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Sammanfattning 

År 2030 kommer det att finnas uppemot 500 000 fler individer över 75 års ålder jämfört med idag. 
Ungefär var fjärde person i åldern 75-84 år har en nedsatt rörlighet och många av dem bor i bostäder 
med låg tillgänglighet och anpassning för individens specifika behov. Den låga tillgängligheten bidrar 
till en försämrad boendesituation och kan i sin tur leda till sämre livskvalitet.  

Ensamhet är vanligt bland äldre och kan bidra till ökad oro, otrygghet och depressioner. Ensamheten 
grundar sig i en känsla hos individen av att sakna ett sammanhang där denne känner sig deltagande 
och upplever en gemenskap. En bostadsform där äldre möts kan återskapa denna känsla av 
gemensamhet och tillhörighet vilket kan bidra till ökad aktivitet och livskvalitet för individen. 

En bostad med högre tillgänglighet och kvalitetshöjande faktorer ger möjlighet till ett längre 
kvarboende för den äldre i den egna bostaden. Kvarboende bidrar till en ökad trygghet hos individen 
som tillåts åldras i den invanda miljön. Samhällskostnaderna förväntas minska med ökat kvarboende 
då kostnaderna för hemtjänst understiger kostnaderna för ett eventuellt särskilt boende för samma 
individ.  

Syftet med rapporten är att redovisa för den problematik som finns kring äldres bostadssituation och 
visa på möjliga förbättringsåtgärder.  

Målet är att visa en gestaltning av ett seniorboende med kollektiv inriktning som skapar gemenskap 
och trygghet för den boende.  
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Abstract  
Year 2030 there will be up to 500 000 more individuals over the age of 75 comparing to today. 
Approximately every fourth individual in the age of 75-84 have a reduced mobility. Many of them 
lives in houses with low availability and adaption to the specific needs of the individual. The low 
availability contributes to a decreased living situation and it can lead to impaired quality of life.  

Loneliness is common among elderly and can contribute to increased concern, insecurity and 
depression. Loneliness is often based on a feeling of missing a social context of participation and 
community. A form of housing were elderly meet can recreate this feeling of community and 
belonging which can contribute to increased activity and quality of life for the individual.  

A accommodation with a higher grade of availability and factors for increased quality gives a 
possibility for the individual to live longer in their own home. The remained living contributes to 
increased security for the individual who is allowed to age in a well-known environment. The social 
costs are expected to decrease if more individuals age in their own homes since the costs of home care 
are lower than the costs for retirement home for the same individual.  

The purpose of the report is to present the problems around elderly's housing situation and present 
improvements. 

The goal is to present the design of a senior housing with a cohousing alignment which creates 
communion and security for the residents.     
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Förord 
Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2017 som avslutande arbete under utbildningen 
Byggteknik och Design med inriktning mot arkitektur vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Arbetet genomförs som en fördjupning inom ämnet arkitektur kring tillgänglighetskrav och gestaltning 
utefter de kurser vi har deltagit i under utbildningens gång.  

Vår önskan med examensarbetet är att visa på exempel för hur en utformning av ett seniorboende med 
fokus på tillgänglighet och viss kollektiv inriktning kan utföras.  

Vi vill tacka uppdragsgivaren Sweco Architects och handledare Kajsa Lidman för stöd och gott 
samarbete under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare Per Lilliehorn för hjälp med 
rapporten, litteratur och diskussioner kring ämnet.  

 

KTH Stockholm, juni 2017 

Sanna Österberg och Sofia Ahlbom  



 

  



 

Begrepp/ordlista 
Senior: de personer som uppnått 55 års ålder 
 
Äldre: de som uppnått pensionsåldern, 65 år  
De äldre kan indelas i två underkategorier, yngre äldre och äldre äldre 
 
Yngre äldre: utgörs av personer i åldersspannet 65-79 år  
 
Äldre äldre: utgörs av de personer som är 80 år och äldre 
 
Seniorboende: boende med en undre åldersgräns, vanligtvis 55år. Bostadshusen innehåller ofta 
gemensamma lokaler för aktiviteter för de boende  
 
Trygghetsboende: boende för äldre utrustade med trygghetslarm och bovärd samt gemensamma 
lokaler. Riktar sig till individer som är vid god hälsa men söker gemenskap med andra boende  
 
Särskilt boende: boende för äldre i behov av vård och omsorg dygnet runt. Omvårdnadsbehovet 
prövas innan individen ges möjlighet att bo på särskilt boende. Även kallat äldreboende eller vård- och 
omsorgsboende 
 
BOA, Boarea: till boarean räknas all boyta som ingår i bostadsenheten 
 
BTA, Bruttoarea: alla våningsplans area räknat från omslutande byggnadsdelars utsida 
 
BYA, Byggnadsarea: den totala arean som byggnaden upptar på marken 
 
BRA: total area inom omslutande väggars insida, exklusive ytterväggar, schakt och väggar mot hissar 
och trapphus 
 
E-tal, exploateringstal: exploateringstalet mäter tätheten i bebyggelsen i ett område, exempelvis på 
en bebyggd tomt 
 
BOA/BTA: boarean dividerat på bruttoarean, mäter hur stor andel av huset som utgörs av boarea 
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1 Inledning 

Boende- och livssituationen förändras för många av naturliga skäl när pensionsåldern närmar sig. 
Hemmet blir en centralare plats och kan komma att spela en större roll i vardagen. Den förändrade 
livssituationen kan bidra till ett större behov och högre ställda krav på social gemenskap och 
förändrade ekonomiska förutsättningarna. 
 
I samband med en ökad levnadsålder och en stor mängd singelhushåll skapas ett behov av en ny av 
boendeform. Idag finns det ett utbud av senior- och trygghetsbostäder. Även mer kollektiva boenden 
har möjligheten att bli bra boendeformer för äldre som söker gemenskap som en kvalitet i sitt boende. 

1.1 Bakgrund 
Det finns ett stort behov av att skapa bostäder som är speciellt anpassade för äldre med avseende på 
tillgänglighet och sociala faktorer främst för individen men även för samhället. Den äldre generationen 
har andra krav och behov kopplat till sin bostadssituation än yngre generationer. Det kan komma att 
påverka utformningen av bostäder för äldre. Vid produktion av bostäder för seniorer bör dessa 
utformas för att ge ökad tillgänglighet. Dagens tillgänglighetskrav är dåligt anpassade med hänsyn till 
äldres nuvarande och kommande behov.   
 
En stor andel av äldres bostäder har brister när det kommer till tillgänglighetsaspekter. På många håll i 
landet genomför kommunerna tillgänglighetsinventeringar för att identifiera problem främst i 
flerbostadshus. Dessa tillgänglighetsinventeringar visar på brister gällande tillgänglighet främst i 
entréer, trapphus och tvättstuga. Inventeringarna är tänkta att användas som underlag vid åtgärdande 
av de brister som är mest akuta.  
 
Cirka hälften av målgruppens bostäder saknar idag tillgång till hiss vilket ställer högre krav på den 
boendes fysiska förmåga vid transport inom bostadshuset. Många bostadshus kräver passage förbi 
kortare trappor, i entrén eller ner till källaren. Tillgänglighetsinventeringar visar att en andel av 
byggnaderna med hiss till exempel har trappor mellan entré och hiss. Då många äldre väljer att bo kvar 
i sina befintliga bostäder tills en flytt därifrån blir nödvändig kan vardagsbestyr i och kring hemmet bli 
onödigt komplicerade för individen och i värsta fall utgöra en riskfaktor gällande fallolyckor (SOU 
2015:85). 
 
Det finns många fördelar, både ekonomiska och sociala, med att erbjuda ett utbud av fler 
bostadsformer speciellt anpassade för äldre. Anpassade bostäder kan bidra till en ökad trivsel och 
gemenskap för de boende. Äldre kan komma att vinna en ökad känsla av trivsel och trygghet i och 
kring sitt boende vilket i sin tur kan bidra till en tryggare miljö med färre incidenter. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med rapporten är att utarbeta en kravspecifikation som används för att utforma ett 
tillgänglighetsanpassat boende för seniorer som möter målgruppens fysiska och sociala behov. 
Boendet är tänkt att ha en kollektiv inriktning för att skapa gemenskap och trygghet för den boende. 
Seniorboendet är tänkt att locka fler äldre att flytta från sin befintliga bostad till en bostad speciellt 
anpassad för målgruppen.  
 
Målet är att boendet ska komma att erbjuda seniorer ett alternativt, attraktivt boende där trygghet och 
social gemenskap blir en naturlig del av åldrandet. Boendet ska inte komma att associeras till vård 
utan till en ökad livskvalitet för den boende.  
 
Ytterligare ett mål är att lyfta frågan kring tillgänglighet vid bostadsutformning inom branschen och 
göra den mer aktuell, primärt vid utformning av bostäder för äldre. 
 
Ett långsiktigt mål med att erbjuda bostäder särskilt anpassade för att åldras i är att frigöra både större 
och mindre lägenheter men även småhus till yngre hushåll. De äldres befintliga bostäder är ofta dåligt 
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anpassade just för äldre och skulle utgöra en bättre bostad för en yngre generation. Förhoppningen är 
att detta ska skapa en större rörlighet på marknaden. 

1.3 Avgränsning 
Studien avgränsas till att behandla gestaltning och utformning av ett bostadshus för seniorer med viss 
kollektiv inriktning. Fokus ligger på framtagandet av planlösningar optimala för målgruppen med stöd 
i den litteraturstudie som genomförts. 
  
Med erfarenhet från den litteraturstudie som har genomförts visas utformning av lägenheter om 3 rum 
och kök, 2 rum och kök samt 1 rum och kök. Kunskapen visar att det finns störst behov och 
efterfrågan av dessa lägenhetstyper. Lägenheterna är utformade efter normal tillgänglighetsnivå med 
undantag för hall, badrum samt sovrum vilka är utformade efter höjd nivå.  
 
Konstruktionstekniska dokument såsom stomplan och detaljer med mera redovisas inte då fokus ligger 
på utformningen av bostaden utefter en kravspecifikation.  

1.4 Metod 
Faktainsamlingen består av att samla in relevant information genom en litteraturstudie och samtal med 
sakkunniga. Detta kommer att ligga till grund för utformningen av byggnaden. Genom litteraturstudien 
skapas en bild av målgruppens behov och preferenser. En fördjupning av ämnet tillgänglighet görs för 
att ge möjlighet att tillämpa den kravbild som litteraturstudien resulterar i.  
 
Studiebesök genomförs på kollektivboendet Färdknäppen på Södermalm i Stockholm för att erhålla en 
praktisk erfarenhet av ett kollektivboende med inriktning på den andra halvan av livet.  
 
Ett gestaltningsarbete utförs där ett seniorboende utformas. Boendet innehåller lägenheter och 
gemensamma lokaler för de boende. Gestaltningsarbetet genomförs i Revit som är ett datorprogram 
för att skapa modeller och ritningar. Flera modeller har under arbetets gång skissats upp och gestaltats 
i Revit och sedan analyserats och utvecklats vidare.  

1.5 Frågeställning 
Målet har varit att vår frågeställning skall besvaras under arbetets gång.  

• Är det möjligt att utmana tillgänglighetskraven? 
• Är det möjligt att utmana kraven för SIS-möblering av bostäder? 
• Vilka faktorer kan bidra till en ökad livskvalitet för de boende? 
• Vilka krav kan man ställa vid utformningen av ett kollektivboende för seniorer? 
• Vilka funktioner är önskvärda i ett kollektivboende för äldre? 
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2 Teoretisk referensram 

BIM, Building Information Modeling, AF1730, 7.5 HP: kursen behandlar det databaserade 
verktyget Revit, kunskaper ges för att skapa och hantera objekt i 3D, hantera ritningar, mäta objekt, 
hantera vyer, skalor, gränssnitt etcetera. Praktiska övningar ges på att projektera ett hus i 3D genom en 
centralfil.  
 
Samhällsplanering, HS1009, 7.5 HP: kunskaper inom stadsplanering, bebyggelseutveckling, 
kommunal markanvändning, vattenbehov i ett samhälle, dimensionering av VA-ledningar, vägteknik 
och fastighetsjuridik. 
 
Konstruktion och Design, HS1001, 7.5 HP: kursen behandlar projekteringsfasen och beskriver 
sambandet mellan teknik och design. Grundläggande kunskaper ges inom konstruktionsteknik för val 
av stomme, byggfysik, byggnadsteknisk, installationer och även dimensionering av stål- och 
träkonstruktioner.  Designområden behandlar planeringen av stadsbilden och arkitektur, samt 
användning av SIS-mått. 
 
Arkitektur, Byggnadstekniken, AF1716, 7.5 HP: innefattar kunskaper inom gestaltning, bygg- och 
installationsteknik, brandteknik och akustik. Projektering utförs av ett fiktivt husprojekt med ett 
lokalprogram som utgångspunkt till färdiga systemhandlingar. 
 
Arbetsmiljöverket: lägenheterna kommer att utformas som vanliga bostäder, hänsyn kommer inte att 
tas till Arbetsmiljöverket. 
 
BBR, Boverkets Byggregler: innehåller föreskrifter och allmänna råd för svenska byggnader med 
avseende på utformning, brand, bärförmåga, hygien, säkerhet, buller och energihushållning.  
 
PBL, plan och bygglagen: bestämmelser kring mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling 
vid nybyggnad och ombyggnation. Hänsyn tas till samhällets utveckling, människors frihet, hållbara 
livsmiljöer, jämställdhet och till sociala förhållanden.  
 
Svensk standard SS 91 42 21:2006 utgåva 5, Byggnadsutformning- Bostäder- Invändiga mått: 
SIS-standarder visar exempel på utformning av bland annat möblering och passagemått inom 
bostaden. Dessa mått används vid utformning av bostaden för att uppnå olika nivåer av tillgänglighet 
där normal nivå är den nivå som ska uppnås enligt BBR.  
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3 Nulägesbeskrivning 

I dagsläget är det en stor andel äldre som är kvarboende hemma. Först i hög ålder och vid ett försämrat 
allmäntillstånd sker en flytt till ett trygghetsboende eller särskilt boende. Trygghetsboenden har inte 
riktigt lyckats slå igenom som tänkt hos den yngre målgruppen 70-80 år, utan attraherar främst 
personer som är i 85- årsåldern. Skillnaderna mellan ett trygghetsboende och ett särskilt boende har 
kommit att bli mindre än vad som var tänkt (Abramsson 2015, 22-23). 
 
Bostadsbyten i högre åldrar sker vanligtvis av två skäl: förändringar i hushållet eller för att bostaden 
inte längre kan möta individens behov. De mest påtagliga bristerna i äldres bostäder är avsaknad av 
hiss, avsaknad av tillgänglighetsanpassning och ingen närhet till service. Det saknas ett utbud av 
bostäder som är anpassade till äldres behov (Abramsson 2015, 14). 
 
Då den äldre generationen är mindre rörliga på bostadsmarknaden, i jämförelse med yngre, skulle fler 
boendealternativ behövas för att på så vis göra en flytt för målgruppen mer attraktiv och positivt 
associerad (Abramsson 2015, 11-13).  
 
En faktor till att äldre inte intresserar sig för att byta bostad är att de inte känner till vilket utbud av 
bostäder som finns. Det talar för att fler skulle kunna vara intresserade av att byta bostad om utbudet 
och marknadsföringen av utbudet såg annorlunda ut. Av alla par över 65 år har 92 procent råd att köpa 
en nyproducerad trea (SOU 2015:85, 170-174).  
 
Det begränsade utbudet av boendeformer för äldre gör att ansvaret för boendesituationen flyttas över 
till de äldre själva. Det finns en andel äldre som skulle vilja flytta men som inte kan på grund av det 
bristande utbudet av anpassade lägenheter (SOU 2015:85, 402). 
 
Att bygga om och göra det befintliga bostadsbeståndet tillgänglighetsanpassat för målgruppen skulle 
bli kostsamt och i vissa fall problematiskt. En ökad rörlighet på bostadsmarknaden är i många fall ett 
bättre alternativ. Det skulle gynna såväl den yngre som den äldre generationen (SOU: 2015:85, 62). 
 
Bristande kunskaper om tillgänglighet inom byggbranschen gör att tillgänglighetsfrågor ofta blir 
lågprioriterade. Att lyfta fram fler bostäder på marknaden som är tillgänglighetsanpassade skulle 
kunna utmana utbudet av tillgängliga bostäder och göra frågan mer relevant (SOU:2015:85, 330-332). 
 
Statistik tyder på att de som är födda på 1940-talet är mer benägna att flytta än de föregående 
generationerna. Det innebär att de framtida äldre generationerna förmodligen kommer att vara mer 
flexibla på bostadsmarknaden än vad dagens äldre och seniorer är (Abramsson 2015, 14). 
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4 Faktabakgrund 

Gruppen äldre i samhället ökar kraftig och kommer fortsätta att göra det framöver. Det kommer att 
finnas 500 000 fler i gruppen 75 år och äldre år 2030 jämfört idag. De äldre lever längre samt har fler 
friska levnadsår vilket bidrar till att vård och omsorgsbehovet skjuts upp till en högre ålder. De äldre 
har också andra krav och förväntningar på sitt boende. Samhället kommer att behöva trygga 
bostadsförsörjningen för denna växande samhällsgrupp bland annat genom byggnation av fler bostäder 
(SOU 2015:85).  
 

 
Bild 1 (SOU 2015:85, figur 6.5, sida 236) 

4.1 Kollektivboendets historia 
Ett kollektivt boende beskrivs som en boendeform med högre grad gemensamhet och service än ett 
konventionellt boende. Kollektiva bostäder kan ha olika inriktning och utformning, till exempel finns 
det kollektivt boende för seniorer, studenter men även boende kollektiv där de boende delar lägenhet. 
Vanligast är de så kallade kollektivhusen där de boende har enskilda lägenheter och nyttjar de 
gemensamma utrymmen i den grad den boende själv väljer. De gemensamma lokalerna kan disponeras 
för gemensam matlagning och umgänge och underhålls vanligtvis av de boende (Vestbro u.å).  
 
Idéer om det kollektiva boendet går långt tillbaka i tiden och har utformat dels politiska utopier men 
även boendeformer med fokus på att förenkla vardagen för de boende. I Sverige har det existerat 
flertalet boenden med inriktning på service och gemenskap. I Stockholm i början på 1900-talet 
byggdes Hemgården Centralkök med 60 lägenheter utan egna kök. Anläggningen försågs istället med 
ett centralkök som levererade mat till lägenheterna med hjälp av en mathiss. Hemgården Centralkök 
byggdes inte som ett kollektivt boende utan för att kollektivisera hembiträdet (Vestbro u.å).  
 
På John Ericssongatan 6 i Stockholm byggdes år 1935 ett bostadshus bestående av 54 mindre 
lägenheter med tillhörande servicemöjligheter. Den service de boende kunde ta del av inom 
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byggnaden var en restaurang i bottenplan, daghem, tvättservice och en liten butik. Tanken med 
bostadsformen var inte ett kollektiv med gemenskap och samarbete utan med fokus på centrala 
servicefunktioner för att förenkla vardagen för de boende (Vestbro u.å).  
 
Intresset för byggande av kollektivboende har svängt både upp och ner. I Sverige finns det idag 
omkring 2000 lägenheter i sammanlagt 40 kollektivhus med olika inriktning. Flera av de tidigare 
kollektivhusen har avkollektiviserats. 6 stycken av kollektivhusen är inriktade på “andra halvan av 
livet” och riktar sig då främst till boende över 50 år utan hemmaboende barn (Vestbro u.å).  
 
Färdknäppen på Södermalm i Stockholm är ett exempel på ett kollektivboende för personer över 40 år 
utan hemmaboende barn. Byggnaden består av hyreslägenheter om ett, två eller tre rum och kök. I 
entréplan finns en gemensam matsal där de boende gemensamt kan delta i måltider. Matlagningen 
anordnas av matlag bestående av de boende. I entréplan finns det även ett gemensamt sällskapsrum, 
tvättstuga och hobbyrum (Studiebesök). 

4.2 Bostadsformer för äldre 
Seniorboenden 
Seniorboenden kan se olika ut i sina utformningar och vara av olika inriktningar. Vanligast är att 
seniorboenden riktar sig till personer i åldersspannet 55-75 år. Det finns både hyres- och 
bostadsrättsföreningar som riktar sig till seniorer. Vanligt förekommande på seniorboenden är att det 
anordnas olika aktiviteter och att det finns ett fokus på gemenskap (Karlsson, 2015). 
 
Trygghetsboenden 
Trygghetsbostäder kan variera i sin utformning men för att få ett statligt investeringsstöd för att 
upprätta ett trygghetsboende måste bostäderna uppfylla specifika krav. Dessa krav är att bostäderna 
reserveras åt personer där minst en av de boende i varje bostad har fyllt 70 år. Det ska även finnas 
personal som ständigt eller delvis är närvarande dagligen och boendet ska ha gemensamma utrymmen 
som matsal, sällskapsdel, hobbyrum och rum för rekreation (SOU 2015:85, 54). 
 
Särskilt boende  
Vård och omsorgsboenden för äldre med ett stort vårdbehov och särskilda behov. Bemannas av 
personal dygnet runt, måltider serveras och hålls gemensamt eller serveras i den enskilda bostaden 
(SOU 2015:85, 53). 

4.3 Kvarboende 
Kvarboendeprincipen innebär att den äldre har rätt att bo kvar i sin nuvarande bostad med möjlighet 
till hemtjänst som vårdalternativ. Kvarboende blir då ett alternativ till en flytt till ett särskilt boende. 
Att få bo kvar i sin bostad kan ha många positiva egenskaper för den äldre då den invanda miljön ofta 
upplevs som en stor trygghet. Om bostaden däremot inte är anpassad för individens funktionsnivå och 
hjälpbehov kan det istället bidra till en ökad isolering, både fysiskt och socialt, då den äldre kan möta 
hinder att röra sig inom och utanför bostaden (SOU 2015:85, 3.3). 
 
Ungefär hälften av alla äldre bor i en bostad som saknar hiss vilket kan vara en faktor som hindrar den 
äldre från att lämna lägenheten i den mån den äldre önskar. Hjälpbehoven för individen är oftast störst 
i badrum samt sovrum. I äldre bostäder är dessa ofta små och otillgängliga vilket försvårar en 
hjälpinsats. För att tillgängligheten inte ska styra möjligheten till vård och omsorg i hemmet kommer 
tillgängligheten behöva ökas för att ge möjlighet till kvarboende även vid ett ökat hjälpbehov.  
 
Den fysiska men även psykiska hälsan är ofta det som avgör när den äldre väljer att flytta till särskilt 
boende. Då det är en boendeform där den bostadssökande biståndsprövas väger de fysiska 
svårigheterna tyngre än eventuella psykologiska aspekter, såsom ensamhet och ångest, i en 
biståndsprövning (SOU 2015:85, 85, 136). 
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Förebyggande hälsofrämjande åtgärder, såsom till exempel sociala och fysiska aktiviteter, ökar 
möjligheten till längre kvarboende hos de äldre. Tillgänglighet, ekonomi samt möjlighet att 
upprätthålla sociala kontakter beskrivs som förutsättningar för att bo kvar i sin bostad (SOU 2015:85, 
47). 

4.4 Hemmet som arbetsplats 
Många äldre väljer att bo kvar i det egna hemmet och använda sig av hemtjänst vilket då gör hemmet 
till en arbetsplats. Tillgängligheten är i många fall bristfällig med hänsyn till att bostaden också blir en 
arbetsplats för vårdpersonal. Badrum samt sovrum är i många fall inte utformade med hänsyn till 
vårdbehov med plats för hjälpare. I vissa fall kan det finnas behov av hjälpmedel, såsom rullstol eller 
lyftanordning, för att underlätta för både den boende och vårdpersonal (SOU 2015:85, 252). 

4.5 Tillgänglighet och olyckor i hemmet 
Enligt förordning (2013:922) får statligt stöd ges till de kommuner som genomför en inventering av 
den fysiska tillgängligheten. Målet med en tillgänglighetsinventering är att skapa en bild över vilka 
hinder det finns i den fysiska miljön i och kring flerbostadshus. Nivån för stödet anpassas utefter 
inventeringen omfattning men maximalt ges 500 000 kr per stödmottagare (SOU 2015:85, 293-295). 
Målet med tillgänglighetsinventeringar är att skapa en bild över hur det ser ut i landets samlade 
bostadsbestånd men även i respektive kommun. Inventeringen kan användas som grund för ett 
anpassningsarbete för att minska och undanröja de hinder som finns i den fysiska miljön kring 
bostaden. Eventuella hinder som kan finnas i den fysiska miljön är avsaknad av ramp och hiss, höga 
trösklar, tunga dörrar, nivåskillnader. Fastighetsägare är skyldiga att åtgärda enkelt avhjälpta hinder 
för att förbättra tillgängligheten för personer med rörelsehinder. Med enkelt avhjälpta hinder menas att 
åtgärderna inte innebär en oskälig kostnad för fastighetsägaren och en bedömning görs i varje enskilt 
fall (SOU 2015:85, 63, 293-295; BFS 2003:9 HIN3).  
 
Enligt studier innehåller 80 procent av de äldres bostäder minst en riskfaktor som kan leda till en 
fallolycka. Av äldres bostäder är det två tredjedelar som inte är tillgänglighetsanpassade. 
Tillgänglighet är en avgörande faktor för om den äldre kommer kunna bo kvar, detta innebär att en 
flytt på sikt kommer att bli nödvändig vid försämrad hälsa (Abramsson 2015, 18). 
 
God tillgänglighet kan ses som en jämställdhetsfråga där de svaga i samhället har sämre möjligheter 
till ett tillgängligt boende. Ett ökat utbud av bostäder utformade med medvetenhet kring 
tillgänglighetsaspekter skulle belysa detta och potentiellt höja statusen och kunskapsnivåerna kring 
frågor som berör tillgänglighet i boendemiljöer (SOU 2015:85, 86). 

4.6 Gemenskap, trygghet och hälsa 
Statens Folkhälsoinstitut har tagit fram fyra hörnpelare som utgör grunden för ett bra åldrande. De är 
social gemenskap, fysisk aktivitet, en känsla av meningsfullhet och goda matvanor (Nilsson 2009).  
 
Enligt en svensk studie är det viktigaste för äldre att ha möjlighet att samlas och äta tillsammans med 
vänner, bekanta och grannar. På så vis skapas en gemenskap kring boendet. Att äta ensam och vara 
isolerad kan upplevas som en skrämmande tanke (Kärnekull, 114). 
 
Åtta procent av alla äldre lider av en konstant känsla av ensamhet. I storstäderna lever 40 procent av 
alla äldre ensamma. Av alla över 65 år som lider av psykiska besvär som ängslan, oro och ångest lever 
56 procent ensamma (SOU 2015:85, 158). 
 
Rapporter visar att seniorer värderar gemenskap och trygghet högt när det kommer till boende. De 
sociala faktorerna avgör i stor grad de äldres benägenhet att flytta. Gemenskap med andra boende är 
något som skapar trygghet då ett socialt sammanhang fås och de boende känner sig sedda (SOU 
2015:85, 161-164). 
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Även om det finns ett missnöje med den befintliga bostaden hos den äldre leder det bristande utbudet 
av lämpliga bostäder i kombination med ekonomiska och praktiska svårigheter till en oförmåga att 
genomföra ett bostadsbyte (Abramsson 2015, s.16). 
 
Om en flytt sker till ett boende som ger möjlighet till en ökad gemenskap och samvaro ökar 
sannolikheten att den äldre blir långvarigt kvarboende. För att den äldre inte ska uppleva en flytt till en 
ny bostad som problematisk och svår behöver flytten ske långt före ett behov uppstår (SOU 2015:85, 
118). 

4.7 Samhällsekonomiskt perspektiv 
Enligt studier utförda av WSP kommer det att finnas ett behov av 360 000 bostäder för seniorer fram 
till år 2030, inklusive särskilda boendeplatser. Fram till år 2050 kommer behovet av bostäder för 
seniorer att uppgå till 600 000. Med hänsyn till detta och det ökande antalet äldre i samhället ökar 
incitamenten för kommunerna att främja ett kvarboende (SOU 2015:85, 241-242).  
 
Kostnaden för en person boende på ett vård och omsorgsboende uppskattas under 2015 till i 
genomsnitt 650 000 kr per person och år. Det går att jämföra med genomsnittet för hemtjänst där 
kostnaden uppskattas till 150 000 kr per person och år. Vid en ökad andel kvarboende kommer 
kostnaderna för hemtjänsten att öka men behovet för vård på särskilda boenden att minska vilket 
kommer att sänka kostnaderna för vårdboende. Vårdboendet bidrar till större kostnader då det kräver 
lokaler samt vårdpersonal dygnet runt. Vid kvarboende i egna hemmet anpassas behovet av vård 
utifrån individen och vårdpersonalen kan på så sätt ta hand om fler vårdtagare. Kommunerna skulle ha 
möjlighet att bidra ekonomiskt till personal på boendeformer för äldre, för att skapa ökad trygghet och 
säkerhet för de boende i form av ständigt eller delvis närvarande vårdpersonal eller trygghetsvärdar 
(SOU 2015:85, 94-96). 
 
För att ha möjligheter att skapa goda bostäder för äldre krävs det en strategisk planering av bostäder 
och deras lokalisering. En del kommuner reserverar plats åt trygghetsbostäder i nära anslutning till så 
kallade servicepunkter. En servicepunkt är ett område med närhet till vårdcentral, apotek, butiker och 
med goda kommunikationer. Ofta reserveras plats i närheten av ett särskilt boende för att kunna 
samnyttja personal (SOU 2015:85, 301). 
 
Det ökande antalet parhushåll bland äldre resulterar i att antalet köpkraftiga hushåll kommer att öka 
över tid. Seniorernas ekonomiska situation har förbättrats och andelen köpstarka seniorer kommer att 
fortsätta öka över tid (SOU 2015:85, 188-189). Majoriteten av alla samboende seniorer har råd att 
köpa en nyproducerad bostad (SOU 2015:85, 227). Med bostadstillägg inräknat i den disponibla 
inkomsten har nittio procent av alla samboende seniorer över 65 år råd att köpa en nyproducerad trea 
(SOU 2015:85, 220). 
 
Nyproduktion är ett bra alternativ till tillgänglighetsanpassning av befintliga bostäder. Då 
möjligheterna att tillgänglighetsanpassa en befintlig bostad med hänsyn till nuvarande utformning och 
storlek kan vara begränsad är det i många fall lämpligare att producera nya bostäder där 
tillgänglighetskraven har haft stort fokus. De nybyggda bostäderna kan ha attraktiva faktorer för 
seniorer. En flytt till nyproduktion frigör också fler billiga bostäder till yngre hushåll som potentiellt är 
mer resurssvaga (SOU 2915:85, 227-229). 
 
Ensamhushållen har mindre möjlighet att bekosta ett nytt boende med högre avgift. Det resulterar i att 
de i högre utsträckning bor kvar i sin nuvarande bostad tills dess att vårdbehovet blir så pass stort att 
en flytt till ett särskilt boende blir nödvändig. Pensionen minskar i takt med stigande ålder. Ett 
alternativ för att stötta de som inte har möjlighet att finansiera en hög avgift för en bostad är att införa 
kommunalt kompletterande bostadstillägg (SOU 2015:85, 219-228).  
 
Fallolyckor utgör stora kostnader kopplat till långa, kostsamma vårdtider för äldre. Bland äldre i 
gruppen 65-79 år utgör fall 70 procent av orsaken till alla skador. I gruppen 80 år och äldre utgör 
fallolyckor 90 procent av orsaken till alla skador. Fallolyckorna sker vanligtvis i hemmet. De 
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samhällsekonomiska kostnaderna för fallolyckor bland äldre uppgår under 2015 till 10 miljarder 
kronor. De förebyggande åtgärderna för fallolyckor uppgår till 3.4 miljarder kronor per år, en större 
insats skulle med stor sannolikhet minska antalet fallolyckor och således kostnaderna. En boendeform 
där mängden fallolyckor kan förebyggas genom utformning av tillgänglighetsanpassade badrum och 
sovrum kan med stor sannolikhet bespara samhället stora summor varje år (SOU 2015:85, 221-222). 

4.8 Hjälpmedel som underlättar 
Användning av teknologi och hjälpmedel för äldre kan komplettera vård och omsorg samt förebygga 
olyckor, oro och ängslan. Teknologi och hjälpmedel kan bidra till en ökad känsla av trygghet i och 
kring hemmet.  
 
Enkla åtgärder kan göra stora skillnader för huruvida en äldre upplever sin bostad och dess omgivning 
som trygg eller inte. Åtgärderna kan vara avhjälpning av hinder i form av en utformning som inte 
innefattar nivåskillnader i golv. Nivåskillnader kan utgöra en snubbelrisk eller medföra försämrad 
framkomlighet för rullator och rullstol. Hjälpmedel som handledare och viloplatser i korridorer, 
tydliga kontrastmarkeringar och bra belysning kan hjälpa individer med synnedsättning, 
hörselnedsättning, funktionshinder och nedsatt rörelseförmåga. Vid utformning av hygien- och 
duschutrymmen kan risken för fallolyckor och andra halkolyckor minskas genom användning av 
halkfria golv. Det är även en fördel om golven är enkla att städa. Badrummen ska gärna vara planerade 
för att kunna utgöra en arbetsplats för hemtjänsten i framtiden (Kärnekull, 76-87). 
 
Då synen kan försämras med ökad ålder är det viktigt för äldre att få ett rikt ljusinsläpp i sin bostad. 
Goda siktlinjer, överblickbara ytor och arbetsytor som är exponerade för dagsljus är av stort värde när 
synen börjar svikta (Kärnekull, 76-77, 80). 
 
Trygghetslarm, webbkameror, mobiltelefoner, synhjälpmedel, internettjänster och teknikstöd för olika 
påminnelser för struktur och vardagsrutiner är av stort värde. Så kallade IKT-tjänster (Informations- 
och kommunikationsteknik) kan underlätta vardagen för individen (SOU 2015:85, 153-154). 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Analys  
Antalet äldre kommer öka framöver vilket resulterar i ett ökat behov av bostäder. För att tillgodose de 
äldres behov och förutsättningar finns det ett stort behov av bostäder som är utformade med ett större 
fokus på tillgänglighet. Framförallt verkar det som att det skulle behövas en större medvetenhet kring 
tillgänglighetsfrågor i planeringsstadiet av nya bostäder. 
 
En bostad och ett bostadshus utformning kan med relativt enkla insatser göras tillgänglig för individer 
med nedsatt rörelseförmåga utan att det nödvändigtvis behöver kosta mer eller ta väldigt mycket mer 
yta. En ökad kunskap kring det vid utformningen av nya bostäder skulle kunna förebygga den 
otillgänglighet som uppstår då en individs behov förändras. Det finns flera vinster att hämta genom att 
i ett tidigt skede skapa en medvetenhet och på så vis angripa det uppkomna problemet vid dess rot och 
inte enbart behandla dess symptom.  
 
Under litteraturstudiens gång var den ständigt återkommande faktorn för ett hälsosamt åldrande 
gemenskap och hur behov av gemenskap hos äldre tillgodoses på bästa sätt. Den sociala gemenskapen 
kan i många fall hindras av att den boende bor i en otillgänglig miljö där till exempel hiss saknas och 
den boende då hindras från att lämna bostaden på egen hand. Entydigt är att social gemenskap är en 
viktig faktor för att den äldre ska uppleva ett välbefinnande. Bostadsformer med större fokus på 
kollektiv och gemenskap kan tillgodose det sociala behovet. 
 
Då bostaden så småningom också kan komma att fungera som en arbetsplats för hemtjänst är det av 
vikt både för individen men också för hemtjänstens personal att bostaden är välfungerande för vård i 
hemmet. Badrum i det befintliga bostadsbeståndet är ofta små eller dåligt utformade med avseende på 
plats för en hjälpare. Det samma gäller för sovrum, vilka är de två rum i bostaden där hjälpbehovet 
vanligtvis är som störst. Om badrum och sovrum istället utformades med hög tillgänglighetsnivå 
skulle det bidra till bättre framkomlighet för boende med rullator eller rullstol men även för 
vårdpersonal. Det finns fördelar med att bygga in en hög tillgänglighet redan vid nybyggnation då 
möjligheten att anpassa detta i efterhand i många fall kan vara svårt.  
 
Matlagningen och måltiden är stunder med möjlighet till gemenskap. Vid dessa tillfällen har många 
tidigare upplevt en gemenskap i det egna hemmet men då individen kan vara ensamstående så saknas 
ofta detta. Måltiden ger möjlighet till gemenskap för de boende på ett seniorboende och därför är det 
av stor vikt att måltiderna organiseras gemensamt genom matlag. Matlaget lagar enligt ett rullande 
schema maten under en vecka och resterande boende deltar sedan i måltiden. Matsalen och köket blir 
en central mötesplats för de boende där nya bekantskaper kan knytas. Den gemensamt organiserade 
matlagningen bidrar inte enbart till gemenskap utan även till en ökad nivå av service. De boende kan 
sätta sig vid ett dukat bord vid de tillfällen som det egna matlaget inte håller i matlagningen.  
 
Med ursprung i litteraturstudien erhölls kunskap kring att gemenskap och socialt umgänge är något 
som många äldre saknar. Därför ligger ett stort fokus vid utformningen av bostäderna att ge plats åt 
gemensamma ytor för att främja umgänge mellan de boende.  
 
De boende kommer att åldras i bostaden och det är viktigt att den fungerar för detta ändamål. Därför 
utformas lägenheterna med god tillgänglighet. I de utrymmen där ett hjälpbehov främst kan uppstå 
väljs det att utforma rummen med hög tillgänglighet vilket då gäller badrum, sovrum och hall. Normal 
tillgänglighetsnivå används vid utformning av vardagsrum och kök. Gemensamma ytor i byggnaden 
utformas också med högre tillgänglighet.  
 
Då de gemensamma ytorna innebär en stor kostnad som tilldelas den boende i form av högre avgift var 
tanken att minska de privata ytorna med cirka 10 procent för att använda samma yta till gemensamma 
utrymmen. Då det har fokuserats på att utforma lägenheterna med högre tillgänglighet bidrog det 
också till att rummen inom lägenheterna blev väsentligt större än normalt. I ett försök att minska 
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lägenheternas yta gjordes köken mindre än vanligt, detta gav dock inte önskat resultat. Lägenheternas 
storlek minskade då bara med som mest 3 kvadratmeter. Kompromisser med den högre 
tillgängligheten med syfte att minska lägenheternas storlek har inte varit aktuellt. Just tillgängligheten 
har varit en viktig faktor för att främja ett kvarboende och en funktionell bostad. Lägenheterna blev 
något större än normalt på grund av rymliga badrum, sovrum och hallar. 
 
Gemenskapen har kommit att prioriteras högt och därför tillåter vi en hög grad av gemensamma 
utrymmen i byggnaden trots att det kan komma att kosta mer för individen. Syftet med projektet har 
varit att ta fram bostäder som bidrar till en högre livskvalitet. Därför upplevs det som kontraproduktivt 
att skära ner på de faktorer som kan komma att bidra mest till just ökad livskvalitet.  
 
På sikt kan användningen av de gemensamma utrymmena komma att förändras. En del kollektiva 
boenden avvecklas så småningom på grund av olika orsaker. En av orsakerna kan vara att de boende 
inte trivs med den kollektiva boendeformen. En annan anledning är att den kollektiva förvaltningen 
kan komma att bli problematisk beroende på de boendes olika viljor och ork. En eventuell avveckling 
behöver tas med i planeringen för att förenkla en alternativ användning. Om bostäderna är utformade 
med hänsyn till att de boende i hög grad ska nyttja de gemensamma utrymmena kan den egna 
bostaden vara dåligt anpassad till att användas utan dem. Vid en avveckling behöver då de egna 
bostäderna vara fullt fungerande och funktionella. 
 
En alternativ användning kan komma till nytta även utan en avveckling. Matsalen kan till exempel ges 
en alternativ användning genom uthyrning vid event. Uthyrning skulle ge möjlighet till en extra 
inkomst för bostadsföreningen.  
 
Äldre som grupp är svårlockad när det kommer till att attrahera till att byta sin befintliga bostad mot 
en ny. Dels på grund av den invanda tryggheten som hemmet utgör, men även på grund av att en flytt 
kan komma att verka omständig. Dock framgår det av litteraturstudien att det finns äldre som skulle 
uppskatta att leva med färre tillhörigheter och med ett enklare hushåll att sköta. Det vi anser viktigt är 
att det nya boendet är attraktivt för målgruppen och har många livskvalitetshöjande faktorer, både 
praktiska och exteriöra, vilka utgör ett mervärde vid en flytt. Det är också viktigt att det nya boendets 
höjda nivåer av tillgänglighet i badrummen och sovrummen inte skall associeras till vård. 

5.2 Problematik 
En stor del av den problematik gällande boendeformer för äldre är den bristande förmåga, ork och 
hälsa som vanligtvis kommer med ökande ålder hos individen. Ett problem att brottas med är att 
boendets gemensamma aktiviteter fungerar sämre då färre har ork att delta eller anordna dem. 
Aktiviteter såsom trappstädning eller matlagning som vanligtvis är gemensamma i det kollektiva 
boendet kan bli tunga eller svåra att utföra för den äldre. Det lägger en större börda hos de yngre eller 
piggare boende att utföra dessa aktiviteter åt andra. Det kräver också att det finns individer i boendet 
som har ork. Det finns alltid en risk att majoriteten av de boende är i samma ålder vilket kan bidra till 
att de når en försämrad hälsa vid samma tidpunkt och det då är få som får dela bördan att underhålla 
boendet.  
 
De gemensamma utrymmena måste tillåtas ta plats i ett seniorboende med viss kollektiv inriktning. 
Detta kommer att bli en merkostnad, i synnerhet då tillgängligheten i lägenheternas badrum, sovrum 
och hall är satta till en höjd nivå och lägenheterna därmed inte kan krympas alltför mycket till förmån 
för detta. Detta kan utgöra ett problem och eventuellt förorsaka att färre boenden med båda dessa 
aspekter satta i fokus utformas utan att den ena eller den andra aspekten frångås i viss mån.  
 
En svår fråga att ta ställning till är avvägningen mellan det gemensamma och det privata. Vid 
utformning av bostäder med mindre kök för att främja den gemensamma matlagningen finns det en 
risk att bostaden inte är funktionell utan det gemensamma köket. Om bostaden istället utformas med 
ett normalt kök finns det då en risk att den boende väljer bort den gemensamma matlagningen och 
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matsalen då den egna bostaden tillgodoser det behovet. En aspekt som är viktig att ta hänsyn till är att 
individen själv behöver ha möjlighet att styra sitt deltagande i de gemensamma aktiviteterna.  

5.3 Faktorer för ökad livskvalitet 
Ökad tillgänglighet och möjlighet till gemenskap och socialt umgänge är de faktorer vi främst har 
arbetat med. Till dessa stora områden tillkommer även mindre men mer specifika faktorer som bidrar 
till en god boendekvalitet. 
 
För äldre är god tillgång till dagsljus en viktig faktor vilket kan åstadkommas genom genomtänkt 
placering av fönster. Fönstrens utformning kan också vara av stor betydelse. För äldre som spenderar 
mycket tid inomhus, möjligen sittandes i soffa, fåtölj eller på sängen är det av stor vikt att kunna ha 
möjlighet att se ut genom fönstren. Därav har vi valt att placera flertalet fönster med en bröstningshöjd 
på 400 mm eller lägre. Då fönstren placeras lågt krävs skydd mot personskador i form av härdat 
alternativt laminerat glas. Ett smalt fönster placeras ovan diskbänk för att ge dagsljus till en yta som 
annars enbart belyses artificiellt.  
 
En annan viktig faktor i en bostad, framförallt för seniorer, är tillgången till balkong. För personer med 
nedsatt rörelseförmåga är det viktigt att kunna vistas utomhus utan att det blir besvärligt att ta sig ut. 
Frisk luft och mycket ljus bidrar till en större frihetskänsla i bostaden och gör att den känns rymligare. 
Balkongerna är utformade med ett djup om 1800 millimeter vilket ger plats för möblering och 
växtlighet. 
 
För att minska problem med framkomligheten i bostaden, både med rullator och rullstol men även med 
hänsyn till snubbelrisk, bör alla dörröppningar och passager göras tröskellösa.  

5.4 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen innehåller de krav som har framtagits med stöd i den litteraturstudie som har 
genomförts men även efter samtal med sakkunniga. De källor som ligger till grund för 
kravspecifikationen är SOU 2015:85, Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i 
tillgänglighetssmarta boendemiljöer och Kärnekull, Kerstin. 2011. Bygga för seniorer. Stockholm: 
Svensk Byggtjänst. 
 
Kravspecifikationen ligger till grund för utformning av byggnaden. Kraven är framtagna för att 
underlätta för den boende att åldras i bostaden och samtidigt upprätthålla en god boendekvalitet. Fokus 
ligger både på tekniska tillgänglighetskrav men även på krav för att uppnå en god social samvaro och 
gemenskap för de boende. Då bostaden kan komma att bli en arbetsplats för hemtjänst utformas vissa 
rum för att ge plats åt hjälpare.  
 
Köken har utformats enligt normal nivå då det styrande har varit att den egna bostaden ska kunna 
fungera fristående från de gemensamma utrymmena. Gemenskapen ska vara valfri och finnas som en 
trygghet. Utformningen av lägenheterna möjliggör dock en mindre köksinredning för att ge plats åt 
andra funktioner i den egna bostaden. 
 
Dörrar 

• Lägenhetens entrédörr samt innerdörrar utformas med ett passagemått om 900 millimeter 
• Dörrar i gemensamma utrymmen utformas med ett passagemått om 900 millimeter 

 
Hall 

• Höjd tillgänglighet i hall för att ge utrymme åt hjälpmedel och förvaring åt dessa 
• Inga trösklar mellan olika rum för att ge möjlighet till bättre framkomlighet med rullator eller 

rullstol  
• Fällbar stol placeras på vägg nära entrédörr 
• Eluttag placeras på hög höjd, i höjd med strömbrytare, för att underlätta användandet 

 



13 
 

Badrum 
• Höjd tillgänglighet i badrum för att ge utrymme för hjälpmedel men också för att ge plats åt 

hjälpare 
• Tvättmaskin samt torktumlare placeras i lägenheten för att förenkla användningen 
• Tvättmaskin och torktumlare placeras på sockel för att skapa bättre arbetshöjd 
• Ytskikt i badrum ska utformas för att vara halkfritt. Lämpligt är att använda små klinkerplattor 

då fogarna minskar halkrisken, mindre plattor bidrar till mer fog i förhållande till antalet 
plattor 

• WC-stol med en sitthöjd på 460 millimeter används för att underlätta användandet 
 
Sovrum 

• Lågt placerade fönster, 400 millimeter över golv, för att skapa utblick för personer som ligger 
i sängen  

• Fönster förses med fönsterbänk för att underlätta placering av dekoration och växter 
• Höjd tillgänglighet i sovrum för att ge utrymme åt hjälpmedel och hjälpare 
• Eluttag placeras på hög höjd, i höjd med strömbrytare, för att underlätta användandet 

 
Vardagsrum 

• Lågt placerade fönster för att skapa utblick för personer som sitter i fåtölj alternativt soffa 
• Fönster förses med fönsterbänk för att underlätta placering av dekoration och växter 
• Eluttag placeras på hög höjd, i höjd med strömbrytare, för att underlätta användandet 

 
Kök 

• Fönster ovan diskbänk för att skapa ljusinsläpp över arbetsyta 
• Ugn i högskåp för att ge bättre arbetshöjd för boende 
• Diskmaskin finns i samtliga lägenheter och placeras vid sidan av diskhon. Utrymmet mellan 

diskho och spis lämnas fritt för eventuell framtida anpassning för rullstol 
• Eluttag placeras på hög höjd, i höjd med strömbrytare, för att underlätta användandet 
• Eluttag i kök ovan diskbänk förses med timer  

 
Gemensamma utrymmen 

Den sociala samvaron är av stor vikt vid utformning av ett seniorboende med kollektiv 
inriktning. Rum för social samvaro och gemenskap utformas och placeras för att bjuda in till 
spontana möten. Rummen placeras i nära anslutning till entré och trapphus för att underlätta 
inblick i vad som sker där och locka till användning.   

• Entrébalkongen utformas med en bredd på 2000 millimeter och kan då fungera som en 
mötesplats och inte bara en transportsträcka, bredden ger möjlighet till enklare möblering i 
form av bänkar och växter 

• Sällskapsrum och matsal är centrala funktioner för den sociala samvaron och placeras 
tillgängligt för alla boende 

• Rum för social samvaro görs överskådliga för de boende genom att öppna upp mot korridor 
för att inte stänga ute 

• Rullstolsförvaring på alla bostadsplan 
• Sopnedkast på varje våningsplan intill trapphus för att förenkla sophantering för boende 
• Toaletter i gemensamma utrymmen utformas som RWC för publika lokaler med dimensioner 

2200x2200 millimeter 
• Korridorer och passager i gemensamma utrymmen utformas med höjd tillgänglighet för enkel 

passage  
• Långa korridorer kan med fördel förses med ledstänger 
• Hissar förses med speglar på kortsidan mot dörren för att ge rullstolsburna överskådlighet 

bakåt mot dörren 
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6 Genomförande 

I genomförandefasen utformades ett fiktivt flerbostadshus för seniorer i stadsdelen Örnsberg i 
Stockholm. Tomten tilldelades av Sweco Architects. Tomten är belägen vid Örnsbergs centrum i 
anslutning till tunnelbana, matbutik och restauranger. Tomten valdes på grund av sin centrala 
placering och dess rika utbud av natur, affärer och promenadstråk. 
 
Arbetet inleddes med ett besök av platsen för att skapa en bild av både tomt och närområde. 
Platsbesöket resulterade i en platsanalys där omgivande natur och byggnader analyseras för att skapa 
en grund till den kommande utformningen.  

6.1 Planering och analys av området 

 
Bild 2, karta, Sweco 
 
Örnsberg 
Örnsberg är ett område inom söderorten Aspudden i Stockholms kommun. Från Örnsberg nås centrala 
Stockholm med tunnelbana på cirka 15 minuter. Området ligger i närheten av Mälaren och 
Vinterviken, omgivet av natur och grönska. Inom ett nära avstånd återfinns Aspudden och Axelsberg 
där det finns tillgång till vårdcentral, apotek och butiker. Området anses vara attraktivt då det ligger 
centralt men är lugnt och trivsamt. 
 
Detaljplan över området i Örnsberg kring kvarteret Albatrossen vann laga kraft i december 2007 
(Andrén, 2008). Inom kvarteret Albatrossen planerades det för bostadshus. Sedan detaljplanen vann 
laga kraft har två bostadshus byggts. Ett av husen ligger vid Fågeltorget i östra delen av kvarteret. Det 
andra huset ligget i den västra delen av kvarteret invid tunnelbanans uppgång. Omkringliggande 
kvarter planerades för kontorsbyggnader, behandlingshem samt bostäder och butiker. En överdäckning 
av tunnelbanespåren i väster mot Axelsberg planerades men har inte genomförts. På överdäckningen 
planerades det för bostäder (Isacsson, 2006).  
 
Enligt planbeskrivningen är målet att skapa ett torg kring tunnelbanan och livsmedelsbutiken vilket 
byggnationen omkring medverkar till. Inramningen av området med byggnader och gröna ytor anses 
viktig för skapandet av ett torg (Isacsson, 2006).  
 
Delen av Albatrossen som vetter mot Junkergatan innefattar idag omkring 50 parkeringsplatser. En del 
av den parkeringen kommer försvinna vid byggnation av ytan. Möjlighet till parkering finns i västra 
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delen av kvarteret mot Fågeltorget (Isacsson, 2006).  
 
Tomten 
Den valda tomten ligger inom kvarteret Albatrossen. Tomten används idag för boendeparkering. 
Tomten är formad som en triangel med den bredaste delen mot Örnsbergs centrum. Tomten avgränsas 
i söder av en gågata som löper utmed bostadshus. Gågatan förbinder Fågeltorget i öst med torget vid 
Örnsbergs centrum i väst. I norr avgränsas tomten av Junkergatan. Junkergatan är en lugnt trafikerad 
gata med hus uppförda på 1940-talet i tre till fyra våningar. 
 
Örnsberg centrum är utformat som ett torg. Torget omges av bostadshus, en matvarubutik i ett plan 
och en pizzeria. Invid torget i korsningen Hägerstensvägen och Stenkilsgatan finns ett högre hus om 
10 våningar. Utmed Hägerstensvägen ligger 4 hus om 4 våningar vardera, deras kortsida vetter mot 
gågatan. Under kvarteret Albatrossen löper tunnelbanan vilket påverkar utformningen av 
ovanpåliggande byggnation. Tunnelbanan löper grunt vilket gör att en djupare grundläggning är svår 
eller omöjlig.  
 
Söder om kvarteret Albatrossen löper Hägerstensvägen från Mälarhöjden till Liljeholmen som är en 
vältrafikerad sträcka.  

6.2 Gestaltningsarbete 
Skissarbetet 
Skissarbetet inleddes och byggnaden utformades med hänsyn till tomtens förutsättningar och 
omgivningens karaktär. Husets form anpassades efter den triangelformade tomten och formades som 
en rektangel. Huset placerades med ena långsidan mot norr invid Junkergatan. Vid denna fasad 
placerades entrén för att göra entrén lättillgänglig. Husets två utanpåliggande trapphus är placerade på 
varsin sida entrén.  
 
Två parkeringsplatser för rörelsehindrade har placerats i anslutning till entrén. Parkeringsplatserna har 
måtten 5 x 5 meter. Utrymmet framför entrén har utformats för att möjliggöra angöring för exempelvis 
hemtjänst och taxi i nära anslutning till entrén.  
 
Med avseende på rådande brandkrav är huset placerat på ett avstånd högre än 8 meter från 
omkringliggande byggnader.  
 

 
Bild3, situationsplan 
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Gestaltningen 
Gestaltningen utfördes i Revit. Byggnaden har utformats och dimensionerats efter tomtens 
förutsättningar och de kringliggande husens karaktär.  
 
Huset är sex våningar högt. Det övre våningsplanet sträcker sig över halva byggnaden och på 
resterande yta finns en takterrass om 213 kvadratmeter. Husets entré är placerad i mitten på långsidan i 
norr mot Junkergatan och på vardera sida om entrén återfinns trapphus och hiss. Plan 2-6 har 
utformats med entrébalkonger, från vilka lägenheterna nås. 
 
Huset är försett med grönt tak på ena sidan vid takterrassen och pulpettak på den andra. Pulpettaket är 
klätt, precis som fasaden, i cederträspån. 
 
Fasaden är klädd i cederträspån från Moelven. Entrén och trapphuset är utformade i en mörkare nyans 
av grått i cederträ. Insidan av entrébalkongernas fasad är utformad i en stående cederträpanel från 
Moelven för att bryta av mot resterande fasad. Entrébalkongernas golv är utformat med grå 
betongplattor. 
 
De två hissarna är rymliga och utformade efter en höjd tillgänglighetsnivå. Trapphusen ramar in entrén 
som är placerad mitt emellan dem, entrén öppnar upp mot de gemensamma utrymmena. 
 

 
 
Bild 4 
 
De gemensamma utrymmena i entréplan innefattar matsal och sällskapsdel, motionsrum, hobbyrum, 
övernattningslägenhet, lägenhetsförråd och ett tvättrum. Matsal och sällskapsdel är placerade i mitten 
och från entrén är matsal, sällskapsdel och trädgård överskådlig. Trädgården är i anslutning till matsal 
och sällskapsdel och avgränsas av fönsterpartier och en verandadörr med glaspartier. 
 
Motionsrummet, hobbyrummet, teknikrummet, tvättrummet och övernattningslägenheten är placerade 
i byggnadens högra del. I övernattningslägenheten finns en separat WC. Från övernattningslägenheten 
har de boendes gäster enkel tillgång till de gemensamma utrymmena och till trädgården. 
 
I nära anslutning till entrén och sällskapsdelen är två toaletter placerade. I köket finns ett skafferi för 
förvaring av torrvaror till den gemensamma matlagningen. Från gården nås ett förråd där 
trädgårdsmöblemang och redskap kan förvaras. Till alla lägenheter hör ett varsitt förrådsutrymme. 
Dessa är placerade på entréplan i husets vänstra del.  
 
Balkongerna löper längs husets långsida på alla plan och är avgränsade med balkong-avskiljare i trä. 
Balkongerna är rymliga och placerade i söderläge. Deras storlek är anpassad efter en högre 
tillgänglighet och gör att dem kan möbleras och har plats för växtlighet. Balkongerna vetter mot 
gården och öppnar upp för kommunikation och gemenskap. Gården är lummigt utformad och skärmar 
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av från gågatan och torget. Detta gör gården mer privat och skapar även en gemenskap och trygghet 
för de boende.  
 
Huset inrymmer totalt 27 lägenheter med möjlighet till som mest 50 boende. Av dessa är nio 
lägenheter tre rum och kök, fjorton två rum och kök, och fyra ett rum och kök. Lägenheterna med tre 
rum och kök är avsedda för två personer, med ett arbetsrum som går att använda som ett extra sovrum. 
 
Lägenheter ska fungera långsiktigt och locka till sig målgruppen. Lägenheterna har utformats för att 
tilldelas ett så rikt ljusinsläpp som möjligt med siktlinjer genom rummen i den mån det varit möjligt. 
Lägenheterna har varma golv. 
 
Bostäderna ska vara enkla att möblera. Avskiljande väggar mellan köksdelen och vardagsrummet kan 
uppföras om så önskas. Lägenheternas form har utformats så att fler lägenheter kan byggas på om så 
önskas.  
 

 
 
Bild 5 

6.3 Areaberäkning 
I nedanstående tabell redovisas de areaberäkningar som gjorts över byggnaden. 

 
Tabell 1,1 

Begrepp Area[m²] Inkluderar Plan
BTA, bruttoarea 2931 Arean inom omslutande väggars utsida 1-6

BYA, byggnadsarea 693 Ytan på marken som byggnaden tar upp 1

BOA, boarea 1734 Total Boyta i  byggnaden 1-6
BRA, bruksarea 2647 Bruttoarea, yta innanför omslutande väggars 

insida, exklusive ytterväggar,lägenhetsskil jande 
väggar, schakt och väggar mot hissrum och 
t

1-6

Tomtyta 2875

Begrepp Värde
Exploateringstal 0,98 BTA/Tomtyta

BOA/BTA 0,59 BOA/BTA
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6.4 Lägenhetsförteckning 
I nedanstående tabell visas fördelningen av de utrymmen och lägenheter som finns i byggnaden. 
Tabellen redovisar fördelningen på varje på plan i byggnaden. Plan 2 till och med 5 har samma 
utformning.  

 

Tabell 1,2 

Lägenhetsförteckning
Våningsplan Antal per våning á area [m²] Antal våningar Total area [m²]
Plan 1 Hobbyrum 1 46 46

Motionsrum 1 30 30
Teknikrum 1 31 31
RWC 2 5 10
Övernattningsrum 1 23 23
Matsal/sällskapsrum 1 165 165
Skafferi 1 3 3
Fastighetsförråd inkl. tvä 1 18 18
Lägenhetsförråd 27 2,5 67,5
Kommunikationsytor för 1 58 58
Entre/kommunikationsyt 1 92 92
Trapphus 2 11 22

565,5
Plan 2, 3, 4, 5 Lägenhet 3 rum och kök 2 75 4 600

Lägenhet 2 rum och kök 3 62 4 744
Lägenhet 1 rum och kök 1 42 4 168
Rullstolsförråd 2 23 4 184
Entrébalkong 1 77 4 308
Trapphus 2 11 4 88

2092
Plan 6 Lägenhet 3 rum och kök 1 75 75

Lägenhet 2 rum och kök 2 62 124
Entrébalkong 1 42 42
Takterass 1 213 213
Trapphus 1 11 11

465
Total area 3122,5
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6.5 Lägenheter 

 
 
Bild 6, Planlösning 1 rum och kök 
 
Ett rum och kök, 42 m2 
Ettorna är utformade med en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum och har en sovalkov som 
vetter mot gården med ett fönster. Vardagsrummet vetter mot gården och köket mot loftgången. Från 
vardagsrummet nås balkongen. Badrummet är utformat i måtten 2250 X 2400 millimeter och 
inrymmer hjälpare samt vändmått för rullstol. I badrummet finns en kombinerad tvättmaskin och 
torktumlare på sockel utformad efter höjd tillgänglighetsnivå samt dusch och WC. Det går att skärma 
av sovalkoven med en vägg mot vardagsrummet och på så sätt skapa en minitvåa. Badrum, sovrum 
och hall är utformade efter en höjd tillgänglighetsnivå. 
 

 
Bild 7, Planlösning 2 rum och kök 
 
Två rum och kök, 62 m2 
Tvåorna är utformade med en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Köket ligger mot 
loftgången och inrymmer en matplats, vardagsrummet vetter mot gården. Från vardagsrummet nås 
balkongen. Sovrummet ligger bredvid vardagsrummet och har ett fönster mot gården. Bostadens entré 
är ljus och inrymmer gott om förvaring. Badrummet nås från hallen och inrymmer dusch, WC samt 
tvättmaskin och torktumlare. Badrum, sovrum och hall är utformade efter en höjd nivå av 
tillgänglighet. 
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Bild 8, Planlösning 3 rum och kök 
 
Tre rum och kök, 75 m2 
Treorna är avsedda för två personer, men har ett extra rum som kan användas som såväl arbetsrum 
som sovrum. Kök och sällskapsdel är utformade med öppen planlösning och vetter mot gården, 
varifrån balkongen nås. Sovrummet och arbetsrummet är placerade på kortsidan och har ett varsitt 
fönster. Hallen är ljus och rymlig och har gott om förvaringsutrymmen. Hall, sovrum och badrum är 
utformade efter höjd tillgänglighetsnivå. Kökets storlek är utformat med avseende på en bostad för två 
personer.  
 
Balkonger 
Balkongerna är 1800 millimeter djupa och vetter längs hela fasaden mot gården som är placerade i 
söderläge. Alla balkonger har en balkong-avskiljare mellan lägenheterna, som skall ge en privat 
indelning av varje balkong och ge skydd mot vind och sol. Balkongernas placering är avsedd att skapa 
en gemenskap mot gården, de är också anpassade på bästa sätt med hänsyn till väderstreck. Alla 
balkonger inrymmer en matplats. 

6.6 Gemensamma utrymmen 

Bild 9, Plan 1 

Matsal 
Den centrala placeringen underlättar den spontana sociala gemenskapen då matsalen passeras på väg 
till husets två trapphus. I matsalen finns ett välutrustat kök tänkt för gemensam matlagning. Matsalen 
är möblerad för att rymma 50 sittplatser men med möjlighet till ommöblering för att skapa fler 
sittplatser. Från matsalen nås en uteplats på gården.  
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Sällskapsdel 
I anslutning till matsalen ligger sällskapsdelen. Den är inkluderad i matsalen för att skapa en möjlighet 
till ommöblering och större ytor. Sällskapsdelen är avskärmad för att skapa ett öppet rum med 
möjlighet till avskiljning.  
 
Övernattningsrum 
Ett övernattningsrum om 20 m2 finns på entréplan. Rummet är inrett med två enkelsängar och 
garderober men går att möblera enligt önskemål. Ett badrum med dusch finns i rummet.  
 
Motionsrum 
Ett motionsrum om 39 m2 finns på entréplan där de boende kan motionera.  
 
Hobbyrum 
Ett hobbyrum om 46 m2 finns på entréplan där fritidsaktiviteter kan utföras. 
 
Fastighetsförråd och tvättrum 
Fastighetsförråd för förvaring av till exempel trädgårdsredskap och möbler. I anslutning till 
fastighetsförrådet finns ett tvättrum om sex kvadratmeter. Tvättrummet är inte tänkt att användas för 
privat bruk utan för gemensam tvätt.  
 
Gården 
Gården är centralt placerad och kan enkelt överblickas från lägenheternas balkonger, en veranda med 
sittplatser som kan användas sommartid. Gården inreds med mycket växtlighet för att skapa ett 
lummigt och trivsamt intryck. 
 
Takterrassen 
På plan 6 finns en gemensam takterrass för social samvaro. Terrassen möbleras med solsängar och 
sittgrupper. Terrassen nås med hjälp av det västra trapphuset. 

6.7 Förslagshandling 
Samtliga ritningar som är framtagna under projektet är samlade i bilaga förslagshandling. 
Förslagshandlingen inleds med en ritningsförteckning som sedan följs av ritningar. 
Förslagshandlingen avslutas av visualiseringar av byggnaden. 
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7 Slutsatser 

Vid utformning av bostäder anpassade för seniorer krävs att faktorer som är viktiga inkluderas redan 
vid planeringsstadiet. Det skulle behövas fler boendeformer som utmanar utbudet av bostäder för äldre 
som är tillgänglighetsanpassade och som anses attraktiva. 
 
Gemenskap är en viktig faktor som bidrar till ökad trivsel och längre kvarboende. Det bidrar också till 
ett friskare åldrande både fysiskt och psykiskt om seniorer kan fortsätta vara en del av en gemenskap 
även längre upp åldrarna. Ett boende som stärker de sociala faktorerna kan verka positivt såväl för 
samhället som på individnivå och för anhöriga. Detta förebygger den isolering som potentiellt uppstår 
då en maka eller make går bort. 
 
Ett samspel mellan ekonomiska aspekter, gemensamma utrymmen, planlösningar och 
tillgänglighetsanpassning behöver utvecklas ytterligare för att optimeras och göras attraktivare.   
 
Kravspecifikationen framtagen för att utforma seniorbostäder med högre tillgänglighet kan 
vidareutvecklas och användas som mall vid utformning av nya bostäder för seniorer. 
Kravspecifikationen kan bidra till att fler viktiga aspekter belyses. 
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8 Rekommendationer  

För att möta en ökad efterfrågan på bostäder för seniorer rekommenderar vi en fokusering på att 
producera bostäder speciellt anpassade för seniorer. En nyproduktion av bostäder möjliggör för en 
tidig planering och integration av tillgänglighet i bostäder. Det bör tas tillvara på för att skapa 
långsiktiga bostäder som bidrar till en hög livskvalitet för seniorer. 
 
Rekommendationen är att arbeta för att skapa mervärden för den boende. Med avseende på 
seniorboende kan sådana mervärden vara ökad tillgänglighet för att möjliggöra kvarboende. Men även 
faktorer gällande gemenskap och trygghet är viktigt för målgruppen.  
 
Vi rekommenderar vidare att arbeta med en kravspecifikation liknande den som tagits fram under 
projektets gång. Kravspecifikationen medverkar till en ökad medvetenhet och fokus kring faktorer 
som bidrar till en god bostad.  
 
Önskan är att branschen lägger större fokus vid att producera alternativa bostäder som skapar 
välbefinnande och hälsa.  
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