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Sammanfattning 

Vad händer när en äldre person vill sälja bostaden och flytta till något som är lättare skött? 

Finns det möjligheter för äldre människor att bo kvar på landsbygden i samma by som innan? 

Vilka möjligheter finns för äldre personer som vill flytta till en mindre bostad? Kan ett 

koncept tas fram just för detta uppdrag? 

 

Detta examensarbete behandlar problematiken kring hur äldre personer står inför en utmaning 

att komma till ett enklare boende som är mer anpassat för den äldre i funktions- och 

underhållssyfte. Examensarbetet bygger på ett pågående projekt som äger plats i Norr 

Amsberg, en liten by tre kilometer norr om Borlänge. 

 

Detta examensarbete bygger på en kvalitativ metod då inga beräkningar skall utföras. 

Faktaunderlag för denna studie kommer från intervjuer, forskningsartiklar och statistik.  

Sex intervjupersoner har intervjuats under detta arbete, två forskare som finns stationerade i 

Falun, tre äldre personer som har passerat sextiofem år och slutligen eldsjälen som startat 

igång projektet gällande seniorbostäder i Norr Amsberg.   

Detta ger en bred grund att stå på för att dra de slutsatser som har upprättats i rapporten. 

 

Ett koncepthus har att ritats fram under tidensgång där hänsyn har tagits till de intervjuades 

önskemål som utseende, funktionskrav och platsplacering. Huset uppfyller alla 

tillgänglighetskrav som en modern bostad innehåller. Byggnaden som tas fram är ett koncept 

och inte den färdiga produkten. 

 

Viktiga slutsatser som har framkommit under denna studie är hur viktigt boendets utformning 

är och hur den påverkar äldre betydligt mer än vad man allmänt tror och att behovet kommer 

öka markant gällande anpassade boenden i framtiden. Vikten av boendets utformning och hur 

den påverkar äldre är några stora nyckelfaktorer som samtliga kommuner lär ta till sig när 

planering av en typ av ”mellan boende” för äldre ska tas fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bostadsutformning, seniorboende, mellanboende, tillgänglighetskrav, äldre 
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Abstract 

What happens when an elderly person wants to sell the property and move on to something 

that is easier to handle? Are there opportunities for older people to live in the same city as 

before? What opportunities are there for elderly people who want to move to a smaller 

residence? Can a concept be drawn up just for this assignment? 

 This degree project will address the problem of how elderly people face a challenge to get to 

a simpler accommodation that is more suited to the elderly for functional and maintenance 

purposes. The thesis is based on an ongoing project that takes place in Norr Amsberg, a small 

town three kilometer north of Borlänge. 

 

In this degree project, a qualitative method will be used which means no calculations is 

needed. Thus, facts will be gathered from interviews, research articles and statistics. 

Six people have been interviewed during this project. Those who have been interviewed are 

two scientists who are stationed in Falun, three older people who have passed sixty-five years 

of ages and finally the enthusiast who started whole project in Norr Amsberg. This provides a 

broad ground for the conclusions drawn in the report. 

 

A concept house has been drawn up during this time, taking account of the wishes of the 

interviewees as appearance, functional requirements and location. The house has all 

accessibility requirements that a modern home will have. The building that is produced is a 

concept and not the finished product. 

 

 

Important conclusions that have been made during this study are how important the housing 

design is and how it affects the elderly significantly more than is generally believed and that 

the need will increase significantly in terms of custom housing in the future. The importance 

of housing design and how it affects older people are some major key factors that all 

municipalities learn to address when planning a type of "senior housing" for elderly people. 
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Förord 

Som den sista och avslutande delen i Byggteknikutbildningen, högskoleingenjörsprogrammet 

vid Högskolan Dalarna i Borlänge utförs ett examensarbete under vårterminen 2018. Detta 

arbete motsvarar 15 hp och påbörjades vecka 4 och redovisas vecka 22.  

Vi vill tacka ByggDialog Dalarna för att vi fått tagit del av detta projekt. Sen vill vi även 

tacka vår handledare Tina Wik som har tagit sig tiden att hjälpa oss på vägen. 

Ett speciellt tack till alla personer som har ställt upp på intervju, utan intervjuerna så hade vi 

inte kunnat färdigställa detta examensarbete. 

Dessutom vill vi rikta ett sista tack till alla lärare och kursansvariga som har utbildat oss 

genom dessa tre år. 

Borlänge, 2018-04-26 

 

 

Tim Johansson    Jonas Johansson 
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Begrepp och förkortningar 

Tillgänglighet: Begreppet tillgänglighet menas att ge en god tillgänglighet för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Exempel på olika nedsatta rörelse- och 

orienteringsförmåga kan bland annat vara nedsatt funktion i armar, händer och ben, dålig 

balans, behov av t.ex. rullator eller rullstol och nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga.  

Boverkets byggregeler (BBR): Ur BBR finns föreskrifter och allmänna råd för byggande. 

Beroende på vad man vill bygga eller ändra finns de regler man behöver känna till och följa i 

BBR. 

Plan- och bygglagen (PBL): PBL är ett regelverk som innehåller regler kring bygglov, 

marklov, rivningslov och reglerar planläggning av mark och vatten och innehåller de 

bestämmelser som finns kring byggande.   

Svensk standard (SIS): SIS samordnar standardiseringen i Sverige och är en ideell förening. 

SIS är utsedd av regeringen för att utveckla svensk standardisering.  

Pensionärernas riksorganisation (PRO): Detta är en politiskt obunden organisation som 

enbart riktar sig till pensionärer. Denna organisation ger pensionärerna en röst i samhället 

genom att driva politiska frågor som gör livet efter pension behagligt att leva. 

Den äldre personen: I denna rapport förekommer uttrycket ”den äldre personen” eller ”de 

äldre” ofta. Detta uttryck innebär personer över +65 och/eller pensionärer. 

Mellanboende: Detta examensarbete handlar om en typ av seniorboende som vi kallar för 

”mellanboende”. Det vi menar med ett mellanboende är ett boende för personer som vill flytta 

till en bostad som är mer anpassat för äldre personer från 65 år och äldre. 

Stilrent: Ett begrepp som används i rapporten och som menas med att en yta eller föremål är 

utsmyckat med symmetriska linjer och som faller i smak med personens tycke. 
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1 Inledning 
I denna rapport redovisas resultat och slutsaster från ett examensarbete som innefattar ett 

gestaltningsförslag för en byggnad som innehåller två lägenheter med anpassning för 

individer från ålder 65 år och uppåt.  

1.1 Bakgrund 

En problematik som ofta finns ute på landsbygden och i mindre byar är att många äldre bor 

kvar i sina bostäder alltför länge där bostaden, med tiden, blir mödosam att bo kvar i. Ofta är 

dessa bostäder stora till ytan och kräver mycket energi från personen i sig som samtidigt 

önskar bo kvar i byn så länge som möjligt.  

Denna problematik leder i sin tur till ett till problem att det sällan blir hus till salu ute på 

landsbygden, vilket gör det svårt för den yngre generationen att etablera sig på landsbygden.  

Detta leder till ett ökat behov, för samhället och dess invånare, av att bygga hyreshus på 

landsbygden för äldre där bostaden blir ett mer anpassat boende med en trivsam boendemiljö 

och enkel teknik. Då frigörs även hus för den yngre generationen. Vilket kan leda till en mer 

levande och attraktiv landsbygd.   

En faktor som påverkar utformningen av en bostad är de krav och behov som den äldre 

generationen har som tillexempel ökad tillgänglighet. 

En anpassad bostad leder till ett enklare liv för individen och ger en mer ökad trygghet i 

boendet och en tryggare miljö. En tryggare miljö i hemmet bidrar till en minskad risk för att 

en oväntad incident ska ske vilket leder till att färre incidenter kan uppkomma i hemmet.   

Detta examensarbete görs i samarbete med ByggDialog Dalarna där ett projekt har påbörjats 

för att producera anpassade lägenheter ute på landsbygden i Norr Amsberg. Projektet ligger 

för tillfället i projekteringsfasen då ritningar på den tilltänkta byggnaden har tagits fram och 

den tilltänkta platsen för byggnaden är under planering. Genom att ta del av ByggDialogs 

ritningar tas en mer effektiv och välplanerad planlösning fram och byggnadens fasadliv 

utformas till en mer livlig och attraktiv syn. Då önskemål fanns från ByggDialog att ta fram 

en mer effektivare planlösning har de tagits till vara.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utforma ett trivsamt och yteffektivt boende för seniorer 

i ålder 65 och äldre. Ritningsunderlag för en byggnad med två lägenheter på ca 80 m
2
 vardera 

tas fram. Frågor som boendemiljö och arkitekturens betydelse bearbetas i detta arbete. 

Målgruppen är personer i 65 års ålder och äldre i friskt tillstånd då denna byggnad ska vara en 

typ av ”mellanboende”, dvs. som en seniorbostad där vård inte ska förknippas med boendet. 

Målet är att skapa ett välplanerat och attraktivt boende för seniorer att vilja bosätta sig i, där 

de ska känna trygghet och ökad livskvalité. Boendet ska inte jämföras med vård eller vårdhem 

utan detta ska vara ett alternativt boende som underlättar deras vardag och ger en enkelhet i 

vardagen.  
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Ytterligare ett mål för utformingen av dessa boenden är att ge en möjlighet till den yngre 

generationen att bosätta sig ute på landsbygden i de äldres befintliga bostäder som skulle 

utgöra en bättre bostad för de yngre då dessa bostäder samtidigt ofta är dåligt anpassade för 

äldre.  

1.3 Problemformuleringar  

De frågeställningar som denna studie bygger på har sin grund på dessa problemformuleringar 

som bygger på de problem som finns inom detta område. Dessa problemformuleringar 

beskriver varför denna studie är nödvändig och vilka aspekter som är av stor vikt inom 

området. De problem som uppstår och som är i behov av att lösas är hur de äldre skall kunna 

lämna sina bostäder som de har bott i under merparten av sina liv och hur den yngre 

generationen som vill flytta ut till landsbygden ska gå till väga. Ytterligare problem att 

undersöka är de känslor och uppfattningar som äldre personer sitter på när de vill flytta från 

sina bostäder där de bott merparten av sina liv och hur ett nytt boende ska utformas för att 

uppnå ett hemtrevligt boende där de ska känna stor trivsel. Även hur stor betydelse 

arkitekturstilen har, om de sker en negativ eller positiv känsla hos individen och hur 

tankegångarna går kring stilen. Den sista problemformuleringen är hur stor vikt placeringen 

av byggnaden har, om miljön runtomkring ger en ökad trygghet och om placeringen har en 

viktig roll för den fysiska och psykiska hälsan. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Kan bostadens design/utformning påverka individens välmående? 

 

 Vad är viktigt i planlösningen för en seniorbostad? 

 

 Hur kommer behovet av mer anpassade bostäder för äldre att se ut i framtiden? 
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1.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete avgränsas till området i Norr Amsberg där boendet skall byggas. För att 

få tillräckligt med underlag för detta arbete har också information från andra orter samlats in 

för att få en bredare bild av vad som efterfrågas i dagens samhälle för målgruppen 65 år och 

äldre. 

Denna studie innehåller inte några konstruktionstekniska dokument utan arbetet avgränsas till 

enbart framtagning utav planlösningar och fasadritningar på byggnaden.  

Samma gäller förvaltning och ägande trots att hyresrätt föreslås. Studien innehåller inga 

konkreta bygg-, förvaltar- eller ägo-aspekter. 

Vid utformningen av bostaden ur tillgänglighetssynpunkt följs de lagar och bestämmelser som 

finns i Boverkets byggregler (BBR) och Plan- och bygglagen (PBL). Även mått från Svensk 

Standard (SIS) används.   

1.5.1 Boverkets byggregler (BBR) 

Vid utformning av en bostad ur tillgänglighetssynpunkt ska dimensionerande mått för rullstol 

finnas. För en utomhusrullstol ska en vändningsradie på 1,5 meter finnas tillgodo och för en 

inomhusrullstol ska en vändningsradie på 1,3 meter finnas. (BBR 2011:6 3:113, 2011)  

 

Bild 1: Illustration av vändradie för rullstol. (Boverket/ Altefur Development) 

 

Ramper ska finnas tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga där lutning högst ska 

vara 1:12, för att minimera risken för vältning. Som allmänt råd om ramper kan en lutning på 

1:20 användas för att uppnå en högre säkerhet. (BBR 2011:6 3:1222, 2011) 
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Bild 2: Illustration som visar lutningen på ramp. (Boverket/ Altefur Development) 

 

Dörrar och passager ska utformas så att passage med rullstol är möjlig med tillräckligt 

utrymme för öppning och stängning av dörr från rullstolen. Dörrar och portar ska anpassas för 

lättare öppning så personer med nedsatt rörelseförmåga enkelt kan ta sig förbi. Placeringen av 

handtag, lås och dylikt ska utformas så att tillgängligheten ökar för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga. Vid uppställd dörr i 90⁰ bör det fria passagemåttet uppnå 

minst 0,8 meter. (BBR 2011:6 3:143, 2011) 

1.5.2 Plan- och bygglagen (PBL) 

Enligt Plan- och bygglagen kap. 8 § 1 ska bostadsutformningen medföra att bostaden ska vara 

lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan och den ska vara 

användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga och orienteringsförmåga. 

(PBL 2010:900 , 2010) 

1.5.3 Svensk standard (SIS) 

Svensk standard ger underlag för bostadsutformningen. Ur SS 91 42 21 kan mått på 

passageareor och betjäningsareor hittas som kombineras med de som anges i SS 91 42 22, där 

mängden möblering, inredning och utrustning tas upp för olika storlekar på hushåll. För 

tillgängliga och ändamålsenliga bostäder kan standarden användas som underlag för 

bostadsutformningen där måttuppgifter ges. (SS 92 42 21:2006, 2006) 

Tre olika tillgänglighetsnivåer anges i standarden: Normalnivå, höjd nivå eller sänkt nivå.  

Normal nivå (grundläggande tillgänglighet) är en nivå som anger de mått som behövs för en 

bostads tillgänglighet och användbarhet. Måtten är anpassade efter en manuell- eller mindre 

eldriven rullstol. Det ska finnas plats för en hjälpare i toalettrumet. (SS 92 42 21:2006, 2006) 

Bild 3: För grundläggande tillgänglighet är det dessa funktionsmått som tillämpas. Angivna mått är i millimeter. (Svensk 

Standard) 
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Höjd nivå (utökad tillgänglighet) är en nivå som förbättrar tillgängligheten hos stora grupper 

funktionshindrade. Denna nivå använder sig av större mått än de som angivits i normala nivån 

och här är måtten anpassade efter elektrisk rullstol som är begränsad för utomhusbruk. Det 

gör att måtten får en ökning. (SS 92 42 21:2006, 2006) 

 

 

Sänkt nivå (utan krav på tillgänglighet) är den nivå som kan användas för personer med full 

rörelseförmåga. Nivån innehåller mått som kan tillämpas vid bostadsutformning för att uppnå 

en god funktion. Exempel på när denna nivå kan tillämpas är vid utformning av en gästtoalett. 

(SS 92 42 21:2006, 2006) 

För den byggnad som tas fram genom denna rapport används nivån grundläggande 

tillgänglighet för att ge kunden den tillgänglighet som behövs i vardagen vid eventuella behov 

av hjälpmedel så som rullstol eller rullator. Byggnaden anpassas genom goda utrymmen för 

att enkelt kunna höja nivån till utökad tillgänglighet om så önskas i framtiden.  

 

  

Bild 4: För utökad tillgänglighet är det dessa funktionsmått som tillämpas. Angivna mått är i millimeter. 

(Svensk Standard) 
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1.6 Nulägesbeskrivning 

1.6.1 Föreningen 

ByggDialog Dalarna är en förening som lägger stort fokus på att ligga i framkanten av hållbar 

utveckling. Uppdraget för deras verksamhetsområde inom bygg- och fastighetssektorn i 

Dalarna är att ge stöd för utvecklingen mot en större utbredning av hållbart byggande. Det 

finns en lång historia bakom detta företag som just blivit utsedda till Dalarnas starkaste 

kluster. (ByggDialog Dalarna, 2018) 

 

Anledningen till att föreningen ByggDialog Dalarna bildades var för den utmaning som 

många företag står inför att hålla sig i framkant med just bygg-, klimat- och miljöfrågor. Just 

den svårighet att hänga på den tekniska utvecklingen och byggmetoder som varje dag 

förbättras kan ByggDialog Dalarna vara med och hjälpa till. Föreningen har idag ca 155 

medlemmar som är en blandning av konstruktörer, arkitekter och olika byggfirmor från olika 

kommuner. Detta binder samman akademin, näringslivet och offentligheten. (ByggDialog 

Dalarna, 2018) 

1.6.2 Projektet i Norr Amsberg 

ByggDialog är den förening som leder och driver det projekt som har påbörjats i Norr 

Amsberg utanför Borlänge. En 80-årig man som är en stor eldsjäl i Norr Amsberg har stor 

kontakt med ByggDialog för det här projektet. Denna man representerar en stor grupp äldre 

personer från Norr Amsberg och driver fram de behoven som finns. Med en gedigen bakgrund 

inom byggbranschen bidrar han stort till både utformningen av planlösningen, 

konstruktionstekniska val och valet av placering. Som redan nämnt är detta projekt under 

projekteringsfas. Eldsjälen har varit huvudpersonen kring de ritningsunderlag som framställts 

av ByggDialog och det är dessa ritningsunderlag som varit grunden till denna studies 

framtagning av en effektivare planlösning och en attraktivare byggnad.    
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2 Teori 

2.1 Bostadsformer för äldre 

Olika typer av bostadsformer för äldre personer finns i dagens samhälle. I detta avsnitt 

kommer information om vilka olika bostadsformer som finns och även vilken typ av 

boendeform som detta examensarbete bygger på.  

2.1.1 Seniorboende  

Ett seniorboende är utformat för åldersgruppen 55-75 år, men även efter fyllda 75 år får 

personen bo kvar förutsatt att personen klarar sig själv utan vårdhjälp. Det som symboliserar 

en seniorbostad är att boendet fungerar precis som en vanlig hyreslägenhet men utformingen 

är bekvämare och mer tillgänglig än vad som är brukligt. Lägenheterna ska i stort sätt vara 

fria från trösklar och badrummen ska vara generösa med svängutrymme. Seniorboenden ska 

inte förknippas med vård, dvs. äldreboenden. (Karlsson, 2015) 

Placeringen av ett seniorboende har ofta ett bra läge där närhet till kommunikationer ges. 

Tanken med boendet är att det ska vara ett bekvämt alternativ att kunna åldras i, för personer 

som anses friska och aktiva. Personen ska känna trygghet, tillgänglighet och tillgång till 

socialt umgänge. Seniorbostäder ska vara ett attraktivt boende. Några exempel på hur en 

bostad kan se ut är: öppen planösning, avsaknad av trösklar, hiss (om så behövs), breda 

dörrposter för anpassning för eventuella rullatorer eller rullstolar. (Senior Life AB, 2018) 

Seniorbostäder kan finnas under olika benämningar som t.ex. plusboenden, bogemenskaper, 

trivselhus och kooperativ men äldreboendedelegationen föreslår att ett samlingsbegrepp för 

dessa olika benämningar ska kallas seniorbostad. Genom ett samlingsbegrepp för dessa 

benämningar underlättas diskussioner om behov och efterfrågan av den här typen av bostäder. 

Ur tillgänglighetssynpunkt bedömer äldreboendedelegationen att de nuvarande byggregler 

som existerar räcker, i flesta fall, för utformning av seniorbostäder. (SOU 2008:113, 2008) 

2.1.2 Trygghetsboende 

Vid trygghetsboenden har individen möjlighet till självständigt liv i sociala sammanhang. De 

gemensamma lokalerna och den tillgänglighet som boendet erbjuder bidrar stort till de sociala 

sammanhangen. (SOU 2015:85, 2015)  

Trygghetsboenden kan variera från boende till boende men vissa villkor måste uppfyllas för 

att få statligt investeringsstöd. De villkor som gäller är bland annat att det ska finnas personal 

dagligen som ser till att de boende får stöd på olika sätt under angivna tider. Det ska finnas 

utrymmen för de boendes samvaro, måltider, hobby och rekreation. Ytterligare ett krav är att 

minst en person i varje hushåll ska ha fyllt 70 år för att bostäderna ska reserveras för dem. 

(SOU 2015:85, 2015) 
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2.1.3 Äldreboende 

Äldreboende är den boendeform som erbjuder vård under alla dygnets timmar. Äldreboende 

brukar även kallas för särskilt boende eller vård- och omsorgsboende. Äldreboende erbjuds 

till de personer som behöver särkslit stöd i hemmet. Kravet för att få tillgång till ett sådant här 

boende går genom beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. (SOU 2015:85, 2015) 

Även de krav som finns på ett äldreboende är att boendet ska erbjuda gemensamma 

utrymmen, social samvaro och aktiviteter, trygghetslarm och boendeanpassning.  

2.1.4 Hur äldre bor idag och deras flyttmönster 

Större delen av den äldre målgruppen, 65 år och äldre, bor idag i vanliga bostäder från den 

ordinarie bostadsmarknaden som de har införskaffat sig. Hälften av dagens seniorer är bosatta 

i småhus eller äganderätt och en femtedel är i dagsläget bosatta i en hyresrätt och lika stor del 

är bosatta i en bostadsrätt. Dock finns det en viss skillnad gällande kön. Statistik visar på att 

männen till större utsträckning är bosatta i en äganderätt eller småhus och för kvinnors del är 

det vanligare att de bor i en bostadsrätt. Stor del av den äldre befolkningen är nöjda med sina 

befintliga bostäder och vill bo kvar så länge som möjligt. Dock finns dessa tankeställare och 

deras medvetenhet att det kan hända saker plötsligt i livet, speciellt i en äldre ålder, som gör 

att många ändrar sig och ser efter möjligheter till annat boende. Ofta har många seniorer lagt 

stora summor pengar på renoveringar av nya fräscha kök och badrum men dessvärre utan att 

tänka utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. (SOU 2015:85, 2015) 

Många äldre tänker på flytt till ett enklare boende alltför sent i livet. Den vanligaste ålder är 

mellan 80-85 år som tanken kommer om flytt och de oftast när ett akut behov uppstår av att 

flytta till något mer anpassat. Oftast när behovet av hjälpmedel så som rullator blir ett större 

behov hos individen och när utrymmen blir för begränsade. (SOU 2015:85, 2015) 

2.1.5 Val av bostadsform 

Den byggnad som har tagits fram genom detta projekt bygger på inspiration från ett 

seniorboende. Målgruppen blivit ändrad till 65 år och uppåt istället för 55-75 år. Anledningen 

till denna ändring bygger på att denna bostad ska fungera som en typ av ”mellanboende” dvs. 

ett boende där du kan föråldras i ett mer anpassat hem och som inte förknippas med vård. 

Detta boende ska fungera som ett hem för individen tills vårdhjälp är behövligt.  

Äldreboende valdes bort med anledningen att ett sådant boende är tillämpat för personer som 

är behov av vårdhjälp.  

Trygghetsboende valdes bort dels för de krav som finns på ett sådant boende att en i varje 

hushåll måste ha fyllt 70 år och för anledningen att även här finns måste personal finnas 

tillgängliga.  

Det gör att dessa boendeformer inte kan kopplas till de boende som denna rapport tar fram 

dvs. ett ”normalt” hem men med mer tillgänglighet.   
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2.2 Framtidens befolkning och bostadsbehov 

Sveriges befolkning har en stigande trend. Under 2017 i januarimånad uppmättes Sveriges 

befolkning till fler än 10 miljoner invånare och beräkningar för framtiden tyder på allt fler 

invånare. Redan under 2026 beräknas antalet stiga till 11 miljoner invånare och under 2060 

beräknas folkmängden ligga på uppemot 13 miljoner enligt befolkningsprognosen, framtagen 

av SCB:s statistisker. Ökningarna förväntas ske i alla olika åldersgrupper. Fram till 2026 

förväntas ökningarna ske enligt följande; i åldersgruppen 0-19 år en ökning med 20 procent, i 

åldersgruppen 20-64 år en ökning med 9 procent och i åldersgruppen 65 år och äldre förväntas 

en ökning på 16 procent. (Lundkvist & Statistiska Centralbyrån, 2014)  

I åldersgruppen 65 år och äldre har antalet personer varit drygt 1,5 miljoner sedan slutet av 

1980-talet till mitten av 2000-talet och vid år 2060 beräknas antalet stiga till 3 miljoner. 

(Lundkvist & Statistiska Centralbyrån, 2014) 

 

 

Figur 1: Antal 65−79-åringar och 80 år och äldre 1960−2013 samt prognos (Statistiska centralbyrån) 

2.2.1 Behovet av bostäder anpassade för äldre 

Samtidigt som en ökning av befolkningen sker kommer bostadsbehovet bli mer aktuellt. 

Behovet av bostäder som är anpassade för äldre kommer att bli mycket stort under en tid 

framöver konstateras av äldreboendelegationen. För att åtgärda behoven av bostäder kan inte 

bara en enda åtgärd göras för att lösa problemet utan betydligt många flera åtgärder behövs 

från berörda aktörer. (SOU 2008:113, 2008) 

Detta är ett problem som nyligen har ökat och kommer att öka markant då medelåldern stiger 

för varje år. Fram till år 2040 så kommer antalet personer stiga med 730 000 i åldersgruppen 

65+. Dock så sker detta då kommunerna redan har minskat kraftigt på boenden för äldre. 

(Hellekant, 2017) 

 



Tim Johansson Högskolan Dalarna 
Jonas Johansson Byggteknik 

10 
 

Då både framkomligheten och tillgängligheten kan vara nedsatt eller rent av saknas i 

befintliga flerbostadshus kommer detta leda till en utmanande fråga för samhället när 

samhället ska tillgodose anpassade bostäder för äldre. Grunden till detta problem som 

samhället kommer få ligger i de nya bostäderna som både planeras och som nu byggs inte 

kommer räcka till för anpassade bostadsmiljöer för att täcka de behoven som förutses för 

framtiden. Detta gäller både det ordinära bostadsbeståndet och särskilda boendeformer. 

Dagens bostäder, framförallt merparten av flerbostadshus i Sverige, är oftast anpassade för 

personer som inte har några svårigheter med framkomlighet i trappor. I dagens flerbostadshus 

saknas hiss i huset och i de byggnader som har tillgodosetts med hiss finns det ändå trappsteg 

i entrén. Då befolkningen ökar i den äldre målgruppen och att många av dessa bor i äldre hus 

av naturliga skäl kommer tillgänglighetsfrågan att vara en stor fråga att bearbeta i det 

befintliga bostadsbeståndet. Behoven för framtiden påverkas även av olika faktorer som t.ex. 

hälso- och sjukvårdens förändringar, den tekniska utvecklingen som konstant sker och även 

de äldre personernas förväntningar och krav på de insatser som samhället gör. (SOU 

2008:113, 2008) 

Det finns många fördelar med en ökning av bostadsbyggandet för anpassade och enklare 

boenden, framförallt ges möjligheter för den äldre individen att hitta en bostad som fyller 

funktionen att åldras i utan svårigheter. Detta medför även att deras befintliga bostäder som 

ofta är prisvärda, både villor och små lägenheter, frigörs till marknaden. Dessa bostäder skulle 

bli ett mer attraktivt boende för andra målgrupper som t.ex. barnfamiljer och ungdomar. (SOU 

2015:85, 2015) 

Antalet bostäder som kommer att behövas byggas i framtiden eller anpassas för mer 

tillgänglighet för att tillgodose behoven ligger på cirka 600 000 nya bostäder fram till 2050. 

Detta framtaget genom en undersökning som gjordes i maj 2014 av WSP, ett konsultföretag. 

600 000 är de antalet som behövs för att klara den stora efterfrågan från seniorerna och denna 

siffra motsvarar nästan 70 procent av det behovet som finns på tillskott på bostäder för 

framtiden. Ökningen förväntas bli som störst i början av perioden och fram till 2030 skulle 

antalet anpassningsbara bostäder behövas med 350 000 fler bostäder. (SOU 2015:85, 2015) 

  

 

  

Tabell 1: Behovet av flera bostäder för seniorer fram till år 2030.  

Källa SCB befolkningsprognos 2015. 
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2.3 Boendemiljön 

När personer blir äldre så faller det naturligt att kroppen inte orkar med samma tempo som 

tidigare. Detta kan bero på vanligt förekommande krämpor som stelare leder (artros), muskler 

blir svagare och skelettet blir skörare. Hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen 

minskar på grund av mindre töjbarhet. Lungornas förmåga att ta upp syre minskar. 

(Westerholm, 2018) 

Alla dessa faktorer spelar en stor roll i hur aktiva äldre personer är. I och med detta så antas 

boendemiljön med tiden få en större betydelse med tanke på hälsa och livskvalitet. En miljö 

som är välplanerat och designat kan påskynda läkningsprocessen för en äldre person som har 

genomgått medicinsk behandling. (Nordin, Elf, McKee, & Wijk, 2015) 

Studier visar på goda förutsättningar för minskad smärta hos äldre personer genom att titta 

och vara i naturen. Naturen framkallar positiva känslor och minskar stressnivån och medför 

en distraktion från smärtan genom att deras fokus hamnar på något annat än deras smärta. 

Som nämnt tidigare kan naturen hjälpa till att påskynda läkningsprocessen efter en medicinsk 

behandling. Några konkreta exempel visas i en studie som visar stora skillnader mellan 

patienter som har ett rum med utsikt över naturen och patienter vars utsikt är en tegelvägg. 

Patienterna med naturutsikt hade bättre återhämtning och minskad smärta, vilket indikerades 

på färre doser av stark medicinering. Dessutom visade patienterna med naturutsikt ett bättre 

välbefinnande känslomässigt och drabbades av färre komplikationer efter medicinsk 

behandling så som huvudvärk, illamående som exempel. (Ulrich, o.a., 2008)  

Den kunskap som finns gällande samspelet mellan den åldrande människan, boendemiljön, 

hälsan och livskvaliteten hos äldre är svag. Detta trots att det finns studier som håller hög 

kvalité. Det flesta studier som visar på de samspel som finns mellan den åldrande människan 

och boendemiljön är ofta kopplade till vård vilket betyder att kunskapen inom de medicinska, 

psykologiska och sociala faktorerna är goda. (Iwarsson, 2008)  

I SOU2015:85 föreslår utredningen en sammanlagd summa på 20 miljoner kronor om året 

under perioden 2017-2021 till forskningsråden Forte och Formas, forskningsrådet för miljö, 

näringar och samhällsbyggande (Formas) och forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 

(Forte). Detta för att ge en bredare kunskap om dels utformingen av bostäder och 

boendemiljön ur tillgänglighetssynpunkt men även för att få en ökad kunskap om samspelet 

mellan den åldrande människan och boendemiljön. En översyn av tillgänglighetskraven i 

bygg- och arbetsmiljölagstiftningen ska denna forskning ge underlag till. (SOU 2015:85, 

2015)  

Två stycken projekt har genomförts av medicinska fakulteten, Lunds universitet och som 

leddes av Susanne Iwarsson om samspelet mellan den åldrande människan och boendemiljön. 

Dessa två projekt undersökte de miljöhinder som finns, både utomhus och inomhus. Projekten 

handlade om att åldras i landsorten och att åldras i städer. Vid framtagning av dessa 

miljöhinder användes instrumentet Housing Enabler som är ett verktyg för bedömning och 

analys av tillgänglighetsproblem i hemmet. (Iwarsson, 2008)  

Några av de miljöhinder från inomhusmiljön som uppkom i hemmet under dessa projekt 

beskrivs på följande sida. 



Tim Johansson Högskolan Dalarna 
Jonas Johansson Byggteknik 

12 
 

Inomhus 

Allmänt 

 Trappsteg, höga trösklar, nivåskillnader mellan rum och golvytor.  

 Smala dörrar och smala passager som t.ex. koridorrer där fast inredning finns. 

 Otillräckliga ytor för manövrering av ex. rullstol 

Kök, tvättstuga och grovkök 

 Ytor för manövrering vid vidvaror eller förvaring var otillräcklig. 

 Hyllor var för högt placerade. 

 Arbetshöjd för sittande arbete fanns inte.  

 Hyllplan var för djupa. 

Hygienutrymme 

 Sittmöjligheter saknades i duschutrymmen.  

 Stödhandtag i dusch och/eller vid WC saknades. 

 Hal golvbeläggning.  

 

Enligt en enkätundersökning, som PRO utfört på 10 000 medlemmar i sex olika kommuner 

från norr till söder, är det fyra främsta kraven i boendemiljön att det ska finnas en närhet till 

dagligvaruhandel, närhet till vårdcentral, finnas tillgängliga utemiljöer i närheten och en 

närhet till kommunikation. Många av de personer som svarade på enkäten svarar att 

möjligheter till ett självständigt liv är en grundläggande faktor. Med det menar personerna att 

de vill ha möjlighet och rätt att bestämma över sig själva. Möjligheter och rätten att bestämma 

över sig själv medför i sin tur att man vill att de äldre ska ha ett aktivt deltagande under 

planering av bostäder och boendemiljön, detta för att ta hänsyn till olika livsvillkor. (Lööv & 

PRO, 2012)  
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ metod 

Denna studie har genomförts med en kvalitativ metod. 

En kvalitativ metod handlar om hur man ska gestalta något och få fram hur något är beskaffat, 

dvs. beskriva egenskaper hos något (Larsson, 1986) 

Kvalitativa studier strävar inte efter en absolut och objektiv sanning utan dessa studier utgår 

från att verkligheten uppfattas på många olika sätt från person till person. Antalet personer 

brukar oftast vara färre i antal (i kvalitativa studier) men i gengäld är undersökningarna, t.ex. 

intervjuer, desto djupare. De data och information som en kvalitativ studie ger utgörs av ord 

och beskrivningar istället för siffror och tabeller som förkommer i kvantitativa studier. (Hedin 

& Martin, 2011) 

3.2 Intervjumetodik 

Intervjumetodik är ett huvudområde för denna studie. Intervjuer har genomförts för att få en 

mer fördjupad kunskap om äldre individers önskemål och de anpassningar som så önskas för 

att få en mer underlättande bostad för vardagen.  

Intervjuerna ligger som grund för utformingen av bostaden, där deras önskemål och krav har 

varit den största prioriteringen. Målgruppen för de individer som intervjuats är från 65 år och 

äldre. Antalet personer har valts till 6 stycken. Varje individ har en viktig roll för detta 

projekt. De som valts är personer med stor inverkan av projektet av seniorbostad: en eldsjäl 

som startat upp ett projekt i Norr Amsberg gällande seniorbostäder, två doktorander som gjort 

många forskningar inom bland annat äldreboende/ äldrevården och sedan tre personer som i 

nuläget har en mödosam och för stor bostad som de lever i. 

Inför dessa intervjuer har intervjupersonen blivit väl informerad om vad som tagits upp. 

Innehållet presenterades så att individen fick en full förståelse om vad detta arbete går ut på. 

Full respekt visas för personens integritet och därför förblir varje person anonym i denna 

rapport om inte personen gärna vill stå ha sitt namn med i rapporten.   

Intervjuerna består av semistrukturerade intervjuer för att få samtalet mer naturligt genom att 

ha flera större frågeområden istället för många detaljerade frågor. (Hedin & Martin, 2011) 

Intervjumetodik av semistrukturerad typ valdes till denna studie för att kunna lära sig hur en 

enskild individ resonerar kring de frågeställningar som ställs och oväntade upptäcker kan 

uppkomma genom denna metod vilket ses som viktigt i en kvalitativ forskning. (Blomkvist & 

Hallin, 2014)  

En intervjumall på frågor användes som grund till varje intervju men frågorna anpassades 

individuellet för varje person.  
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3.2.1 Bearbetning av intervjudata 

Intervjuerna har spelats in, vilket alla personer som har intervjuats gett tillåtelse till. Intervjun 

har sedan förts över till transskript. Parallellt med inspelningen har anteckningar förts för bra 

stödord som har markerats och betonats för att underlätta arbetet vid analysen. 

Resultatet från varje intervju ligger som bilaga där varje intervju är sammanställd.  

3.2.2 Eldsjäl från Norr Amsberg 

En givmild eldsjäl för projektet i Norr Amsberg, där behovet för seniorbostäder är stort, finns 

en man i 80-års åldern. Ett möte för intervju utfördes för att få en förståelse hur stort behovet 

är och vad som anses som viktigast i en bostadsutformning. Denna person representerade 

även det åsikter och krav/behov som framgår för byns äldre generation. Inför detta möte 

gjordes en kravspecifikation där personen fick svara på vad som är viktigt att en seniorbostad 

innehåller och vilka typer av rum som anses ha stor betydelse för utformingen av byggnaden. 

Sammanställning av kravspecifikationen ligger som bilaga där resultatet kan ses och även en 

generell sammanställning av hela mötet ligger som bilaga. 

3.2.3 Mödosam bostad 

Tre personer som är villiga att flytta till en enklare och mer anpassad bostad valdes ut för en 

intervju för att deras bostäder i nuläget börjar bli mer som en börda för dem då deras 

befintliga bostad är för stor till ytan och det kräver mycket energi för underhåll som t.ex. 

städning. 

Anledningen till dessa intervjuer var för att få en inblick hur dessa personer mår när deras 

bostad är för mödosam för deras vardag, vilka speciella krav de vill ha på en enklare bostad 

och hur miljön spelar roll.   

3.3 Forskningsprojekt   

Informationsinhämtning av tidigare forskning inom området skedde genom ett möte med två 

doktorander från Högskolan Dalarna i Falun. Susanna Nordin och Marie Elf. De har bland 

annat forskat kring den fysiska miljöns inverkan på hälsan och välbefinnande hos äldre. 

Resultat från deras tidigare forskning inom bland annat äldrevården, äldre personers hälsa och 

välmående har tagits in i detta projekt som faktaunderlag.  

Dessa forskningar spelar stor roll i utformingen av denna bostad då olika miljöer tas upp kring 

hur personens välmående och hälsa utvecklas i olika sammanhang. Den information som fås 

gällande boendemiljös betydelse används i denna studie.  
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3.4 Framställning av ritningsunderlag 

De ritningsunderlag som projektet innefattar har tagits fram med hjälp av Autodesk Revit och 

med Auto CAD. 

Ritningarna bygger på den information som fåtts fram genom de intervjuer som utförts och 

den datainsamling som har gjorts. Kravspecifikation som tagits fram från mötet med eldsjälen 

i Norr Amsberg står som stor grund för byggnadens utformning.  

Ritningarna följer de lagar, krav och bestämmelser som finns i BBR (Boverkets byggregler), 

PBL (Plan- och bygglagen) och SIS (Svensk standard).  

 

3.5 Övriga iakttagelser  

Ett besök i byn Norr Amsberg gjordes för att få en helhet av byn och hur dess bebyggelse är 

sammankopplat, om det finns några likheter inom den bebyggelse som finns i byn.  

Den tilltänkta platsen för byggnaden besöktes vilket gav en bredare förståelse för området. De 

gav en bättre blick för utformingen av bostaden så att byggnaden smälter in med befintliga 

byggnader.  

Även iakttagelser runt om i Dalarnas län gjordes för att få en god inspiration till de förslag 

denna studie tar fram.  

  Bild 5: Karta som visar var Norr Amsberg ligger i förhållande till Borlänge. 

Kartbild tagen från Google Earth. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit under de intervjuer som genomförts 

och de gestaltningsförslag som denna studie har tagit fram. Resultatet kopplas även till den 

datainsamling som gjorts. 

4.1 Intervjuresultat  

Fullständiga sammanställningar av de intervjuer som gjorts under studiens gång finns under 

bilagor. 

4.1.1 Krav och önskemål  

De intervjuer som gjorts gav många önskemål för hur en bostad ska utformas. Många 

önskemål upprepades från de olika intervjuerna och en del enskilda önskemål från individ till 

individ kom även fram.  

Här nedan följer en indikation på vad som önskas för varje rum och vad för typ av rum som 

målgruppen för denna bostad vill ha.   

Entré  

Alla personer som intervjuades var eniga om en rymlig entré där utrymme finns för att ställa 

av saker och där god plats för att ta av sig ytterkläder ges. Goda möjligheter till klädförvaring 

önskades intill entrén och hallen ska ge ett välkomnande intryck.  

Kök 

Utformingen av köket önskades som enkel och underhållet av köket ska kunna skötas med 

enkelhet. En traditionell diskbänk önskades för att enkelt kunna hålla rent och för tvättning av 

bänk. Ett stort önskemål som konstaterades genom alla intervjuer var att goda möjligheter för 

förvaring av köksutrustning ska finnas. Draglådor önskades och att väggskåp skulle sitta på en 

maximal höjd på 1,20 meter från golvet. (Vanligtvis ligger de måttet på 1,40 meter.) 

En kombination av köket med vardagsrummet önskades för att skapa ett allrum och ge 

upphov till öppna ytor. 

Vardagsrum/ Allrum 

Som nämndes ovan önskades vardagsrummet att kombineras med köket. Detta för att ge en 

stor öppen enhet för fri möbleringsyta. En eldstad önskades för att känna värme och för 

mysighetsfaktorn att titta på.  

Badrum/ WC 

Ett robust badrum önskades och även med utrymmen för eventuella hjälpmedel för framtidens 

behov. Materialvalet i badrummet önskades vara i plastmaterial för både väggar och golv för 

att ge god kvalité och goda städningsmöjligheter. 

Sovrum 

Ett stort sovrum med plats för dubbelsäng önskades och placeringen kunde gärna ligga lite 

avskärmande från ljud utifrån. 

Extra sovrum 

Ett extra sovrum önskades dels för barnbarn som kommer på besök men även att fungera som 

ett extra sovrum ifall ens partner snarkar mycket. Ett önskemål var även att kombinera det 

extra sovrummet med kontor där dator kan placera och viktiga dokument förvaras. 
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4.1.2 Övriga önskemål 

En trädgård och närhet till naturen ses som en nödvändighet för kunden. Genom de 

intervjuresultat som tagits fram visar majoriteten ett intresse för ett växthus intill byggnaden. 

En stor önskan som kommit fram under intervjuerna är tillgång till ett garage. Ett garage med 

utrymmen för att förvara saker.  

Olika önskemål kom fram gällande stilen på byggnaden men alla var fast beslutna att det 

skulle vara ett traditionellt trähus i röd slamfärg, Falu röd. Önskemålen var blandade gällande 

valet av panel. Det önskemål som kom upp om panelen var; liggande panel eller stående 

panel, stockpanel och stående panel med lockbrädor.  

Gärna lite snickardetaljer på byggnaden som t.ex. fönsteromfattning. 

En naturlig utesittarplats för att njuta och titta på solen önskas. 

4.1.3 Placering av bostad 

Som tidigare nämnt önskas närhet till naturen för att ha tillgång till fridluftslivet. Placeringen 

av byggnaden får gärna ligga när skola, kyrka, barnomsorg och livsmedelsbyggnader. Alla 

intervjupersoner var eniga om en placering nära barn, vilket de tycker skapar mycket glädje i 

vardagen.   

4.1.4 Arkitekturstilens betydelse 

Arkitekturens betydelse för de personer som intervjuats visar en stor vilja att bosätta sig i en 

bostad där byggnaden visar glädje genom en stilren fasad med viss snickarglädje och goda 

ljusmöjligheter inomhus. Fräscha och välkomnande fasader i trä. Rent generellet visar 

resultatet att bostaden ska vara utformad på ett sätt som ger personen en hemtrevlig vardag 

där enkelhet ska vara dominerade. Färgsättningen både inne och utanpå byggnaden ska vara 

neutral, inte sticka ut i mängden.   
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4.2 Förslag på byggnad 

De gestaltningsförslag som tagits fram innehåller de resultat som sammanställts efter samtliga 

litteraturstudier och intervjuer. De största önskemålen och kraven har tagits med för 

utformingen. Standardmått för grundläggande tillgänglighet har följts och en del mått för 

utökad tillgänglighet har används. En enplans byggnad valdes med hänsyn till att vara 

lättillgänglig och för att undvika miljöhinder som t.ex. trappor i hemmet. En enplans byggnad 

ses som det bästa alternativet som koncept för den målgrupp detta arbete innefattar. Valet föll 

på ett parhus istället för enkel villa med anledning till att skapa en gemenskap och hålla ner 

kostnaden för markyta, schaktning och material. 

För fullständiga ritningar som har tagits fram under projektets gång hänvisas till bilagor. 

4.2.1 Planlösning 

 

 

  

Bild 6: Planlösning över byggnaden. 
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Den planlösning som tagits fram, utifrån intervjudata och datainsamling, blev en öppen 

planlösning där öppna fria ytor ges till kunden. Byggnaden utformades med två lägenheter 

som är spegelvända mot varandra och där en tvättstuga placerades i mitten där även ett 

teknikrum är tänkt. Anledningen till placeringen av teknikrummet och att de två badrummen 

ligger vägg i vägg är för enkel dragning av rör för sanitet och för en ge tillgång till en fri 

ingång genom tvättstuga för tekniker som behöver se över teknikrummet. Detta medför att 

teknikern slipper gå in i bostaden för att komma till teknikrummet.  

Vid framtagning av denna planlösning har grundläggande tillgänglighet använts och 

utrymmen har tagits till för att underlätta framtida behov om utökad tillgänglighet behövs. 

Den stora anledningen till just denna planlösning är först och främst ge kunden en bättre 

framkomlighet genom en bättre tillgänglighetsanpassning. Öppna ytorna som finns i 

planlösningen ger god framkomlighet och goda möjligheter för att skapa en gemenskap om 

man t.ex. har ett större antal gäster över på besök. Ljusinsläppen har även tagits till vara vid 

utformingen för att sprida ett naturligt ljus inne i bostaden och de miljöhinder som en bostad 

kan innehålla har eliminerats. 

Entré till varje enskild lägenhet har utformats för att ge stora ytor där tillgång till förvaring för 

kläder finns. Entrén är även anpassad för förvaring av eventuella framtida hjälpmedel som 

t.ex. en rullstol eller rullator. Som energibesparande åtgärd har en innervägg med innerdörr 

satts upp vid ingången.  

Den öppna ytan som ges i köket/ allrummet kan användas för fri möblering, plats finns för att 

duka upp bord för gäster och rummet ger en bra ljussättning. Köket har goda tillgångar för 

förvaring av köksutrustning och skåphöjden är satt till 1,2 meter för underlättning för äldre.  

Ett stort sovrum med plats för dubbelsäng där måtten är anpassade efter behov av rullstol har 

tagits fram. Sovrummet är även anpassat för eventuella hjälpare om behovet finns i framtiden. 

Då önskemål fanns om ett extra sovrum har även det tagits fram med kombination av kontor.  

Badrummet har utformats med enkelhet där utrymmen finns för rullstol och eventuella 

hjälpare. En nedfällbar sittbänk kan enkelt monteras till duschen för att undvika ett 

miljöhinder inne i bostaden. Utrymmet i badrummet valdes både enligt BBR-krav och efter 

kundens önskan. 

Dörrar och öppningar i byggnaden har anpassats efter tillgänglighetskraven. Fria ytor finns 

både framför dörren och bakom för att enkelt kunna öppna och stänga.  

Båda sovrummen är anpassade för rullstol och dörrar och öppningar följer de mått som gäller 

vid nivån för grundläggande tillgänglighet.  
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4.2.2 Fasader 

Fasaden till byggnaden har valts till liggande panel i röd slamfärg, Falu röd, med vita 

knutbrädor och fönsterbrädor. Fasaden ger ett stilrent intryck med ton av 1990-talsstil. 

Fasaden pryds med moderna fönster. De fönster som byggnaden pryds av har fått en placering 

som ger goda ljusförutsättningar för innemiljön. Fasaden mot norr har även fått en rymlig 

altan för avkoppling utomhus.  

 

 

 

 

Bild 7: Planlösning av en lägenhet. 

Bild 8: Fasad mot söder. 
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                                                                  Bild 10: Fasad mot väster. 

 

                                                                   Bild 11: Fasad mot öster. 

Bild 9: Fasad mot norr. 



Tim Johansson Högskolan Dalarna 
Jonas Johansson Byggteknik 

22 
 

4.2.3 3D-modell och renderingar 

En tredimensionell modell av byggnaden upprättades för att få en bra blick hur byggnaden 

kommer att se ut. Dessa renderade bilder visar tydligt de materialval som använts i projektet 

både interiört och exteriört.  

Här nedan är några utvalda renderingsbilder på byggnaden och även en rendering på dess 

planlösning. 

   

 
Bild 12: Renderad bild av planlösningen som visar hur dessa lägenheter kan se ut vid enkel möblering. 

Bild 13: Renderad bild över fasaden mot norr. Här syns den altan som är tänkt till byggnaden. 
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Bild 14: Renderad bild som visar byggnaden i sin helhet. 

Bild 15: Renderad bild över den tilltänkta uteplasten. 
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                                                            Bild 16: Renderad bild över altanen och norrsidan. 

 

 

                                                                             Bild 17: Renderad bild över entrén. 

 

  



Tim Johansson Högskolan Dalarna 
Jonas Johansson Byggteknik 

25 
 

5 Analys och diskussion 
 

5.1 Ökat behov 

Det kommer inte bara ske en ökning av nyproduktionen av enklare boenden utan också 

anpassningar i befintliga boenden kommer att behöva göras för att uppfylla behoven som 

kommer att bli större framöver. Allt tyder på ett ökat behov men olika faktorer spelar stor roll 

i hur framtiden kommer att se ut. Teknikens utveckling har stor betydelse på hur framtidens 

behov kan tillfredställas och även hur byggnader konstrueras rent tekniskt kan komma att 

ändras. När medellivslängden stiger hos oss människor blir även det en betydande faktor om 

hur behovet kommer att se ut. Om ett arbete i varje enskild kommun startas upp om 

problematiken kring behovet av flera anpassningsbara boenden kan dessa behov uppfyllas 

inom en snar framtid och det skulle underlätta för de individer som börjar känna att de 

behöver en bostad med mer tillgänglighet. Det skulle ge en trygghet till individen genom att 

veta att samhället arbetar för flera anpassningsbara boenden.  

5.2 Bostadsutformningen  

En öppen planlösning är ett tydligt exempel på hur utformningen ser ut i en seniorbostad 

vilket vi ansåg som viktigt vid den framtagning av planlösning denna studie tar fram.  De var 

även en stor önskan hos kunden att få tillgång till fria ytor för möblering bland annat.  

En del önskemål har sållats bort i detta projekt så som växthus och garage. Anledningen till 

detta var för vårt fokus låg på själva bostadens utformning, att ta fram ett förslag på hur en 

byggnad med två lägenheter kan utformas. Även eldstaden har sållats bort med hänsyn till 

enkelhet, då en eldstad kräver ved och energi från personen. De krav och önskemål som 

upprepades från varje intervju har varit de önskemål som tagits in i bostaden. Dessa önskemål 

var en öppen yta i vardagsrummet, bra med utrymme i badrum, bra ljussättning inomhus och 

ett extra sovrum.  

Majoritetens önskemål har tagits till vara för att få ett resultat som riktar sig till flera individer 

och för att uppnå en typ av standardnivå på dessa bostäder. För att undvika konflikter och för 

att skapa ett boende som sträcker sig till ett större utbud har individuella önskemål valts bort. 

Utformningen hade kunnat anpassas efter individuella önskemål och då skapat en bostad som 

verkligen stämmer in på individ själv men då detta projekt bygger på de projekt som är startat 

i Norr Amsberg är det av större vikt att utforma ett boende som innehåller en typ av 

standardnivå.  

De önskemål som kunden har gett oss gällande vikten i en planlösning stämmer även överens 

med hur en typ av seniorbostad kan se ut. Det märks även att målgruppen är erfarna gällande 

vilka problem som kan finnas i hemmet som t.ex. höga trösklar, trånga passager/ dörrar och 

svåra förvaringsmöjligheter att komma åt och dessa problem har även tagits upp genom de 

verktyg, Housing Enabler, som bland annat Susanne Iwarsson använde sig av för att 

undersöka de olika miljöhindren som finns i en boendemiljö.  
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Byggnadens utformning är utformat så att denna typ av byggnad kan placeras i ett stråk med 

flera huskroppar där en gemensam stor yta skapas för odlingsmöjligheter och en social 

gemenskap kan bindas eller en placering kring ett gemensamt uterum.  

Efter den undersökning som gjorts genom PRO kunde vi se 4 stycken krav som äldre personer 

önskade. Dessa krav var närhet till daglig varuhandel, närhet till vårdcentral, tillgängliga 

utemiljöer i närheten och en närhet till kommunikation.  

För att uppfylla dessa krav ute på landsbygden krävs god planering. Tillgängliga utemiljöer i 

närheten är ingen stor svårighet för dessa samhällen och en närhet till kommunikation fås 

genom den gemenskap som oftast finns i små samhällen. De krav som blir svåra att uppfylla 

är närhet till daglig varuhandel och vårdcentral. Dessa krav bör tillgodoses på alternativa sätt i 

samband med boende på landsbygden. Därför bör det, för boende i dessa miljöer, som räknas 

som närhet för att enkelt kunna ta sig till service specificeras annorlunda.  

Även om dessa krav blir enklare att uppfylla i större samhällen anser vi att det går att uppfylla 

i små samhällen också. Många faktorer spelar in om byggnaden kan byggas i närheten av 

daglig varuhandel och apotek, tillexempel om kommunen vill sälja mark till beställare eller 

om ledig mark finns tillgänglig. 

För att underlätta arbetet av de behov som finns hos den målgrupp vår byggnad vänder sig till 

kan ett program tas fram redan innan projekteringen startar där man fångar upp alla de behov 

som bostaden ska uppfylla.  

5.3 Miljöns betydelse  

Miljöns betydelse visade sig vara en viktig faktor för individens fysiska och psykiska hälsa. 

En studie visade att miljön runtomkring byggnaden kan motverka stress och påskynda 

läkningsprocessen efter ett medicinskt ingrepp. Studien visade också på att 

återhämtningsprocessen ökade om närhet till natur var tillgänglig vilket resulterade i färre 

starka mediciner. Därför anses det viktigt att placera byggnaden i en fin miljö nära vegetation 

eftersom äldre oftare faller offer för sjukdomar och medicinska behandlingar. 

5.4 Ekonomiska aspekter 

Generellt så väger den ekonomiska frågan tungt när det gäller boenden för äldre. Dock så har 

ingen ekonomisk plan tagits fram för denna byggnad. Detta beror främst på att det krävs ett 

större fokus på kostnaden för projektet där mark-, material- och arbetskostnader 

sammanställs. Trots detta så fanns en nyfikenhet kring hur mycket den äldre personen var 

villig att betala i månaden för detta boende. 

Genom de intervjuer som gjorts kan vi summera att den ekonomiska delen kommer spela stor 

roll för individen som vill bosätta sig i en sådan här byggnaden som tagits fram. En bra hyra 

för en individ kan variera stort beroende på inkomst per månad. Den hyra som 

intervjupersonerna tyckte var passande låg på mellan 6000 kr och 9000 kr i månaden. Detta 

kan dock inte sammanställa ”den optimala hyran” för den äldre personen eftersom hyran som 

tas upp grundar sig på tycke av 3 personer. Om ett större antal personer hade intervjuats och 

om studies fokus var på den ekonomiska delen hade ett konkret pris kunnat sättas för denna 

typ av byggnad. 
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5.5 Hur äldre personer bor idag och deras flyttmönster 

Statistiken visar på att majoriteten av landets seniorer bor i småhus eller ägande rätt. Vad 

händer när den äldre personen får tanken om att oväntade saker plötsligt händer i livet? Att 

hälsan blir sämre? Att lättare råka ut för sjukdomar? Att olyckor ökar?  Med tanke på detta 

tänker många seniorer om och tittar på möjligheter till annat boende. Ett ”annat boende” som 

kan ses över är det typ av boende som presenteras i detta arbete, ett anpassat boende med 

tillgänglighetssynpunktsyfte för ökad livskvalité. Utbildning eller information kan vara en 

enklare lösning på vad som kan hända med en äldre människa med tanke på sjukdomar eller 

oväntade olyckor. Detta kanske kan förebygga den oro som finns bland äldre där det kommer 

till att kanske sälja sin bostad och flytta till något mer anpassat. 

Eftersom många äldre personer tänker på flytt alltför sent i livet, runt 80-85 år, måste 

samhället bidra till mer information och kunskap till dagens befolkning och beskriva vikten av 

att tänka på ett enklare boende i redan tidig ålder. Om varje individ fick information redan vid 

55-60 årsålder kanske deras medvetenhet börjar undersöka alternativa boenden att åldras i. 

Genom detta kan de akuta behoven av flytt elimineras och då slippa de konsekvenser som kan 

uppkomma när individen märker att den befintliga bostaden inte fungerar optimalt för 

personens hälsa.  

Många av de småhus som äldre bor i är inte tillgänglighetsanpassade och behovet av just 

tillgänglighetsanpassade bostäder kommer att öka markant de kommande åren. Detta kan bli 

ett problem i framtiden om inte åtgärder görs. Dessa åtgärder kan tillexempel vara att satsa på 

fler anpassade boenden som äldre kan flytta till. En annan åtgärd kan vara att kommunen 

anpassar befintliga bostäder som äldre redan bor i.  

5.6 Äldres befintliga bostäder 

Som nämndes under inledningen vill vi även ge chansen till den yngre generationen att 

etablera sig på landsbygden. Genom att producera flera anpassade boenden för de äldre ute på 

landsbygden frigörs deras befintliga bostäder. Dessa bostäder kommer istället passa andra 

målgrupper som t.ex. barnfamiljer eller ungdomar. Det medför att den yngre generationen får 

chansen till att kunna etablera sig på landsbygden och i sin tur kunna skapa ett mer attraktivt 

samhälle där flera olika målgrupper finns som skapar rörelse ute i samhället.  
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5.7 Studiens användbarhet 

Det kommer bli en bostadsbrist i framtiden för äldre personer eftersom medelåldern i Sverige 

väntas stiga och allt fler söker sig till ett ”mellanboende”. Denna studie visar möjligheter till 

fortsatt boende på hemorten i små samhällen där de normalt inte finns dylika boendeformer. 

Därmed kan studien bidra till en förändring och inspiration för kommande arbeten inom detta 

område för att ta fram en framtida plan för ett mellanboende. 

5.8 Förslag till fortsatt arbete 

Ett förslag till fortsatt arbete inom detta område kan vara att ta fram ett konkret 

projekteringsprogram på studier av hur dylika äldreboenden kan integreras i olika 

bysamhällen som gör det lättare för kommunerna att bygga vissa typer av mellanboenden. Ett 

annat förslag är att ta fram ett prototyphus för blockmontering av just ett mellanboende. 

Ett till förslag är att studera denna typ av byggnad hur man kan gruppera dessa parhus 

tillsammans vid flera byggnationer och hur de kan kopplas ihop med garage och växthus.  
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6 Slutsatser  
 Enligt forskningen så kan bostadens utformning och design påverka individens 

välmående. En bostad som är väldesignad och är i en miljö nära natur så kan 

individens läkningsprocess efter ett medicinskt ingrepp öka. 

 

 Planlösningen visade sig vara mycket viktig i en seniorbostad. De miljöhinder som 

kan uppkomma i vanliga bostäder som trösklar, trånga passager, nivåskillnader på 

golv och smala dörröppningar kan påverka livskvalitén hos individen genom att 

framkomligheten minskar. Därför existerar inte dessa miljöhinder i presenterad 

planlösning. 

 

 Med tanke på den växande populationen som ökar i Sverige så anses behovet för 

anpassade boenden i framtiden öka markant. Det finns några konkreta alternativ som 

lösning på detta problem. Första alternativet kan vara att bygga nya bostäder som är 

tillägnade för äldre människor. Ett annat alternativ kan tillexempel vara att renovera 

och tillgänglighetsanpassa befintliga bostäder som finns i kommunen där äldre 

personer bor. 

 

 Många aspekter som tas upp i forskningen om personens välmående kring 

bostadsmiljön och bostadens placering kan tas till godo för att utforma kommande 

boende för äldre personer 

 

 Flera studier måste göras för att undersöka sampelet mellan den åldrande människan, 

boendemiljön, livskvalitén och hälsan för att få en bredare kunskap inom området.  
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8 Bilaga 
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Intervjufrågor 

(De intervjuade som har valts ut bor i villa eller större bostadsrätt) 

1. Hur gammal är du? 

 

2. Hur bor du just nu? 

 

3. Hur påverkar storleken på ditt boende din vardag? 

- Är storleken för ”underhåll” av din bostad för stor? 

 

4. Vill ni bo mindre? 

 

5. Hade ni/du kunnat tänka er att flytta till ett mer lättskött boende? 

 

6. Hur hade ett sådant boende kunnat se ut för er? 

 

7. Hade boendets utformning/utseende påverkat ditt välmående? 

 

8. Vad hade varit viktigt i ett sådant boende för er funktionsmässigt? 

 

9. Är området kring boendet viktigt? 

 

10. Hur hade den ultimata platsen för ett boende varit för er/dig? (Ska det vara liv och 

rörelse eller tyst och lugnt eller måttligt?) 

 

11. Vad är ni villiga att betala? Vad hade varit ett bra pris för en nybyggd enplans-

lägenhet med 3 RoK på ca 80 kvm? 

 

(Dessa frågor är en riktlinje för intervjun. Följdfrågor kan ställas om så behövs.) 
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Sammanställning av intervju 1 

Individen som intervjuas är en 73 år gammal man och är bosatt i en miljonprogramsvilla. 

(Viktigt att påpeka att personen snart är 74 år gammal). Personen påpekar att förflyttning till 

en mindre bostad inte är aktuellt just nu eftersom individen fortfarande är pigg och orkar ta 

sig an olika vardagssysslor. Men inom en framtid kan tänkas flytta till något mindre som är 

lättare skött. ”Min läkare säger att det är bra för min hälsa att jag får vardagsmotion genom att 

utföra vardagssysslor som att dammsuga, gå upp och ner för trappan för att vattna blommor, 

skotta snö och klippa gräs. Men som sagt, så kommer jag inte orka hålla på såhär allt för 

länge. Om jag ska vara ärlig så börjar krämporna smyga på sig sakta men säkert”. Personen 

poängterar vidare att han är en gammal löpare men nu har sedan något år tillbaka gått över till 

stavar. ”Man aktiverar hela kroppen med hjälp av stavarna”, skrockar han.  

Personen konstaterar att han inte vill flytta in på ett ålderdomshem utan kan tänka sig ett 

boende som är lättare skött och är mer anpassat till hans vardag. ”Ett sådant boende skulle 

vara lättskött, stora ytor och dörrar utan trösklar. Jag har ett stort intresse för min trädgård där 

jag odlar rosor, potatis, morötter och massa örter. Barnbarnen älskar att plocka hallon och 

jordgubbar som finns på tomten.”  

Enligt individen så är det viktigt att bostaden ska kännas hemtrevlig och välkommande. Gärna 

stora och luftiga ytor som kan möbleras och dekoreras efter smak. ”Det ska kännas som ett 

hem som man vill bo i tills benen inte orkar bära en längre. Det är svårt att förklara hur ett 

hem ska kännas. Men innemiljön ska kännas varm och rogivande. Gärna tapet på väggarna, 

någon form av parkett på golvet och en kamin som man kan elda i”. 

Funktionsmässigt påpekar personen att det är viktigt att saker och ting ska fungera felfritt. 

Bostaden ska vara enkel att sköta. Det ska finnas en röd tråd genom bostaden som gör det 

enkelt att förflytta sig mellan rummen. Köksutrymmet ska vara enkelt att rengöra, inga tunga 

dörrar och skåp. Dörrarna får gärna vara lite bredare, vilket gör det enklare att förflytta sig om 

en rullator eller rullstol införskaffas. 

Enligt personen som intervjuas så är miljön runtomkring viktigt. ”Jag vill ha en levande 

atmosfär runt omkring mig. Det gör inget om det är lite rörelser runt omkring på dagarna. 

Men på kvällarna så är det viktigt att det ska vara tyst och lugnt.” Sedan påpekar han att 

bostaden gärna får ligga nära en mataffär men också nära till skogen. ”Jag är en 

friluftsmänniska och gillar att gå ut i skogen för att plocka svamp och bär. Men också bara för 

att komma ut och andas friskluft”. 

Mannen kunde tänka sig betala runt 6000 kr/mån för det förslagna boende. 
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Sammanställning av intervju 2 

Mannen och kvinnan som intervjuas är 72 respektive 67 år gamla. Detta par bor just nu i en 

tvåvåningsvilla som är byggd på 1950-talet. Båda håller med om att storleken inte påverkar de 

så mycket just nu. ”Det är skönt att ha en större bostad då barn och barnbarn kommer och 

hälsar på”, säger kvinnan. ”Men visst, det börjar det bli lite jobbigt med städningen och 

gräsklippningen, säger mannen.  

Båda håller med varandra om att ett mindre boende skulle vara tacksamt för båda eftersom de 

vill ha ett hus eller en marklägenhet som är enklare att underhålla. ”En villa har så många 

krav på sig, man kan säga att en villa är som ett barn. Man måste alltid ta hand om den”, säger 

mannen.  

”Nästa boende för oss ska vara lättskött, gärna ljust och öppna ytor. Det gör absolut ingenting 

om bostaden är lite mer anpassat för oss äldre. Vi vill absolut inte bo i en lägenhet som 

påminner oss om ett sjukhus”, säger kvinnan. Mannen och kvinnan håller med varandra om 

att byggnaden får vara modern men med ”lantligt inslag”. ”Vi vill bo i ett modernt hus med 

träfasad”, säger mannen. Kvinnan säger snabbt efter att hon vill ha en neutral färg som inte 

sticker ut. ”Jag gillar röda hus med vita knutar, men också helt vita hus. Det är ett hus som jag 

skulle må bra av att bo i. Jag mår bra av att bo i ett hus som ser fint ut på utsidan”, säger 

kvinnan. 

Funktionsmässigt har ingen av dem några speciella krav utan huset ska vara enkelt att 

underhålla, invändigt som utvändigt. ”Köket ska vara välplanerat så man kommer åt alla 

luckor och hyllor utan att ställa sig på en stol. Det är mitt enda krav”, säger kvinnan. 

”Området är mycket viktigt. Områden gör ju mycket för hur man trivs och mår”, säger 

kvinnan.  

”Jag vill ha närhet till vårdcentralen, affären och direkten där jag kan lämna in mitt V-75,” 

skrockade mannen till. Området som båda var överens över skulle ha närhet till affär och buss 

men det får gärna ligga på en lugnare plats. 

Båda tyckte det var svårt att sätta ett konkret pris på bostaden eftersom de inte visste så 

mycket om hyrespriser. Men den maximala summan som de skulle tänka sig att betala är 9000 

kr/månaden. 
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Sammanställning av intervju 3 

En man i 80-års åldern bosatt i Norr Amsberg utanför Borlänge har valts för intervju för 

denna studie. Personen i fråga är en väldigt stor eldsjäl i detta projekt gällande seniorbostäder 

i byn Norr Amsberg. Han har god kännedom om vad byns äldre invånare önskar och vilka 

behov som ställs.  

Intervjun började med en beskrivning om personens nuvarande sysselsättning och vilket typ 

av arbete han har haft under sina erfarna år. Han började sitt arbetsliv väldigt tidigt, redan som 

16-åring inom byggbranschen.  

En hel del historier och anekdoter kom upp under intervjun, mycket om hans barndom och om 

byn i sin helhet.  

En förklaring till behovet av seniorbostäder i byn gavs i form av ett enkelt svar att de råder 

brist i byn på enklare boenden. Många äldre lever ett liv där vardagen är för ansträngade 

såsom snöskotting, gräsklippning och vedkapning vilket leder till ett behov av ett enklare 

boende. Viljan för att flytta in i ett anpassat boende är hela 10-15 stycken, då är detta enbart i 

Norr Amsberg.  

Om en befintlig byggnad som är en hyresrätt av Tunabyggen togs upp. Han nämnde att det 

som var speciellt med denna hyresrätt är byn invånare har företräde för att flytta in i denna 

byggnad. Han beskrev denna byggnad som en association till kyrkan.   

Mycket togs upp gällande den goda framkomligheten som finns mellan Amsberg och 

Borlänge. Speciellt att du kan ta dig via den gång och cykelväg som finns utan att du behöver 

ta dig över den stora vägen som går förbi byn.  

En hel del togs upp om projektet som är igång i byn och han beskrev att det ska vara 

enplansbostäder, gärna med naturliga utesittarplaster. 4 stycken huskroppar med totalt 8 

stycken lägenheter är planen. Dessa huskroppar ska placeras i ett stråk för att skapa en 

gemenskap. Stilen på dessa byggnader ska vara av traditionella trähus i röd slamfärg, Falu 

röd, med panel som är antingen liggande eller stående. Det får gärna vara lite snickarglädje i 

detaljer. Byggnaden pratades om att utföras i moduler. Gärna ge företräde för lokala 

entreprenader för att enkelt kunna ta kontakt vid fel i bostaden.  

Nästkommande sida följer en kravspecifikation rum för rum och placeringen av byggnaden 

som personen gav en beskrivning på de krav och önskemål som finns:  
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Entré: 

 

En rymlig entré där plats ska finnas för avhängning av kläder. Ytor för eventuella hjälpmedel 

Kök: 

 

En kombination med vardagsrummet. Det ska vara enkelt underhåll i köket. En traditionell 

diskbänk som är uppvikt i kanterna. Plats för köksutrustning. Draglådor och vägskåp men 

med en höjd på max 1,2 meter istället för 1,4 meter.  

Vardagsrum/ Allrum: 

 

Som redan nämnt ovan ska vardagsrummet kombineras med köket. Detta för att ge ytor till 

fri möblering. Det ska finnas plats för att duka upp bord för gäster.  

Sovrum: 

 

Det ska finnas ett huvudsovrum med en dubbelsäng men även ett extra sovrum som kan 

kombineras med kontor.  

Badrum/ WC: 
 

Ett stort badrum där utrymme för hjälpare ska finnas. Plast material på golv och väggar för 

enkelt underhåll och god kvalité. 

Övrigt: 

 

En klädkammare och ett teknikrum ska finnas. Gärna något utrymme för en extra frysbox.  

En tvättstuga där tvättmaskin och torktumlare ska finnas. Eventuellt gemensam. 

Utemiljö och placering: 

 

Trädgård är en nödvändighet och ett växthus finns som intresse. Ett garage till varje lägenhet. 

Gärna en placering i närområdet till skola, kyrka och barnomsorg.  
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