2011).
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Förråd och förvaring
Att flytta till en seniorbostad innebär för det mesta en mindre bostad än
man tidigare bott i. För en del kan ett förråd vara lösningen för att förvara
saker och ting som man inte vill göra sig av med men som inte får plats
inne i bostaden. Som äldre kan man komma att behöva någon form av
hjälpmedel som rullstol eller rollator som behöver få en förvaringsplats
(Kärnekull, 2011).
En klädkammare ska vara minst 1,7 m, helst 1,9 m bred vid enkelsidig
förvaring. God belysning, gärna som tänds då man öppnar dörren, är en
förutsättning då det sällan finns dagsljus (Kärnekull, 2011). Dörren in till
klädkammaren måste ha ett fritt passagemått på 0,76 m för att en person
i rullstol ska kunna använda den (Svensson, 2008).
Skåp och garderober bör inredas med flexibel inredning som går att
anpassa efter behov. Städskåp utan botten är en stor fördel då man kan
dra ut damsugaren utan att behöva lyfta. Garderober och städskåp blir
svåråtkomliga om de placeras inne i hörn, se figur 3.15, men om
inredningen är utdragbar kan lösningen fungera (Svensson, 2008).

Figur 3.15 Utrymmesbehov framför förvaringsskåp för att inte rullstol ska vara i
vägen då dörren öppnas. Figur till vänster visar mått för normal nivå och figuren
till höger visar den höjda nivån enligt SS 91422. Krav på tillgänglig klädförvaring i
bostad är 1200 mm i garderob eller i klädkammare + ett städskåp.

Gemensamma utrymmen
Kärnekull (2011) menar att den sociala gemenskapen är en viktig aspekt
för ett bra seniorboende. Platser med möjlighet till samvaro med andra
människor ska finnas som alternativ då många som flyttar till ett seniorboende är ute efter att skaffa nya vänner och kontakter. Gemensamma
lokaler gör att man har en plats att samlas för att lära känna varandra och
öka sammanhållningen i bostadsområdet (Äldreboendedelegationen,
2007). För många är det just en ökad gemenskap tillsammans med andra
som är anledningen till att man flyttar till ett seniorboende. Det finns
tecken på att sociala relationer påverkar vår hälsa och åldrandet.
Enligt Kärnekull (2011) är nyckeln till uppskattade och användbara
gemensamma lokaler att de är välbelägna, överskådliga, praktiska och
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inbjudande. Lokalerna ska kunna utnyttjas för olika ändamål som
utställning, filmvisning, föredrag med mera.
I de gemensamma utrymmena ska man kunna göra saker som inte finns
plats till i den egna bostaden som att reparera en cykel, måla och snickra
eller plantera om växter. Man bör avsätta minst 2 kvm/lgh åt
gemensamma lokaler, helst mer. Bra planerade gemensamma utrymmen
gör att lägenheten kan göras något mindre och boendekostnaden hållas
lägre (Kärnekull, 2011).
Welhops (2007) anser att det bör finnas plats för olika former av
fritidsaktiviteter som att läsa böcker, spela spel, se på tv med mera. Detta
utrymme bör vara minst 25 kvm. Samla alla aktiviteter i bottenvåningen
alternativt i en annan närliggande byggnad, denna ska inte ligga belägen
längre bort än 100 m.
Några exempel på gemensamma lokaler som nämns av Kärnekull (2011)
och Welhops (2007).










Matrum/allrum
Tv/film/musikrum
Fest- och samlingslokal
Kök
Verkstad och hobbyrum
Kontor/datorrum
Motionsrum och relaxavdelning
Gästrum
Odlingsmöjligheter

Soprum
Många seniorer har inte tillgång till bil och det blir därmed svårt att
transportera avfall långa sträckor. I en liten bostad är det svårt att förvara
sådant som ska kastas. Ett soprum i nära anslutning till bostaden där man
kan lämna avfall och källsortera underlättar betydligt. I en seniorbostad
bör rummet kunna nås inomhus, om det inte är möjligt så bör förflyttningsvägen inte vara längre än 25 m från bostaden. Soprummet ska
givetvis även vara tillgängligt och användbart för personer i rullstol
(Kärnekull, 2011).

Enligt BBR 3:23 ska det I bostadslägenheten eller i dess närhet ska det
finnas låsbart utrymme för förvaring av säsongsutrustning och liknande. Det ska även finnas rum för förvaring av cyklar, barnvagnar,
rollatorer med mera i nära anslutning till lägenheten, inte längre än
25 m från bostaden.
Enligt BBR 3:148 ska bostadskomplement vara tillgängliga och användbara (Boverket, 2011).

”Ett seniorboende utan bra gemensamma lokaler är som en fisk
utan vatten” – Kärnekull (2011)
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3.6 Färg och ljus underlättar orientering
Orientering
”Med orientering menas att veta vart men är, hitta dit man skall och förstå när
man är framme. För att klara av detta behöver man kunna ta emot och bearbeta
information från omgivningen samt besluta hur man skall bete sig. I bearbetningen av informationen ingår att kunna bygga upp en mental, inre karta av omgivningen.” – Månsson (1999)

Förmågan att kunna orientera sig i en miljö är olika från individ till individ,
men är något som kan tränas upp (Månsson, 1999). Exempel på nedsatt
orienteringsförmåga är nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga (utvecklingsstörning, hjärnskada) (Boverket, 2011).
Synen är det sinne som ger oss mest information om omgivningen. Även
hörsel, känsel och det kinetiska sinnet1 och luktsinnet ger också
information (Svensson, 2008).
För att underlätta orientering är det bra att förse gångstråk med olika
karaktär beroende av om de är offentliga, halvprivata eller privata
(Svensson, 2008).
Färg
Färg består av en färgton (kulör), mättnad (färgstyrka) och ljushet. För
personer med nedsatt syn är kontrasten mellan färger viktig för att kunna
uppfatta rum och detaljer. Det är lättare att uppfatta kontrasten mellan
ljust och mörkt av samma kulör än kontrasten mellan två olika kulörer
med samma ljushet (Svensson, 2008).

Färgen har en viktig funktion vad gäller att förtydliga och underlätta
tolkning, ge information och väcka uppmärksamhet. Med hjälp av färgsättning kan man förtydliga och framhäva respektive dölja det man vill
som inte är så viktigt. Det bidrar till korrekt orientering, trygghet och
välbefinnande. Färgsättning kan även användas till att förtydliga och vara
en hjälp att leda rätt (Wijk, 2004).
Enligt Wijk (2004) har färg och utformning av miljö stor betydelse för
äldre. En god utformning kan hjälpa till att minska fallolyckor, att hitta rätt
samt gynna social gemenskap. En god ljusmiljö kan underlätta dagliga
aktiviteter för äldre med nedsatt synförmåga men felaktig ljussättning kan
bidra till bländning och perceptionsstörningar.
För att underlätta tolkning och orientering i en miljö kan man använda sig
av färgskillnader mellan figur och bakgrund. Med hjälp av att använda
kulörton- och ljushetsskillnader kan man framhäva möbler eller inredning
mot underlaget, hand- och trappräcken mot bakgrundsväggen och
golvlister (Wijk, 2004).
För att uppmärksamma viktiga delar av ett rum kan man använda sig av
kontraster i ljushet mot omgivningen. En dörr kan exempelvis förtydligas
genom att dörrbladet, fodret och dörrkarmar förses med en färg som
kontrasterar i ljushet mot omgivande väggar likt figur 3.16 (Wijk, 2004).
Om dörren öppnas utåtgående är det viktigt att dörrbladet kontrasteras
mot bakgrunden så att man lätt uppmärksammar om den står öppen
(Svensson, 2008). Skilda kulörer och ljushetsskillnader på dörr/dörrlist och
bakgrundsvägg bör användas in till lägenhetsdörr, sovrum och badrum.
Dörr till exempelvis städskåp kan istället förses med en vit kulör för att
göra den mindre viktig (Wijk, 2004).

1

Kinetiska sinnet –Muskelsinnet som ger känslan för kroppens rörelse och läge
(Svensson, 2008).
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Figur 3.17 Exempel på hur ett rummets form kan förstärkas med hjälp av olika
ljushetsskillnader (Inspirerad av Svensson, 2008).

Figur 3.16 Illustration av hur man kan markera en dörrs läge genom att ställa
ljusa färger mot mörka.

Golv inomhus bör ha samma kulörstyrka och gärna samma ton för att
undvika feltolkningar vilket kan leda till fallrisk. Starka färgkontraster kan
uppfattas som nivåskillnader eller hål. Viss kulörskillnad mellan rummets
väggar och något mörkare sockellister kan hjälpa för att förstärka rumsuppfattningen, se figur 3.17 (Wijk, 2004).

Färgsättning kan användas för att ge olika karaktär till bostadens rum,
entré/hall kan ha en kraftigare kulör än vardagsrummet, sovrummet
ytterligare någon osv. Skarpt mönstrade väggar och golv samt starka
kulörer bör undvikas . För att undvika reflexer brukar matta till halvmatta
färger användas (Svensson, 2008).
Färgat kakel bakom handfat och toalettstol underlättar för äldre att
orientera sig och klara av badrumsbestyr på egen hand. Utomhus
däremot kan ljushets- och kulörskillnader agera positivt för att leda den
äldre på rätt gångvägar (Wijk, 2004).
Använd logiska färgsystem och färgmarkeringar, t ex olika våningsplan har
sin egen färg som återkommer på skyltar och hisspaneler (Svensson,
2008)
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Enligt BBR avsnitt 3:1423 ska viktiga målpunkter i byggnader liksom gångytor, trappor och ramper samt manöverdon vara lätta att upptäcka och
hitta fram till även för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Målpunkter i byggnader kan vara entrédörrar och hissdörrar. Kontrast mot
omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet. En
ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System) mellan
kontrastmarkeringen och den omgivande ytan ökar möjligheten för att
synsvaga ska uppfatta markeringen (Boverket, 2011).

Ljus
Ljuset har stor betydelse för att lättare kunna orientera sig, känna igen
människor och upptäcka hinder. Ljuset beskriver rummet med skuggor,
färger och glansdagrar. Människan ser kontraster, alltså den skillnad i
ljushet och färg som uppstår (Wijk, 2004).
Behovet av ljus ökar med stigande ålder. Otillräcklig belysning kan orsaka
att i synnerhet äldre människor snubblar och faller vilket i värsta fall kan
leda till skador. Ögat förändras i den takt vi åldras, en person i 40årsåldern behöver dubbelt så mycket ljus som en 20-åring för att kunna
läsa eller skriva (Lundberg & Olofsson, 2009). Ett åldrat öga klarar inte
längre att anpassa sig mellan ljus och mörker och har svårare att klara av
bländning. Ljus och bländning är därför väldigt viktigt att ha i åtanke vid
planering av boende för äldre (Kärnekull, 2011).
Ljuset spelar en viktig roll vad gäller hur vi uppfattar ett rum, färg, form
och material. Det har även stor inverkan på vårt välbefinnande. Dagsljuset

är fördelaktigt på många sätt och vis, det ger en bra färgåtergivelse och
har många variationer. Dagljuset går inte att återskapa med artificiellt ljus
men den tekniska utvecklingen av ljuskällor möjliggör en funktionell och
estetisk ljussättning som tillåter oss att kunna arbeta och fungera dygnet
runt. En bra belyst miljö underlättar för människor med nedsatt syn att
kunna utföra dagliga aktiviteter (Wijk, 2004).
Det är betydelsefullt att ta vara på det dagsljus som finns genom fönster
och nischer. Ljuset skapar rumsligheter med olika karaktär som orienterbarhet, öppenhet, volym, slutenhet och scenografi. Dagsljuset ställer den
biologiska klockan rätt. Utan ljus blir vi tröttare. Omgivningsljus är
hälsosamt, det är bättre med ljus från väggarna än från golvet (Kärnekull,
2011). Det är däremot viktigt att placera fönster rätt så att bländning
undviks. Att placera ett fönster i slutet av en mörk korridor innebär risk
för bländning och bör undvikas. Ett fönster bör placeras på en bröstningshöjd av 0,8 m över golv för att en person i rullstol ska kunna se ut. I ett
rum för sängliggande placeras fönster gärna 0,6 m över golv för att ge en
bra utsikt (Svensson, 2008).
Svensson (2008) påpekar att fönster bör vara lätta att öppna och stänga.
Sidohängda fönster är därför att föredra. För att en person i rullstol ska
kunna öppna och stänga ett fönster bör beslaget inte placeras högre upp
än 1,2 m. För att minska risken för bländning är det att föredra ljusa
fönstersnickerier samt ljusa sneda fönstersmygar. Stora glasytor bör
markeras med exempelvis spröjs för att inte misstas för en öppning.
Markeringen ska kunna uppfattas av personer med nedsatt syn och
personer i rullstol. Det är därför bäst att markera på två ställen på
glaspartiet, en på höjden 0,9 m samt en på ca 1,5 m över golv (Svensson,
2008).
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Det finns olika typer av ljus. Allmänt ljus lyser upp hela rummet och
används för att orientera sig. Riktat ljus används vid arbete för att belysa
olika delar av rummet som vill framhävas. Dekorativ belysning skapar
stämning och varierar den personliga smaken (Wijk, 2004).
Armaturens uppgift är att avskärma ljuset så att det inte bländar samt att
leda det så att det hamnar där man vill ha det (Wijk, 2004). Ett starkt
riktat ljus bör undvikas då det ger upphov till skarpa och mörka skuggor
(Svensson, 2008). Sådana skuggor kan misstolkas av en person med
nedsatt syn vilket kan tolka dem som en nivåskillnad (Wijk, 2004). Istället
bör en belysning utformas så att mjuka skuggor uppstår. En jämn
belysning kan göra att rummet uppfattas som formlöst och det kan vara
svårt att urskilja former och bedöma avstånd (Svensson, 2008).

Enligt BBR avsnitt 3:1424 ska belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan orientera sig. Golv i kommunikationsutrymmen bör
vara tillräckligt och jämnt belysta. Ljuskällan bör vara avskärmad och
kontrasten i ljushet mellan angränsande utrymmen och mellan ute och
inne bör inte vara för stor (Boverket, 2011).

Enligt Svensson (2008) ska armaturer utformas så att de ger tillräckligt
med ljus samt rikta det på ett bra sätt. Ljuset från armaturen ska vara väl
avbländat med bra färgåtergivning. Armaturen ska vara lätt att ställa in,
tända och släcka och får gärna vara riktbara. De får inte bli för varma och
ge ifrån sig störande ljud eller flimmer.
Enligt en studie uppmärksammar Wijk (2004) vilken påverkan bostadsbelysningen har på livskvaliteten. Genom att förbättra belysningen i
bostaden kan positiva resultat på livskvalité förbättras som aptit, självförtroende, humör, hälsa, ensamhetskänsla och ångest.
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3.7 Det gröna rummets betydelse för hälsan
Alla mår bra av att vistas ute i friska luften. Möjligheten att kunna ta en
promenad eller sätta sig ned och njuta av solens värmande strålar kan
betyda mycket för hälsan och välbefinnandet . Många äldre och personer
med funktionsnedsättning saknar den möjligheten. Huset man bor i utgör
hinder som gör att man inte tar sig ut som t ex avsaknad av hiss, tung och
otymplig dörr och inga bänkar att sitta och vila på (HI, 2010). Ett tillgängligt samhälle för alla skapar delaktighet och inflytande och medför ökad
fysisk aktivitet och social samvaro. De två faktorerna är viktiga
huvudingredienser för ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande menar
Bergman (2008).
Utevistelse har stor påverkan på vår hälsa, båda fysiskt, psykiskt och
socialt. Tillgång till ett grönområde nära bostaden gör att man kommer ut
mer och det sker på ett naturligt sätt. Att vistas i en grönskande och
vacker miljö kan ge oss ny energi och kroppen får chans att återhämta sig.
Det finns ett behov av att få kontakt med livet utanför vilken stimulerar
våra sinnen och intellekt. Ju närmre utemiljön finns desto mer utnyttjas
den och desto mer positiv blir påverkan på stress och hälsa (Kärnekull,
2011).
Bengtsson (2003) beskriver tre grundfaktorer till varför vistelse i utemiljö
har så stor påverkan på vår hälsa. Dessa är positiva hälsoeffekter genom




solljus, luft och temperatur
bara genom att vistas i utemiljön
fysiska aktiviteter

Figur 3.6 Det gröna rummet (Bildkälla: Bergman S, A.(2008).
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Enligt Bengtsson (2003) har tidigare studier av vistelse i utemiljö en rad
positiva effekter på vår hälsa. Det har kunnat konstateras att skelettet
stärks vilket motverkar benskörhet, muskulatur och rörlighet bibehålles.
Även att övervikt minskar, sömnkvaliteten förbättras, depression och
ångest motverkas samt att socialt liv gynnas.
Andra studier visar även att utevistelse i vårdsammanhang kan ge ökad
koncentrationsförmåga, positiv inverkan på diastoliskt blodtryck, färre
sjukdomssymtom hos Alzheimerspatienter, minskad oro och minskad
depression (Bengtsson, 2003).
I de studier som Bengtsson (2003) studerat diskuteras hinder för
utevistelse som kan delas in i tre olika former. Psykologiska hinder där
otrygghet är den stora boven vilken har stor inverkan på äldre, både
generellt och i vårdsammanhang. Miljöns utformning har en stor betydelse för att motivera vistelse utomhus, det gäller att den uppfattas attraktiv
och väl fungerande. Fysiska hinder kan vara geografiska kopplade,
huruvida avståndet är från bostaden till rekreationsområde. Även hinder
som höjdskillnader och bristande utformning av gångvägar kan försvåra
framkomligheten betydligt. Med organisatoriska hinder menas de brister
som förkommer med att personal inte har tid att hjälpa den behövande.
De intervjustudier som författaren studerat visar att promenaden var
mycket viktigt, vare sig det var en lång i skogen eller en kort runda kring
bostaden. Det som visade sig vara mest önskvärt var att få frisk luft, röra
på sig, se och känna doft av träd och blommor samt spana in djurlivet och
höra vind susa och fåglarna kvittra (Bengtsson, 2003).
Närmiljön blir allt viktigare ju äldre man blir och ju större vårdbehov man
behöver. Den lägsta ambitionsnivån är att kunna betrakta utomhusmiljön

inifrån, därav är fönster och utsikt av stor betydelse. Vare sig vårdbehovet
är så pass omfattande att personen i fråga inte kan gå ut eller om klimatet
inte tillåter. Det är otroligt värdefullt för en person att kunna följa livet,
människors aktiviteter och årstidernas skiftningar. En balkong används
som uteplats och tillåter personen i fråga att kunna hänga med i vad som
sker utomhus, få frisk luft, känna dofter, höra fåglarna kvittra och vinden
susa (Bengtsson, 2003). Genom att skapa ett rum mellan ute och inne kan
man minska en del av de psykologiska och fysiska hindren (Micasa, 2008).
En väl utformad närmiljö används i stor omfattning och hjälper till att
locka ut människor medan en dåligt utformad miljö kan innebära hinder
och leder äldre inte kommer ut alls (Bergman, 2008).
Utemiljön bör erbjuda platser för olika typer av aktiviteter. Det bör finnas
lugna, skyddade platser med utkik, platser i avskildhet och platser där
man kan möta andra människor. Att kunna överblicka och orientera sig
lätt skapar också trygghet (Micasa, 2008).
För att skapa trygghet och säkerhet bör markbeläggningen vara halk- och
snubbelfri, höga buskage bör undvikas. Det bör även vara välbelyst och
finnas sittplatser för vila med jämna mellanrum. Material som asfalt,
betongmarksten och betongplattor, stenmjöl och granit lämpar sig väl
som markbeläggningar och ger god framkomlighet (Micasa, 2008).
Bluncher & Graninger (2005) konstaterar genom studien Den omvända
ålderspyramiden att med stigande ålder tenderar äldre människor att
vistas mer och mer hemma i bostaden. Bidragande orsaker tycks vara att
otrygghet ökar och att de äldre inte får tillräcklig hjälp att ta sig utanför
hemmet. Det flesta uttrycker dock önskemål om ett mer aktivt liv.
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Kärnekull (2011) listar ett antal kriterier för att skapa en bra utformad och
trivsam utomhusmiljö.











Sittplatser med eller utan bord för umgänge eller enskild användning
Platser för flyttbara möbler och solstolar
Gräsyta för sällskapsspel som kubb och krocket
Boulebana
Damm eller vattenspegel
Privat/gemensam odlingsyta
Fruktträd och bärbuskar
Förråd för trädgårdsmöbler, grill, gräsklippare och verktyg.
Cykelställ
Bra belysning
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3.8 Erfarenheter från intervjustudie
Intervjuer har gjorts med personer med olika bakgrund men som alla har
forskat inom ämnet bostäder avsedda för äldre. De intervjuade har yrkesbakgrunder som arkitekt, läkare och projektledare. Avsnittet är indelat
kring de olika ämnen som diskuterats med fokus på bostäder avsedda för
seniorer. Avsnittet innehåller ett sammandrag av vad som diskuterats i de
intervjuer som genomförts. Slutligen redovisas resultatet av intervjuerna
översiktligt i tabellform.
Senioren
Föreställningen av hur ett seniorboende ska utformas är högst individuell
och kan kopplas till vilken åldersgrupp som förfrågas. Seniorer tycks ha en
klar bild över hur seniorbostäder skall vara, det är färdigt inom en viss
ram. De äldre seniorerna har förväntningar på att seniorboendet ska ge
trygghet och anordnade aktiviteter. Det behövs nya idéer och goda
exempel. Yngre seniorer ser kanske ett ordinärt boende anpassat till
framtida behov framför sig när de tänker på ett eventuellt framtida
boende.
Det är svårt att generalisera när det kommer till seniorers föreställningar
kring sitt drömboende. Vissa grupper söker sig till kategoriboenden
medan andra har som högsta önskan att bo kvar i sin egen bostad så länge
som möjligt.
”Jag är ganska övertygad om att framtidens seniorer inte kommer att vilja
bli kategoriserad som senior”.
Framtida seniorer kanske inte ens vill bo i seniorbostäder. Ett förslag som
kom fram i intervjustudien är att satsa på mötesplatser där människor i
olika åldrar kan träffas. En annan förespråkar modellen ”Seniorliving -Ett

helt koncept” där föreningen omfattar även boende som bor i närliggande
vanliga bostäder. Eftersom det är en liten del av befolkningen som har
möjlighet att bo i ett speciellt seniorboende så har de tillgång till
seniorboendets gemensamma lokaler (faciliteter) och aktiviteter. På så vis
kanske de sociala och fysiska aktiviteterna kan väga upp den egna bostaden som inte har samma tillgänglighet och anpassning för äldre. I och med
den ökade äldre befolkningsgruppen så kommer troligen bostadsanpassning bli mer omfattande i kommunerna.
”I framtiden finns inte några seniorboende, allt boende kommer att kunna
användas av juniorer och seniorer”.
De intervjuade är överens om att framtida seniorer inte kommer att skilja
sig särskilt mycket från dagens. Dock är de flesta överens om att framtida
seniorer kommer att stå på sig och ställa högre krav på bostäder, service
och delaktighet i samhället. Kommande seniorer kommer troligtvis även
stanna kvar längre i arbetslivet eller söka sig till aktiviteter som gör att det
stannar kvar i det ”normala” samhället så länge som möjligt uttrycker sig
en av de intervjuade.
Många av dagens seniorer är väldigt aktiva och rörliga. Framtida seniorer
kommer att gå i samma fotspår och kommer själva vilja vara aktiva och
inte förlita sig på att samhället arrangerar aktiviteter som den intervjuade
menar att en del seniorer förväntar sig i nuläget.
En av intervjupersonerna tror även att många kommer att ha delat
boende i framtiden. Spendera tid i Sverige när klimatet tillåter och bosätta
sig i varmare länder under den kalla årstiden.
Några är överens om att tekniken kommer att slå igenom mer och mer
som ett hjälpmedel i vardagen, både vad gäller förenkla livet hemma i
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bostaden samt att hålla igång det sociala nätverket. Framöver kommer
det erbjudas fler tjänster.

det så långt att man använder flyttbara väggar är ett förslag. På så vis kan
man efterhand utöka ett utrymme efter behov.

Seniorboende
Genom intervjuerna har det uppkommit kritik kring kategoriboenden som
seniorboende tillhör. Genom att seniorboende vänder sig till en viss grupp
människor blir det en bidragande faktor till ett segregerat samhälle.

”Det är viktigt att man tänker på hur sinnena kan stimuleras i alla
detaljer”.

”Egentligen är jag inte förtjust i kategoriboende för jag tycker att vårt
samhälle redan är alldeles för segregerat och att vi i stället borde verka
för en ökad integration”.
”Jag skulle personligen själv inte vilja bo med enbart personer i min ålder.
Jag har många vänner som är både 20 år äldre och yngre än jag själv, eller
ibland ännu mer, och jag vill i mitt boende kunna umgås med dem”.
Istället för att ett ålderssegregerat boende som en utav de intervjuade
uttrycker sig föreslås istället att intressegemenskaper används som
gemensam nämnare för ett boende. Placeringen av seniorboendet är en
central fråga för att bidra till ett rikt liv. Läget, relation till andra
byggnader och närhet till service (bank, butiker etc.) och
kommunikationer.
För att skapa bra förutsättningar för en god gemenskap bör inte seniorboendet innehålla för många bostäder, 20-30 stycken rekommenderas.
Det är även bra om det kan erbjuda olika stora lägenheter för att möta de
olika behov som man kan tänkas ha.
Seniorboendets anpassning till den åldrande människans behov är
essentiell. Ljusa bostäder med smarta och flexibla lösningar. Kanske dra

Att gemenskap är viktigt är samtliga överens om. Seniorboendet bör
erbjuda gemensamma lokaler och aktivitetsutrymmen med flexibel
användning för att passa olika sorters behov och önskemål. Pool,
bastu/rekreation, utemiljö som kan skötas av de boende, egna
kolonilotter, gästlägenhet/rum. Gemenskapen ska helst baseras på egen
aktivitet bland de boende.
Seniorboenden bör även erbjuda olika sorters service och tjänster som
kan vara en stor hjälp och trygghet för de boende. Ett förslag som
nämndes upprepade gånger var tillgång till assistans eller fixarkille som
vaktmästare/hantverkare.
Vid nybyggnation av seniorboenden nämns att en brukarmedverkan är
mycket viktig, vilken kan ske genom olika typer av pensionärsorganisationer.
Teknikstöd är viktigt vid planering av bostäder för äldre. Det är bra att
installera eller förbereda för olika tänkbara installationer. Exempelvis
porttelefon, data och tv-anslutningar, höj- och sänkbar inredning vid
kök/badrum m.m.
Seniorboendets grundpelare
Seniorboendet ska utformas utifrån begreppen trygghet, gemenskap och
delaktighet, tillgänglighet och stimulerande miljöer som inbjuder till fysisk
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aktivitet. Det är de flesta överens om. Det är även viktigt att det ska finnas
möjlighet att arbeta, koppla av och njuta.
”Den sociala gemenskapen är viktig därför att det vanligaste problemet
för äldre är ensamheten, vilket bara social gemenskap kan bota”.
De flesta av de intervjuade är överens om att gemenskap en viktig faktor
för ett bra bostadsområde. Genom en stark gemenskap skapas även
trygghet. En mindre område ger bättre förutsättningar för gemenskap och
trygghet som kan skapas genom att man vet vilka ens grannar och kan be
dem om hjälp med vardagliga saker.
”Att skapa gemenskap är ju ett önskemål för alla typer av boenden men
frågan är hur mycket människor vill och har tid att umgås med sina
grannar”.
Ambitionen är ofta hög vad gäller arrangerande gemensamma aktiviteter.
Kanske är det tillräckligt med gemensamma måltider en gång i veckan
eller ett par gånger per månad. Andra aktiviteter som man gör
tillsammans som utflykt, biobesök eller bowling bidrar också till
gemenskap och trygghet.
Några av de intervjuade ifrågasätter om yngre seniorer kommer att vara
intresserade av gemensamma aktiviteter. Kommer yngre generationer
ens ha tid för granngemenskap eller är de för upptagna med sitt eget?
Givetvis så har det att göra med om man är likasinnade med sina grannar
och delar likartade intressen. En av de intervjuade anser att aktiviteter
omöjligen kan vara en parameter i byggnadsplanering då de är kopplade
till intressen. Istället ska goda bostäder byggas som tillåter var och en att
följa sin levnadsbana.

Tekniken nämns som ett hjälpmedel, genom bra modern teknik i hemmet
kan trygghet skapas även den vägen. Exempelvis direktlarmsmöjlighet till
112 som även kan kopplas till hemtjänsten om behovet uppstår.
En utav de intervjuade belyser begreppet KASAM (Känsla av sammanhang) det vill säga att allt som finns ska vara hanterbart och begripligt, det
blir på så sätt lättare meningsfullt och höjer livskvaliteten. Boendet ska
även stimulera till både enskildhet och gemenskap.
Trivsel anses vara en viktig del för att skapa gemenskap och trygghet.
Genom att trivas i sin bostad och i boendemiljön runt omkring skapas på
sikt en god gemenskap och trygghet. Det är vad som bör eftersträvas för
alla typer av boende, oavsett ålder.
”Jag ogillar termen seniorboende eftersom den antyder en ålderskategorisering. Ålder är både fysiskt synligt och psykiskt närvarande. På så vis kan
en ung person genom sina livserfarenheter vara väldigt gammal, och en
gammal person vara väldigt ung genom kanske mest positiva livsegenskaper”.
Gemensamma utrymmen
Vad gäller gemensamma utrymmen behöver de utformas så att de kan
användas för olika ändamål eftersom det ligger i de boendes händer att
avgöra vad de vill använda utrymmena till. Det kan vara en fördel att
kunna erbjuda lokaler i olika storlekar som de boende kan inreda efter
hand. Det är svårt att precisera och bestämma i förhand specifikt vilka
funktioner de gemensamma lokalerna ska nyttjas till. Olika aktiviteter är
givetvis kopplade till vilka intressen och i viss mån ålder på gruppen i
fråga. En annan av de intervjuade anser att den viktigaste egenskapen i
den byggda miljön är att den är flexibel och kan anpassas efter olika
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behov och inte vara för begränsad till yta. De ska fungera för olika typer
av aktiviteter som biokväll, fest, möten, gemensam frukost, möten i
vardagen, musik.
Förslag som kom upp var bastu, gym, bibliotek, hobbyrum, matsal,
internetcafé som träffpunkt, växthus/odlingslott, upplevelserum där man
kan förflytta sig till andra delar av världen (som semester, minibio).
En utav de intervjuade belyser vikten av att utemiljön är väl utformad. En
plats för odling är stimulerande och är för många en skön avkoppling.
Bostadens utformning och funktioner
De intervjuade är eniga om att seniorbostaden bör ha ungefär samma
funktioner som i vanliga bostäder. Bostaden ska ha grundläggande
kvaliteter som förgyller vardagen som god kontakt med omgivningen
genom sitt läge, fönsterutformning, samband med natur och annan
bebyggelse. Framtidens boende för alla erbjuder bra teknik som förenklar
livet.
Vissa finesser kan dock vara värda att ta fasta på som att inte placera skåp
alltför högt upp eller för långt ner, ugn placerad i bänkhöjd och
utdragbara bänkskåp i kök. En rymlig hall är att föredra för att kunna
rymma eventuella hjälpmedel. Plats för klädvård anses även viktig för att
förenkla livet. Kanske även en gemensam tvättstuga där man kan ta hand
om mer skrymmande tvätt som mattor och sängkläder m.m.
Balkong/uteplats ses som en självklarhet och kan ha en stor betydelse vid
perioder i livet då man inte är lika mobil.
Gällande utformning är några överens om att seniorboendet ska utformas
utifrån de bostadskvaliteter som i vanliga bostäder. En öppen planlösning
faller inte alla i smaken så det kan vara bra om det går att stänga om

köket. Andra förslag som kom upp var flexibla lösningar som kan anpassas
efter behov som exempelvis flyttbara väggar och avskärmning av ljus och
breda dörröppningar. Kanske inte nödvändigtvis dörrar till alla rum. Ljusa
lägenheter, gärna stora fönsterpartier för maximal kontakt mellan ute och
inne.
”Seniorboende är fel som begrepp, eftersom det antyder att det skulle
finnas ett juniorboende. Trots ålder är våra behov grundläggande att kunna känna del i en social gemenskap, uppleva dag och natt, uppleva årstider, och bli bekräftad som individ”.
Utemiljön ska vara stimulerande för alla sinnen. Grönskande trädgårdar
eller atriumgårdar stimulerar många sinnen. Ett önskemål är att vatten i
utemiljön i form av någon sorts vattenspel eller spegel.
Bostadens utformning utifrån den sköra äldre människan
Som äldre ökar chansen att inom ett eller flera områden få en nedsatt
funktionsförmåga. Det är därför viktigt att beakta vid bostadsplanering.
Bostäder ska vara utrustade och försedda med smarta detaljer som ökar
tillgänglighet och trygghet. Det kan vara praktiska lösningar som exempelvis inga trösklar i lägenheten eller eluttag på bekväm höjd.
”Funktionsnedsättning är inte åldersrelaterat, det är viktigt att understryka detta. Det finns en risk i att sammankoppla ålder med funktionshinder”.
”God byggd miljö som förenklar i tillvaron är bra för alla, gammal som
ung, och vi har alla något funktionshinder som är mindre eller mer synligt.
Byggd miljö ska fungera för alla”.
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För att bostaden ska vara trygg att leva i och underlätta vid användning av
hjälpmedel bör trösklar undvikas, breda dörröppningar och mindre antal
dörrar. Det ska finnas tillgänglighet för rullstol i alla rum även vid fullt
möblerad bostad. Skåp och hyllor ska vara lättillgängliga utan att man ska
behöva använda stol eller stege. Undvik höjdskillnader vid entré och
mellan bostad och balkong/uteplats. Fönster och dörrar ska väljas så att
de är lätta att öppna och stänga utan större kraftansträngning. Dörrar
som går att öppna åt båda håll kan vara en fördel till hygienrummet för
att underlätta för personer som använder rullstol eller rollator.
Möjlighet att installera larm på flera ställen i bostaden är bra att beakta
vid planering för att skapa en tryggare vardag. I kök och badrum bör det
även förberedas installationer för att kunna installera höj- och sänkbara
bänkar. Att installera spisvakt skapar trygghet. Eluttag ska placeras så att
de kan nås från rullstol.
Planera för ett stort hygienrum i nära anslutning till sovrummet. Det ska
finnas gott om utrymme vid toalettstolen, bra om två personer ska kunna
hjälpa till vid varsin sida av toalettstolen. Möjlighet att montera stödhandtag i badrummet bör beaktas samt toalettstolar ska kunna kompletteras
med ”tvärslå” så att man sitter säkert om man sitter och vill vara ensam
på toaletten.
Ljuset är extra viktigt att beakta då åldrandet innebär att mörkerseendet
normalt försämras. Ledljus in till toalett kan vara till hjälp och kännas
tryggt. För personer med nedsatt syn är tydliga kontraster mellan vägg
och golv respektive dörrfoder och vägg viktigt.

Övriga tankar och funderingar
En av de intervjuade är kritisk till just benämningen seniorboende och
anser att det är ett modeord som kommer förändras över tid. Om man
blickar tillbaka ser man att fenomenet har upprepat sig när det gäller olika
typer av boendeformer som utvecklats specifikt för äldre. Pensionärsbostäder, ålderdomshem, serviceboende, trygghetsboende, plusboende
eller seniorboende.
”Seniorboende ska istället läsas som seniorers boende, eftersom individuella behov kommer att få en tydligare prägel och skapa konsekvenser för
hur vi utformar framtidens boende. Historien är full av arkitektur som
skapats för en viss kategori av människor, ingen av dem har fungerat så
som visionen har varit eftersom människan inte kan skrivas in i en formel”.
En annan av de intervjuade efterlyser fler bostäder i form av hyresrätter,
inte minst av kommunala bolag. Han anser att som det ser ut nu så byggs
de flesta seniorboendena som kräver insatser som bara tidigare husägare
har råd att köpa.
”De flesta åtgärder som görs i seniorboenden borde gälla alla boenden då
det som är bra för äldre är bra för alla”.
En väl genomtänkt lägenhet ger bra förutsättningar för såväl barnfamiljen
som seniorhushållet. Mammor med barnvagnar och matkassar har
samma problem som äldre många gånger menar en utav de medverkande
i intervjun. Gör man åtgärderna som krävs redan från början i alla typer av
bostäder kommer samhället spara in massor på längre sikt. Tyvärr är
planeringen bland politiker med flera kortsiktig och samhällsstrukturen
stuprörsformad anser en av de intervjuade.
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Ämne/
Intervjuperson

Arkitekt/forskare

Arkitekt/forskare

Projektledare

Läkare/forskare

Seniorens krav och önskemål

Seniorboende

Seniorboendets
grundpelare

Finns en kontroversiell bild av seniorboende- behövs nya idéer och
goda exempel. Vissa söker sig säkert till seniorbostäder, andra vill
bo kvar hemma så länge som möjligt. Kanske istället satsa på mötesplatser. Framtida seniorer kommer
förmodligen arbeta längre, vara
aktiva och själva bestämma och
skapa bra förutsättningar för en
bostad på ålderns höst
Framtida seniorer vill inte bli kategoriserad som senior. Seniorer
kommer framöver att ställa krav
och hävda sin rätt till bra bostäder
och delaktighet i samhället. I framtiden kommer inga seniorboende
finnas, allt boende kommer kunna
användas av såväl seniorer som
juniorer.

Ej för stor enhet,
20-30
bostäder
med olika stora
lägenheter.

Trygghet,
social
gemenskap, fysisk
aktivitet, delaktighet, avkoppling.

Kritisk till ålderssegregerat boendeistället intressegemenskaper. Placeringen är vikigast,
läge, samband med
andra byggnader,
närhet till kommunikation.

Tillgång till seniorboendets aktiviteter och arrangemang för utomstående. Ställa krav på mer service
och större teknikanvändning. Bo
utomlands under vintern.

Förbered för olika
typer av installationer. Erbjud service/
tjänster.
Brukarmedverkan.

Trivsel är det absolut viktigaste, oavsett ålder. Att trivas
i sin bostad och
närmiljö
skapar
trivsel och social
gemenskap. Bostäder ska tillåta alla
att följa sin levnadsbana.
Tillgänglighet,
trygghet,
social
gemenskap, fysisk
aktivitet

Såväl egna utrymmen som gemensamma.
Framöver mer självvald självständighet, ställa högra krav på boende
och service. Större teknikanvändning.

Närhet till service.
Erbjuda
service/tjänster.
Stimulera sinnen i
alla detaljer. Flexibilitet.

KASAM, Känsla av
sammanhang. Enskildhet och gemenskap. Trygghet.
Modern teknik

Gemensamma utrymmen
Utrymmen med flexibel
användning,
tillgodose olika intressen. Gästlägenhet
-rum,
bastu/rekreation, kolonilott, väl utformad
utemiljö

Utformning
Samma bostadskvaliteter och funktioner
som i vanliga bostäder. Viktigt med balkong/uteplats, rymlig hall och hygienrum.
Tillgänglighet i alla rum. Smarta och tillgängliga lösningar vid förvaring. Tydliga kontraster. Inga nivåskillnader och lätthanterliga
fönster/dörrar. Undvik för öppen planlösning.

Gemensamma
utrymmen är kopplat
till intressen därför
bör den byggda miljön vara flexibel och
kunna anpassas efter
behov.

Oavsett vilken typ av bostad det rör sig om
ska den ha grundläggande kvaliteter som
ger mervärden i vardagen, god kontakt med
omgivningen genom sitt läge, fönsterutformning, samband med natur och annan
bebyggelse. Byggd miljö ska fungera för alla,
gammal som ung.

Gästlägenhet, bastu,
gym, matsal, växthus/odlingsyta, hobbyrum. Utemiljön är
väldigt viktig att
tänka på.
Pool, bastu, gym,
upplevelserum/minibio. Trädgård, kolonilott. Vattenspegel/spel

Balkong/uteplats är en självklarhet liksom
klädvård i lägenheten. Förbered för olika
typer av installationer från början. De åtgärder som görs i en seniorbostad borde
gälla alla typer av bostäder. Det som är bra
för äldre är bra för alla!
Flexibla lösningar, tröskelfritt, breda dörröppningar, fönsterpartier från golv till tak.
Mycket ljus. Stort hygienutrymme. Möjlighet att installera larm, stödhandtag och höjsänkbar inredning.

42

3.9 Analys av intervjustudie
Att planera bostäder avsedda för en viss grupp är inte en lätt uppgift. Det
är många parametrar som spelar in för att skapa goda bostäder och
miljöer. Det är svårt och kanske rent av felaktigt att generalisera en grupp
människor efter uppfattningen att de delar samma behov, intressen,
livsstil. Alla är vi olika -gammal som ung. Men det finns en gemensam
nämnare mellan människor som är uppe i åren – kroppen blir skörare.
Vissa kvaliteter är värda att ta fasta på vid utformning och planering av
bostäder avsedda för den åldrande människan. Många utav dessa
kvaliteter är även till fördel för alla typer av hushåll.
Bostadsområdet
Bostadsområdets placering är betydelsefull för att bidra till ett berikat liv.
Enligt Kärnekull (2011) och Äldreboendedelegationen (2007) visade sig
läget, närhet till kommunikationer och service, tillgänglighet, gemenskap
och trygghet vara särskilt viktiga. Intervjustudien pekade på ungefär
samma egenskaper men vad som även ansågs viktigt var relation mellan
byggnader och närhet till rekreationsområden.
Utemiljöns betydelse och positiva effekter på vår hälsa, både fysiskt,
psykiskt och socialt lyfts fram av både Kärnekull (2011) och Bengtsson
(2003). De intervjuade delade samma uppfattning. Den ska vara
inbjudande och stimulera alla sinnen samt inbjuda till fysisk aktivitet.
Utemiljön ska även vara lättillgänglig, väl belyst och en trygg plats att
vistas i.
Bostadsområdet bör inte bli alltför stort för att skapa bra förutsättningar
för såväl social gemenskap och trygghet. Det ska finnas tillgång till
gemensamma lokaler och aktivitetsutrymmen med flexibel användning
för att fylla många sorters behov.

Kärnekull (2011) och Welhops (2007) anger en rad förslag på olika typer
av gemensamma utrymmen som t ex. bastu, hobbyrum och matsal.
Genom intervjustudien påpekades svårigheter med att förutse vilka typer
av gemensamma utrymmen som kommer att användas och uppskattas av
de boende. Aktiviteter i gemensamma lokaler är kopplade till intressen,
därför bör de vara så flexibla som möjligt för att kunna anpassas och
användas efter olika behov.
Bostaden
En seniorbostad ska ha ungefär samma kvaliteter och funktioner som en
vanlig bostad. Den ska ha god kontakt med omgivningen genom sitt läge,
fönsterutformning, samband och kontakt med natur. Den ska även vara
ljus, lättskött, överblickbar och tillgänglig. Kriterierna stämmer väl överens
med de Kärnekull (2011) anger. Svensson (2008) samtycker med att viss
försiktighet bör tas kring öppna planlösningar, det är bra om det går att
stänga mot köket.
Vissa funktioner kräver dock ett ökat utrymmesbehov för att tillgodose en
bra tillgänglighet och miljö för äldre. Hygienrummet behöver vara lite
större och placeras i anslutning till sovrummet. Hallen bör vara rymlig och
det ska finnas plats för exempelvis rullstol, rollator eller barnvagn. Plats
för klädvård bör finnas i lägenheten och balkong/uteplats är en självklarhet. I köket bör man tänka på att inte placera skåp för högt eller för långt
ner. Bänkskåpen får gärna vara utdragbara, det gör det lättare att komma
åt och ger en bättre överblick av innehållet. Ugnen placeras fördelaktigt i
bänkhöjd. Kriterierna för hur en bostad för äldre bör utformas stämmer
väl överens med Kärnekull (2011) och Svensson (2008).
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Social gemenskap och trygghet
Intervjustudien överensstämmer med danskarnas synsätt kring
betydelsen av gemenskap och aktiviteter grannar emellan och menar att
det på sikt bidrar till en tryggare och bättre tillvaro.
Social gemenskap skapas genom gemensamma aktiviteter, närhet och
koppling till grannar. En stark social gemenskap och att känna till sina
grannar skapar tillit och trygghet. Trivseln är kanske den viktigaste faktorn
för alla typer av boende. Genom att man trivs i bostaden och bostadsområdet så skapas en social gemenskap på sikt.
Framöver kommer det att erbjudas mer bra teknik som hjälpmedel i
vardagen. Bra teknikstöd kan vara till hjälp både vad gäller att förenkla
vardagslivet hemma i bostaden samt att hålla kontakt med familj, vänner
och bekanta. Exempel på bra teknikhjälp i hemmet kan vara spisvakt,
höj- och sänkbar inredning, ledljus in till toaletten som tänds om natten.
Det är bra att förbereda för teknik och dra sladdar för att förenkla en
framtida installation.
Senioren
Hur framtida seniorer ser på sitt boende på ålderns höst är svårt att förutsäga. Intervjustudien och litteraturstudien tar upp svårigheten att
generalisera när det gäller önskemål och kriterier kring bra bostäder. Vi
har alla olika föreställningar kring drömboende på äldre dar. Vissa
kommer söka sig till kategoriboende medan andra kommer att bo kvar i
sin egen bostad så länge som möjligt.

grupp som kommer att ställa högre krav på bostäder, service och
delaktighet i samhället. Många yngre seniorer är aktiva och kommer
fortsätta att vara det längre upp i åldrarna, många kommer att stanna
kvar längre i arbetslivet. Framtida seniorer kommer att vilja vara aktiva
och själva arrangera aktiviteter och arrangemang istället för att förlita sig
på att samhället anordnar detta.
Framöver kanske det kommer att bli allt vanligare med delat boende.
Spendera tid i Sverige då klimatet tillåter och flytta mot sydligare
breddgrader då vintern håller ett järngrepp om vårt land här uppe i norr.
Kritik kring seniorboende
Genom intervjustudien kom det upp kritik kring seniorboende. Genom att
bostäderna vänder sig till en viss grupp människor och ofta genom
åldersgränser stängs övriga grupper ute vilket leder till ett mer segregerat
samhälle. Istället för ålderssegregerat boende föreslås att intressegemenskaper används som utgångspunkt. Åsikter och kritik förs också fram kring
att endast bo med personer i samma ålder. Det kan strida mot att kunna
behålla det sociala nätverket om åldern varierar kraftigt mellan
bekantskapskretsen. Bostäder bör istället verka för ökad integration.
Seniorboende och den sociala gemenskapen blir begränsad då gruppen
blir en alltför åldershomogen grupp. I och med att befolkningen blir äldre
och äldre kommer även upplevelsen av åldersbegreppet att förändras.
Därmed förändras också behovet av boende avsedda för en viss grupp
exempelvis seniorer. Framöver kommer allt boende att kunna användas
av såväl juniorer som seniorer.

Framtida seniorer vill kanske inte ens bli kategoriserad som senior och
inte heller bo i seniorbostäder. Framtida seniorer kommer inte att skilja
sig särskilt mycket från dagens på många punkter. Men det är troligen en
44

3.10 Checklista
Checklistan bygger på uppgifter som identifierats ur litteraturstudien och
intervjuerna. Den är strukturerad efter seniorbostadens olika rum, både
ute och inne. Under respektive rubrik listas saker som är bra att tänka på
och uppfylla i möjligaste mån för att skapa bra förutsättningar för en bra
utformad seniorbostad. För att säkerställa en trygg och säker omgivning,
både för de boende och för eventuell personal bör den höjda nivån på
tillgängligheten enligt Svensk standard eftersträvas, främst i badrum och
sovrum. Materialet är sammanställt utifrån intervjuerna och följande
källor: Björklund och Edsjö, 1989; Boverket, 2011; Kärnekull, 2011;
Lidmar, 2002; Månsson, 1999; Svensson, 2008; Welhops, 2007; Wijk,
2004.

Utemiljö
 Tydlighet med bra ledstråk
 Bra belysning
 Kort avstånd mellan parkering och entré, högst 25 m
 Kort avstånd mellan angöringsplats och bostad
 Tydliga, tillgängliga gångvägar med jämn beläggning utan hinder
 Säkra och bekväma ramper och trappor
 Sittplatser med eller utan bord för umgänge eller enskild användning
 Platser för flyttbara möbler och solstolar
 Gräsyta för sällskapsspel som kubb och krocket
 Förråd för trädgårdsmöbler, grill, gräsklippare och verktyg.
 Cykelställ

Allmänt om bostaden
 Enkel och logisk planlösning
 God sikt och korta förflyttningsvägar mellan rum, särskilt sovrum badrum.
 Öppna planlösningar är uppskattat, kök sovrum och vardagsrum ska
kunna avskiljas till egna rum
 Ljusa badrum och hallar
 Generellt ljusa lägenheter med möjlighet att kunna avskärma bländande ljus
 Etagelägenheter bör tillämpas undantagsvis, alla basfunktioner måste finnas tillgängliga på bottenplan.
 Beakta utsikt och väderstreck, ljusinfall från två håll
Entrén
 Tydlig och välkomnande
 Välbelyst
 Inga trösklar eller steg
 Gärna kontrasterande markbeläggning vid entrén
 Hjälpmedel som dörröppnare, porttelefon och kodlås lämpligt placerade
 Sittplats i anslutning till entrén, gärna både ute och inne
 Gott om plats med utrymme för förvaring som cykel, rollator.
Hall
 Bra ljus och öppen kontakt med lägenheten
 Gott om plats för att underlätta användande av hjälpmedel
 Bra förvaring i kapphylla och skåp
 Plats för stol, hallmöbel, rollator och dylikt
 Dörrklocka försedd med ljud och ljus
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Om hallen följs av korridor bör korridorbredden vara 1,1 m i rak passage och 1,2 m för att kunna vända 90˚ med manuell eller liten eldriven rullstol. För att kunna vända 180˚ krävs bredden 1,3 m

Kök
 Stora fria ytor framför köksinredning och kring matplats.
 Köket bör utrustas med en arbetsbänk på minst 0,8 m mellan spis
och diskbänk.
 Avställningsyta vid kyl/frys och ugn samt på båda sidor av spisen.
 Skåp, kyl/frys placeras minst 0,2 m från hörn.
 Montera köksinredning på konsoler så att den enkelt kan justeras
efter den boendes behov.
 Underskåp i form av utdragbara lådor med greppvänliga handtag
 Spis, ugn, mikro och annan köksinredning placeras på lämplig nivå
 Installera köksinredning som gör det lätt att ta bort bänkskåp och
ändra höjd på bänkskivor och överskåp efter den boendes behov
 Gärna dagljusbelyst arbetsyta
 Eluttag som kan nås från rullstol
 Diskmaskin ska inte placeras under arbetsytan mellan diskho och
spis, utrymmet kan komma att behövas vid anpassning till rullstol
Badrum
 Rikligt med dagsljus
 Rymligt, gott om plats för förflyttning med hjälpmedel
 Rejäl dörröppning
 Duschsits eller duschstol
 Stödhandtag
 Spegel och eluttag i lämplig nivå
 Vägghängd toalett för att underlätta städning
 Halkfritt och lättstädat golv












Golv med jämnt fall mot golvbrunnen med en lutning på max 1:100
över hela utrymmet utom under toaletten.
Dörr och inredning som kontrasterar i ljushet mot bakgrunden.
Bra allmänbelysning samt god belysning vid tvättställ. Belysning får
inte blända
Placera gärna duschen så långt som möjligt ifrån dörren ur fuktsynpunkt och förse golvet med en jämn lutning på max 1:50 mot golvbrunnen.
Bra ventilation, komplettera gärna med ett öppningsbart fönster
Inredning och utrustning placeras så att städning underlättas.
Väggarna bör vara förberedda för ändring av tvättställshöjd
Badkar ska kunna ersättas med dusch, placera blandaren på väggen
Fritt utrymme framför tvättställ

Sovrum
 Ett av sovrummen bör kunna rymma två separata sängar
 Möjlighet att nå sängen från minst en sida då den är utställd placering
 Förberedd el- och teledragning som kan användas från sängen. Även
minst två eluttag samt uttag för tv behövs i varje sovrum
 Låg fönsterbröstning som tillåter att man kan se ut även som sängliggande
 Ledbelysning till badrummet som tänds vid behov om natten är ett
plus.
Förråd och förvaring
 Förråd i eller i nära anslutning till lägenheten max 25 m
 Klädkammare med enkelsidig förvaring ska helst vara 1,9 m bred
 Förrådsbelysning som tänds då man öppnar dörren
 Dörr till klädkammare bör ha ett fritt passagemått på 0,76 m
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Städskåp utan botten
Utrymme för förvaring av rullstol eller rollator
Lättanvänd förvaringsinredning med bra handtag och flexibel inredning

Balkong/uteplats
 För att fyra personer ska få plats vid ett matbord krävs ytan 2,7x1,8
kvm.
 Golvyta ute på balkong eller uteplats i samma nivå som lägenhetsgolvet
 Glasad balkongdörr med minimimått 0,8 m öppningsmått med friyta
intill handtagssidan.
 Möjlighet att kunna vända med rullstol, minimidjup balkong 1,4 m
 Möjlighet till inglasning
 Eluttag och belysning
 Skydd mot sol och vind
 Odlingsmöjligheter
Gemensamma lokaler
 Bra läge, överskådlig lokal
 Utformad så att olika sorters aktiviteter kan utföras
 Minimum 25 kvm
 Gärna på bottenvåning eller närliggande bostaden max 100 m
Soprum
 Tillgängligt och användbart, även för personer i rullstol
 Placera i nära anslutning till bostaden, inte längre än 25 meter

Färg
 Kontrastera föremål genom att använda ljus och mörkt av samma
kulör
 Använd halvmatta färger för att undvika reflexer
 Färgskillnad mellan figur och bakgrund underlättar tolkning och orientering
 Färgkoda dörrar
 Markerande golvsocklar
 Använd samma golvnyans genomgående lägenheten
 Använd logiska färgsystem och färgmarkeringar, olika våningsplan
olika färg exempelvis
Ljus
 Ta vara på dagsljuset
 Inget bländande ljus får förekomma
 Placera fönster på bröstningshöjd 0,8 m över golv, i ett av sovrummen 0,6 över golv.
 Lätthanterliga fönster med bra handtag, beslagshöjd 1,2 m för att
person i rullstol ska kunna öppna och stänga
 Ljusa fönstersnickerier och gärna sneda nischer
 Stora glasytor ska markeras, 0,9m samt 1,5 m över golv
 Undvik starkt riktat ljus från armaturer, eftersträva ljus som skapar
mjuka skuggor
 Flexibel belysning för olika typer av behov
 Trappor ska vara markerade vid trappans början och slut samt trappstegen. Räcke som följer med trappa till dess slut.
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4 SENIORENS BOENDE

ARBETSRUM/GÄSTRUM

Avsnittet innehåller ett gestaltningsförslag på hur bostäder för äldre kan
utformas utifrån de studier som gjorts.
VARDAGSRUM

HALL

BADRUM/TVÄTTSTUGA

4.1 Funktionsanalys
Funktionsanalysens syfte är att finna samband och kopplingar mellan
rummens läge i förhållande till varandra.
KÖK
Siktlinjer är mycket viktigt att tänka på då man planerar bostäder avsedda
för äldre. Det är därför bra att ha en stor överblickbarhet från hallen mot
övriga lägenheten. Från hallen ska man snabbt kunna nå i stort sätt alla
rum. I rum där man vistas mycket är det bra om man exempelvis kan se
vem som kommer in eller kika ut mot köket för att se att kaffebryggaren
är avstängd. Det skapar trygghet. På så vis är en öppen planlösning en
fördel. Då det kan bli en stökig ljudnivå i köket så anger experterna inom
seniorboende att det är bra att kunna stänga mot köket. Andra rum som
man ska kunna stänga mot är badrum, gästrum och sovrum. Att ha
tvättstuga i lägenheten är ett plus. Ett gästrum eller arbetsrum är bra att
kunna erbjuda när familj och vänner kommer på besök.

SOVRUM

Figur 4.1 Funktionsanalys där svarta streck symboliserar rum som bör vara i direkt
anslutning till varandra och gröna linjer symboliserar tänkbara rumskopplingar.

4.2 Planlösning
Planlösningen av de olika marklägenheterna är öppen och överblickbar
men till de privata delarna av lägenheten som sovrummet, gästrummet/arbetsrum och badrummet går det att stänga efter sig. När man
kommer in i hallen möts man av en ljus och öppen lägenhet med tydliga
siktlinjer. Från hallen når man alla viktiga funktioner och det är inga långa
förflyttningsavstånd mellan rummen. Innanför entrén finns det gott om
plats och en sittplats intill fönstret.
Köket och vardagsrummet är i öppen kontakt mellan varandra, men det
går att komplettera med en vägg mellan rummen för att kunna stänga till
om köket. Dock förlorar man då poängen med att ha fri sikt och kontakt
mellan rummen.
Badrummet är utrustat med tvättmaskin och torktumlare för att
underlätta skötsel av tvätt. Badrummet är planerat så att ett badkar kan
placeras där. Blandaren och duschinstallation är monterat på väggen för
att tillgodose båda alternativen.
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Den aningen större lägenheten har ett gästrum alternativt arbetsrum. Det
kan vara bra med en extra sovplats för långväga gäster. Den andra
lägenheten har istället en rymlig klädkammare för lite extra förvaring.
Alla dörrar är breda och tröskelfria i lägenheten och tillgängliga enligt den
höjda nivån i standarden. Altandörrarna är i glas för att släppa in ljus men
för att förhindra olyckor är de markerade med horisontell avdelare.
Fönstren i kök, vardagsrum och sovrummet är placerade på höjden 0,6 m
över golv. Vardagsrummet har även fönster som stäcker sig från golv till
tak för att maximera kontakten mellan ute och inne.

Figur 4.2 Planlösning för marklägenhet A,78 kvm.

Figur 4.3 Planlösning för marklägenhet B, 61 kvm.
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4.3 Situationsplan
Bostadsområdet innehåller 14 stycken marklägenheter i olika storlekar.
Den lite större lägenheten är 78 kvm och den mindre lägenheten är 61
kvm. Situationsplanen illustreras i figur 4.6 där de orangea husen visar hus
A och de ljust orangea visar hus B. Lägenheterna är anpassade för ett
långsiktigt boende men öppna för vem som att flytta in – gammal som
ung. Det lilla villaområdet ligger i formation av en ring för att skapa goda
förutsättningar för trygghet och social gemenskap i området. Ett
gemenskapshus ligger centralt belägen, i anslutning ligger andra
gemensamma utrymmen som öppna gräsplaner för lek och odling samt
en boulebana. Det finns möjlighet att komplettera med ett växthus samt
kolonilotter i anslutning till området. Gemenskapslokalen innehåller bra
flexibla lokaler som kan tillfredställa olika behov.
Figur 4.4 Utrymmesbehov och funktionernas nivå på tillgänglighet. Beige färg
anger förhöjd nivå och blå normal nivå enligt Svensk standard.

Figur 4.5 Utrymmesbehov och funktionernas nivå på tillgänglighet.

4.6 Principskiss för bostadsområdet med bostäder i formation av en ring kring de
gemensamma utrymmena.
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4.4 Reflektioner av gestaltningsförslaget
Följande kapitel diskuteras och reflekteras gestaltningsförslaget utifrån
tidigare material. Checklistan används i första hand för att utvärdera
förslaget.
Valet av bostadstyp
Det framtagna gestaltningsförslaget innefattar 14 marklägenheter som
omringar en gemensam innergård. Genom intervjustudien framkom att
mindre bostadskomplement gynnar det sociala nätverket och förmågan
att känna sig trygg i sin hemmiljö ökar. Den bidragande orsaken gjorde att
marklägenheter valdes istället för ett större lägenhetshus. Gestaltningsförslaget riktar sig i första hand åt gruppen seniorer som i hela sitt liv bott
i villa men som på ålderns höst känner att den egna villan och trädgården
är för jobbigt att ta hand om och leva i. Ett nytt boende kan bli aktuellt för
att förenkla och förgylla vardagen. Då kan gestaltningsalternativet som
presenteras i denna rapport vara ett gott alternativ.
Bostädernas entréer riktar sig i de flesta fall mot gården vilket ger upphov
till naturliga möten då man rör sig till och från hemmet. Utanför entrén
finns en mindre uteplats vid varje hus för att man därifrån ska kunna
känna gemenskap och förstärka kontakten mellan de boende.
Lägenheternas mer privata sida med stora glaspartier och en större
uteplats är riktad från gården. Undantaget de tre bostäderna i norra delen
av bostadsområdet, detta för att huspositionen är mer gynnsam
klimatmässigt. På den mer privata sidan finns möjlighet till och lugnare
omgivningar.
Utemiljö med fokus på umgänge och fysisk aktivitet
Utan en fungerande och trygg utemiljö tillfredsställs inte alla sinnen. Utevistelsens många positiva hälsoeffekter såväl fysiskt och psykiskt som

socialt har diskuterats tidigare i rapporten och har varit en utgångspunkt
vid gestaltningen. Vikten av att befinna sig ute, vare sig det är frågan om
fysik aktivitet eller endast för att hämta andan har stor betydelse för hälsa
och välmående. Formationen av marklägenheterna inringar en gemensam
innergård där spontana möten sker vid odlingslotterna, pergolan eller vid
en promenad runt om i området. I och med att samtliga lägenheter har
entrésidan riktad mot gården så sker även spontana möten på väg till/från
lägenheten. Just dessa möten skapar goda förutsättningar för att knyta
nya kontakter och trivsel i området. Mer arrangerade möten kan anordnas i de gemensamma lokalerna eller ute på gården.
Kontakten mellan ute och inne är bra. Utemiljön är lockande för social
samvaro, fysisk aktivitet eller en harmonisk stund ute i grönskande
miljöer. I och med att lägenheterna är belägna i markplan är tillgängligheten god och det finns inga hinder för att bege sig ut. Utemiljön är
överblickbar och fri från hinder vilket skapar trygghet. Böljande ledstråk
kontrasterar väl mot omgivningen och underlättar för synsvaga och vid
användning av hjälpmedel. Två parkeringar finns i nära anslutning till
bostadsområdet, dock inte inom 25 m till samtliga bostäder. För på- och
avstigning kan fordon köras in på gården alldeles utanför respektive
lägenhets entré. Sittplatser finns utplacerade med jämna mellanrum ute
på innergården, både som fristående bänkar och större möblemang vid
pergola och i anslutning till de gemensamma lokalerna. Utanför varje
lägenhet finns en plan yta för privat utomhusmöblemang. Gården är
grönskande grön med stora öppna gräsytor, fruktträd och odlingsytor till
de boendes förfogande.
Varje lägenhet har ett eget förråd och gemensamma förvaringsutrymmen
finns i de gemensamma lokalerna. I gestaltningsförslaget finns inga
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cykelställ utritade utan cyklar får förvaras intill den egna bostaden. Så
även hjälpmedel som brukas utomhus som rollator och rullstol.

möts man av en ljus miljö med tydliga siktlinjer. Samtliga rum är direkt
knutna till hallen vilket även det underlättar orientering och igenkänning.

Bostaden
Bostäderna är interiört ljusa och öppna med god kontakt mellan de olika
funktionerna. I och med att lägenheterna är i markplan kan en mycket god
tillgänglighet tillgodoses och det blir enkelt att ta sig runt såväl inne som
utanför bostaden.

Köket är flexibelt utrustat med utdragbara lådor och köksutrustning i
lämplig nivå. Det finns gott om utrymme framför köksinredning och fria
arbetsytor på var sida av diskbänken samt avställningsytor vid båda sidor
om spisen. Förutom artificiell belysning släpper den glasade altandörren
in gott om dagsljus in i köket.

Lägenheterna har en mer offentlig sida vänd mot innergården där man
inifrån kan följa vad som pågår utanför. Motsatt sida är mer privat och
öppnar upp sig med stora glaspartier för maximal kontakt mellan ute och
inne. På den mer privata sidan finns en större uteplats i nära anslutning
till kök och vardagsrum. De flesta lägenheterna har gynnsamma väderförhållanden med sol antingen morgon, middag eller kväll. Lägenheterna i
den nordvästra delen av bostadsområdet har dessvärre minst gynnsamma
förhållande med sämre solchanser på den privata sidan. Däremot finns
möjlighet att istället utnyttja den mer offentliga sidan för ökade
solchanser.

Badrummet är utrustat med både tvättmaskin och torktumlare vilken är
en självklar lyx i en lägenhet med senioren i åtanke. En dusch är
installerad som standard men det finns plats för badkar för den som önskar. Ett badkar kan vara av stor betydelse för personer som lider av
kronisk värk och är ett plus att få plats med i badrummet. Tyvärr saknar
badrummen dagsljus i och med avsaknaden av fönster. Några av
lägenheterna som inte ligger i direkt anslutning till varandra finns
möjlighet att kunna sätta in ett fönster eller alternativt ett takfönster.

Flertalet fönster är placerade på en låg bröstningsnivå för att ge en bättre
möjlighet till utkik om man ligger i sängen och vill titta ut eller sitter i
rullstol. De stora fönstren på den privata sidan släpper in mycket ljus och
är kontrastmarkerade för att undvika feltolkningar.
Vad gäller bostadens funktioner är samtliga ljusa och rymliga. I och med
att lägenheterna är dimensionerade efter det högre kravet på tillgänglighet enligt svensk standard så är det lätt att orientera sig och ta sig runt i
bostaden. Samtliga dörröppningar är väl tilltagna och avsaknaden av
trösklar ökar framkomlighet med hjälpmedel. Då man träder in i bostaden
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5 DISKUSSION
Tillgänglighet är A och O
För seniorbostäder ställs inga särskilda krav på tillgänglighet jämfört med
bostäder i det ordinära bostadsbeståndet. Det är den normala nivån enligt
Svensk standard som gäller vid utformning av såväl ordinära bostäder som
seniorbostäder. För de allra flesta ger det en tillräcklig nivå på tillgänglighet för att tillgodose de flesta behov för seniorer. Vid stigande ålder blir
kroppen skörare och man kan behöva stöd i vardagen i form av assistans
och någon form av hjälpmedel. Då man kräver vård- och omsorg i
bostaden övergår den även till att bli en arbetsplats för vårdpersonal. En
välplanerad bostad med gott om utrymme är en fördel för att skapa en
bra miljö för såväl personal som boende. Det är därför en fördel om den
förhöjda nivån på tillgänglighet tillämpas för sovrum och badrum. Jag
anser att man bör eftersträva god tillgänglighet enligt den höjda nivån i
standarden så mycket som möjligt. På så vis skapas bra förutsättningar för
självständighet och en trygg vardag för personer som använder
hjälpmedel.
Genom en väl genomförd arkitektur och planlösning som tar hänsyn till
äldres behov skapas en bra miljö och ger goda förutsättningar för ett
långsiktigt boende.
Utemiljöns läkande kraft
Bengtsson (2003) nämner en rad positiva hälsoeffekter som vistelse och
aktivering ute i friska luften ger. Skelettet stärks, bevarad rörlighet,
minskad övervikt, motverkar depression, socialt liv gynnas. Ja effekterna
är många både fysiskt, psykiskt och socialt, det kan även Kärnekull (2011)
bekräfta.

Att vistas ute i friska luften är en (livs)viktig kvalitet, särskilt som äldre. Ju
äldre man blir desto viktigare blir närmiljön. Det kommer en tid då man
inte längre har samma ork eller är lika mobil som förr. Att få komma ut
och höra vinden vina i träden, fåglarna kvittra, känna solens värmande
strålar eller doften från grönskande växtlighet är stimulerande för många
sinnen. Utemiljön ska erbjuda platser där man kan träffa andra såväl som
platser där man kan sitta för sig själv. Det ska finnas miljöer för alla åldrar
och olika sorters aktiviteter.
Jag anser att kontakten mellan ute och inne är väldigt viktig. Utemiljön ska
vara lockande och det ska vara lätt att ta sig ut. Det ska vara möjligt att
inifrån kunna betrakta livet utanför och kunna ta del av vad som pågår.
Lättillgänglighet mellan bostad och utemiljö är en förutsättning för att
utevistelse ska bli av. Många äldre har idag inte den möjligheten för att
bostaden eller utemiljön utgör ett hinder. Att skapa bra förbindelse och
kontakt mellan ute och inne har för mig varit en prioritering. Utemiljön
ska vara överblickbar, fri från hinder, väl belyst och inte utgöra hinder för
att den ska kännas trygg och användbar precis som både litteraturstudien
och intervjustudien visat.
Trivsel bidrar till gemenskap och trygghet
Trivsel är kanske den allra viktigaste bostadskvaliteten som man vill uppnå
vid alla typer av bostäder. Att trivas i sin bostad och närmiljö gör att man
mår bra. Och om man mår bra tror jag man blir man mer mottaglig för
social kontakt.
Trivsel i området skapas genom bra utformade miljöer och på sikt skapar
det bra förutsättning för en god gemenskap grannar emellan. Genom bra
gemenskap mellan grannar skapas även trygghet. Lättskötta, ljusa och
öppna lägenheter skapar trivsel i bostaden. Tydliga siktlinjer och välplane53

rade lägenheter är viktigt för att ge bra förutsättningar för att kunna bo
kvar så länge hälsan tillåter.
Jag tror även att det kan vara en fördel att låta närliggande bostadsområden få ta del av vissa gemensamma aktiviteter som var ett förslag som
kom upp i intervjustudien. Då alla kanske inte får möjlighet att flytta in i
en seniorbostad kan de i alla fall få vara med och ta del av den sociala
kontakten. Det kan nog vara betydelsefullt för många människor. Det är
inte ovanligt med ensamhushåll bland äldre och där blir trygghet och
gemenskap extra viktig.
Behövs seniorboenden?
Under arbetets gång har jag ändrat min uppfattning kring seniorboende.
Intervjustudien gav många intressanta synpunkter och ställningstagande
kring bostäder avsedda för en specifik åldersgrupp.
Genom att införa åldersgränser för att få flytta in i ett seniorboende
stängs andra grupper ute som inte tillhör den utvalda åldersgruppen. Det
blir en bidragande faktor till ett mer segregerat samhälle. Genom
intervjun framfördes att det inte hör till ovanligheten att man har ett
brett åldersspektra inom sitt sociala umgänge. Kanske vill man även bo
tillsammans med sina vänner. En åldersgräns strider mot den möjligheten.
Även namnet seniorboende kritiseras. Många seniorer vill inte bli
kategoriserade och allra minst bli kallade varken senior eller äldre. Att
söka sig till ett seniorboende är en förberedelse inför att bli äldre. Många
seniorer vill inte ens tänka på att bli äldre och skjuter upp en tänkbar
flyttmöjlighet.

I och med en ökad medellivslängd, fortsatt aktiv livsstil längre upp i åldern
och ett längre yrkesliv kommer människors syn på ålder att förändras
framöver.
Men studier visar också att många seniorer är övervägande positiva över
valet att flytta till ett seniorboende. Genom att flytta till ett seniorboende
ökar möjligheten till att även knyta nya kontaktnät och genom en stark
social gemenskap är chansen stor att man känner sig tryggare. En del
människor uppskattar att de flesta i seniorboendet är i ungefär samma
ålder och att det inte finns familjer som har barn boende hemma. Det blir
ett lugnare område vilket är uppskattat från vissa håll.
Det behöver alltså finnas en mångfald av boendemiljöer för att passa
människors olika krav, behov och önskemål.
Framtid
Gruppen äldre blir allt fler och allt äldre. Redan idag är det stor brist på
tillgängliga bostäder avsedda för ett långsiktigt boende. Men det är om
ungefär tio år som antalet ”äldre äldre” kommer att börja öka markant
och det är viktigt att det finns beredskap för att klara av den
påfrestningen på samhället som det kommer att innebära.
Många äldre har uttryckt att det är ett för stort glapp mellan ordinära
bostäder och vård- och omsorgsboende. Då det senare boendet har få
platser och kräver biståndsbedömning innebär det svårigheter att ens få
lov att flytta till det boendealternativet. Befolkningsutvecklingen innebär
att äldre människors boendesituation går mot ett ökat kvarboende där
vård- och omsorg kommer att ske i det egna hemmet. Detta kommer att
innebära högre krav på bostaden, den måste vara väl fungerande utifrån
både den boendes perspektiv såväl som utifrån eventuell personal.
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Att bo kvar i en bostad som inte är anpassad efter äldre människors behov
kan leda till ett isolerat liv med sämre livskvalitet. Det behövs därför fler
boendeformer där man själv kan välja vart man vill flytta. Det behövs som
sagt även fler och varierande bostäder då vi alla är olika och föredrar olika
typer av boende.
Under arbetets gång har jag saknat utvärderingsmaterial för hur tidigare
seniorboenden fungerat. Vi borde dra nytta av de erfarenheter som finns
kring tidigare boenden och jag efterfrågar mer forskning om hur seniorboendet och andra boendeformer för äldre kan utvecklas.
Hur ser framtiden då ut, kanske kommer bostäder anpassas efter alla
typer av människor och behov?
Man kan konstatera att bostäder anpassade efter seniorer är bra för alla!
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6 SLUTSATSER
Vad är ett seniorboende och vad ska det innehålla?
Seniorbostäder är vanliga bostäder utformade efter äldres behov. Bostäderna är avsedda för personer över en viss ålder, vanligen 55 år eller mer.
Vissa seniorbostäder har även en övre gräns för när man får flytta in.
Seniorbostäder omfattas inte av någon särlagstiftning vilket medför att
vem som helst kan söka sig till dem, förutsatt att man innehar rätt ålder.
För övrigt finns inga särskilda definitioner eller krav för vad som
kännetecknar en seniorbostad. Men vanligen erbjuds god tillgänglighet,
gemensamma lokaler och goda förutsättningar för att kunna bo kvar trots
omfattande vård- och omsorgsbehov.
Hur framtida seniorer ser på sitt boende är svårt att förutse, ”människan
kan inte skrivas in i en formel” uttryckte sig en av de intervjuade och det
är ju sant. Senioren är en stor grupp människor och består av flera
generationer som har olika behov och intressen. Framtida seniorer
kommer inte skilja sig mycket från dagens men de kommer säkerligen
ställa högre krav på bostäder, service och delaktighet i samhället.
Vissa kriterier och mönster kring val av framtida boende har experterna
inom seniorboenden ändå lyckats urskilja. Vid en flytt till seniorboende
tycks det vara boendet, boendemiljön, trygghet och social gemenskap
som lockar. Många som flyttar ger ofta anledningar som att den förra
bostaden var för stor, saknade hiss, otillgängliga miljöer och krävde för
mycket underhåll och skötsel. Den nya bostaden ska ligga attraktivt
belägen, nära till grönområden, kommunikationer och service. Bostaden
ska vara lättskött, trygg och bekväm.

En seniorbostad ska ha samma kvaliteter och funktioner som en vanlig
bostad. Vissa av funktionerna kräver ett ökat utrymmesbehov för att
tillgodose en god tillgänglighet och boendekvalitet. Det ska vara enkelt att
använda hjälpmedel som rullstol eller rollator, därför bör bostäderna vara
lite extra rymliga. Plats för klädvård och balkong/uteplats är funktioner
som bör prioriteras. Gemensamma lokaler anses vara en viktig funktion.
En stark gemenskap och gemensamma aktiviteter skapar ökad trivsel och
trygghet i boendet.
Hur kan seniorboendet planeras och utrustas så att man kan
bo kvar trots ett ökande behov av vård och omsorg?
För att möjliggöra kvarboende i det ordinära bostadsbeståndet måste
bostäder utformas och utrustas så att de fungerar för äldre människor och
människor med funktionsnedsättningar. Bostaden ska vara trygg, bekväm
och lättskött. Planlösningen ska utformas på ett enkelt och logiskt sätt
med tydliga siktlinjer. För att underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga bör förflyttningsvägarna mellan olika funktioner vara så korta
som möjligt, särskilt mellan sovrum och badrum. Det ska vara enkelt att ta
sig runt i lägenheten och förflyttningen mellan ute och inne ska gå minst
lika smidigt. Därför bör det finnas gott om utrymme för att kunna vända
med rullstol i alla rum, dörrar ska vara extra breda, trösklar bör undvikas,
kontrastmarkeringar ska användas för att underlätta orientering.
Utemiljön ska vara lätt att förstå, lättillgänglig, tydlig, trygg och väl belyst.
Det ska finnas sociala träffpunkter men även avskilda platser med lugn
och ro. Det ska vara tryggt och säkert att vistas ute och det ska inte
innebära några risker. Om trappor och ramper måste användas ska de
vara bekväma att använda. Gångvägar ska vara tydliga med ledstråk och
en markbeläggning som underlättar framkomligheten. Ljus och färgsättning är lika viktigt ute som inne.
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Vilka krav ställs på ett seniorboende?
Det finns inga särskilda krav eller bestämmelser vad gäller seniorbostäder
utan det som står i bygglagstiftningen gäller alla bostäder inom det
ordinära bostadsbeståndet. För att tillgodose tillgängligheten gäller den
normala nivån enligt Svensk standard för det ordinära bostadsbeståndet.
En del seniorbostäder byggs med en högre ambition på tillgänglighet där
den förhöjda nivån i standarden tillämpas för det mesta i badrum och
sovrum. Det är en stor fördel för omsorgspersonal om dessa utrymmen är
lite extra tilltagna då det ger bra förutsättningar för en god arbetsmiljö.
Men det är inte bara en tillgänglig miljö som bidrar till ett meningsfullt
och innehållsrikt liv. Det är en bra bit på vägen, men en stark gemenskap
och ett socialt rikt liv är minst lika viktigt för ett långsiktigt boende.
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT
FORSKNING
Under arbetets gång har en del idéer dykt upp kring hur man kan gå vidare med fortsatt forskning. Denna studie har behandlat ämnet bostäder
och boendemiljöer utformade efter den åldrande människans behov och
krav med fokus på kvarboende. När det gäller detta område så kan fortsatt forskning och undersökningar bedrivas genom följande:

 Inventering och analys av befintliga seniorboenden
 Intervjustudie med personer som bor i bostäder avsedda för
seniorer
 Undersöka hur tekniken kan vara ett stöd i den egna bostaden
och underlätta kvarboende
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BILAGA 1- Ritningar

Situationsplan, ej skalenlig.
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BILAGA 2 – Checklista
Nedan visas hur checklistan kan användas. Den nedanstående innehåller
några av de viktigaste kraven för att en bra boendemiljö ska uppnås.
Checklistan underlättar betydligt vid utformning då de olika kraven för
olika funktioner visas översiktligt.

Krav boendemiljö

JA/NEJ

Kommentar

X

Bra belysning
Avstånd bostad-parkering,
25 m
Kort avstånd bostadangöringsplats

X

Säkra ramper och trappor
Sittplatser med eller utan
bord samt flyttbara möbler

God sikt, korta förflyttningsvägar

X

Ljusa miljöer

X

Lättstädat

X

Den öppna planlösningen ger tydliga
siktlinjer. Korta förflyttningsvägar
mellan alla rum.
Stora fönsterpartier släpper in mycket
dagsljus
Stora fria ytor, bra material och ljus.

God tillgänglighet

X

Mycket god tillgänglighet enligt höjd
nivå i standarden.

Entré

Utemiljö
Tydliga och säkra ledstråk

Allmänt

X

Gräsytor, odlingsytor för
socialt umgänge
Cykelställ

X

Förråd

X

Ledstråk kontrasterar väl mot omgivande markbeläggning och är säker för
användning av hjälpmedel.
Behandlas ej.
Parkering finns tillgänglig nära bostaden, dock inte inom 25 m till samtliga
bostäder
Parkering ligger i flesta fall inom nära
avstånd till bostaden men med bil
finns möjlighet att köra in på gården
alldeles intill bostaden.
Förekommer inga trappor eller ramper.
Sittplatser är utplacerade på olika
ställen på gården, såväl med som utan
bord.
Gott om gröna ytor med såväl sociala
som mer privata områden.
Ej behandlat.
Varje lägenhet har ett eget förråd.

Välbelyst

Behandlas ej

Tydlig och välkomnande

X

Inga trösklar eller steg

X

Gärna kontrasterande
markbeläggning
Hjälpmedel (dörröppnare,
porttelefon och kodlås
lämpligt placerade

X

Sittplats i anslutning till
entrén, gärna både ute och
inne
Gott om plats med utrymme för förvaring som cykel,
rollator.

X

Gångvägar leder fram till respektive
lägenhets entré vilket tydliggör entrén

Markbeläggningen kontrasterar mot
omgivande mark utanför entrén.
Ej behandlat

I hallen finns sittplats med fönster
intill för utkik. Utanför entrén finns
gott om plats för eget möblemang.

X

Det finns plats utanför entrén för
förvaring av rollator, rullstol, barnvagn, cykel och liknande. Finns även
förvaringsplats i förrådet.

X

Öppen kontakt med resten av lägenheten och tydliga siktlinjer.

Hall
Siktlinjer
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Rymlig
Förvaring

X

Rymlig hall med plats för hjälpmedel.

X

Förvaring i form av garderob och
kapphylla.

Stora fria ytor

X

Arbetsbänk, min 0,8 m

X
X

Flexibel köksutrustning
Utdragbara lådor

X

Greppvänliga handtag, vred
på köksutrustning
Lämplig höjd köksutrustning

X

Dagsljusbelyst arbetsyta

X

X

Gott om utrymme framför köksinredning och möbler.
Avställningsyta mellan spis och diskbänk på 0,8 m. Även ovan diskmaskin.
Kök upphängt på konsoler, installationer dragna för höj- sänkbar inredning.
Utdragbara lådor i samtliga köksskåp.
Bygelhandtag till all inredning, vred på
spishäll.
Spishäll och ugn i bänknivå, sidohängd
ugnslucka.
Altandörren släpper in mycket ljus.

Eluttag som nås från sittande läge

Badrum
Tyvärr inte, men kan ordnas till hus
som ligger i ett visst läge.

Dagsljus
Rejäl dörröppning

X

Duschstol, handtag

X

Spegel över handfat

X

Finns utrymme och förberedelser för
hjälpmedel.

Golv med lutning mot golvbrunn, max 1:100
Kontrasterande inredning

X

Ett sovrum ska rymma två
separata sängar

X

Låg fönsterbröstning

X

Belysning nattetid

Förråd & Förvaring

X

Städskåp utan botten

X

Det finns gott om förvaring utanför
bostaden för hjälpmedel som används
ute. Hallen är rymlig och tillåter plats
för hjälpmedel.
Skjutdörrar på garderober intill vägg
och utdragbar inredning.
Klädkammare finns i lägenhet B och är
1,9 m bred.

X

Stor uteplats

Skydd mot sol och vind

X

Odlingsmöjligheter

X
X
X

Huskroppen och formationerna bildar
bra vindskydd.
Trädgård i anslutning till lägenheten.

Förvaringsutrymme rullstol,
rollator m.m

X

Lättanvänd, flexibel förvaringsinredning
Klädkammare, minimun 1,9
m bred

X

Balkong/Uteplats
Minimum 2,7x1,8 kvm

Glasad balkongdörr
Möjlighet till inglasning

X

Sovrummet rymmer paruppställd säng
med utrymmesmått enligt höjd nivå i
standarden.
Fönsterbröstning på 0,6 m ovan golv
tillåter utkik från sängposition.
Kan kompletteras.

Eluttag och belysning

Halkfritt golv
Spegel, eluttag lämplig nivå

framför

Sovrum

Kök

Avställningsytor

gar.
Fritt utrymme
tvättställ

Väggen med toalett m.m har kontrasterande kulör jämfört med andra väg-

Golvyta i
ute/inne

samma

nivå

Glasad balkongdörr på två ställen.
Finns möjlighet ja.

X
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Gemensamma
lokaler
Bra läge

X

Flexibelt utformad

X

Minimum 25 kvm

X
X

Nära bostaden, max 100 m

De gemensamma lokalerna ligger i
nära anslutning och centralt beläget i
förhållande till lägenheterna.
Lokalerna är flexibelt utformade för
att passa olika arrangemang och aktiviteter.
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