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SAMMANFATTNING
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Lindbäcks i Öjebyn. Lindbäcks tillverkar
bostäder av trävolymer i fabrik. Målet var att ta fram förslag på lägenheter för äldre i
lämplig boendeform. Särskilt fokus har lagts på en flexibel utformning av
hygienutrymmet. En önskan fanns att hitta en utformning som medger att ytan utanför
hygienutrymmet kan användas för hantering av hjälpmedel och som rörelseutrymme för
vårdpersonal. Detta gör att ytan i hygienutrymmet kan minimeras.
Projektet har genomförts efter en strukturerad konceptutvecklingsprocess:
informationsinsamling, problembestämning, problemundersökning, konceptgenerering
och urval. Arbetsmiljön i äldres lägenheter för vårdpersonal har utretts. En undersökning
har genomförts för att fastställa mått för tillgänglighet med hjälpmedel och
rörelseutrymme för hjälpare. Dessa mått har jämförts med rekommenderade från
framförallt Arbetsmiljöverket, BBR och skrifter.
Äldres behov och krav på sina bostäder har tagits fram för att skapa en så god och
tillgänglig bostad som möjligt för denna målgrupp. Dessutom har trender och
utvecklingen i samhället för äldrebostäder analyserats för att få rätt riktning på
lösningsförslagen.
I början av konceptutvecklingen togs ett antal grundlösningar på hygienutrymmen fram.
Dessa utvärderades och utvecklades vidare till lägenhetskoncept. Slutresultatet av
projektet är en omfattande kravspecifikation och tre lösningsförslag för lägenheter i
Särskilt boende för äldre/Bogemenskap. Varje lösningsförslag/koncept består av en
mindre och en större lägenhet. De mindre lägenheterna består av två trävolymer. Genom
att addera ytterligare en volym till de mindre lägenheterna skapas de större. En
utvärdering av lösningsförslagen och viktning mot kravspecifikationen har givit att
koncept 1 funnits vara något bättre än koncept 2 och 3. Koncept 1 har detaljutvecklats
och en rumsbeskrivning har upprättats. Förslagen hoppas kunna användas som inspiration
eller början på en standard för Lindbäcks byggande av äldrebostäder. Lägenheter och
hygienutrymmen visualiserades med skisser och CAD-modeller.

ABSTRACT
This project has been done as a master degree thesis in the engineering program
Ergonomic design and production at Luleå University of Technology. The task is an
assignment from the company Lindbäcks in Öjebyn. The company implements industrial
building. The final result is concepts for dwellings in old people’s home. Emphasis has
been set on a flexible solution for the bathroom. The work environment for care staff has
been investigated and the output is, among others, measurements in the dwelling for
ergonomically handling assistive technology. These measurements have been compared
with recommended measurements from Swedish Work Environment Authority and
publications. Good knowledge of the measurements leads to the possibility of being able
to minimize the space in the bathroom. Sketches and cad-models in ArchiCAD have been
used to visualize the concepts.
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INLEDNING

1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Projektet startade på eget initiativ med ett möte på Lindbäcks i Öjebyn var egna förslag
på ämnen för ett examensarbete presenterades för Stefan Lindbäck. Dessa ämnen hade
tidigare utvärderats mot min biträdande handledare Helena Johnsson från universitetet
som tidigare haft ett nära samarbete med Lindbäcks. Under mötet diskuterades ämnena
och Lindbäcks berättade vad i sina produkter de var intresserade av att utveckla vidare.
Tillslut framkom ett gemensamt intresseområde. Detta var bostäder för äldre med
fokusering på ett flexibelt hygienutrymme.
På dagens bostadsmarknad utgör de äldre, över 65 år, en mycket intressant målgrupp.
Detta eftersom de har gott om pengar och vill satsa på sin bostad. Andelen äldre i Sverige
ökar konstant och år 2050 beräknas de äldre vara uppemot en tredjedel av befolkningen i
Sverige.
Idag är en plats i särskilt boende för äldre, dvs. äldreboende, mycket dyrt. Största delen
av kostnaderna bekostas idag med statliga medel. I framtiden när den arbetsföra delen av
befolkningen, som betalar skatt, utgör en mindre del än idag kommer nya boendeformer
för äldre bli aktuella. En ny boendeform för äldre är Bogemenskap vilken är en typ av
kollektivboende. På grund av dessa skäl bör olika boendeformer för äldre undersökas.
Lindbäcks har stor erfarenhet av studentbostäder. Liksom studentlägenheter är lägenheter
i ett äldreboende eller en Bogemenskap mindre till storleken och gemensamma lokaler är
ett komplement till den egna lägenheten. Vilka krav och preferenser äldre har bör
studeras. Framtidens äldre kommer att ha en annan livsstil än dagens. Det är en ny
generation med andra intressen. De kommer att vara friskare och mer aktiva. En motsatt
trend är dock demens.

1.2 Syfte
Lägenheterna i äldreboenden ska vara anpassade både för de äldre att leva i och att
personalen ska kunna arbeta utan att få arbetsskador. Lindbäcks är nya på marknaden för
äldres boende och en utredning behövs vad det gäller rumsmått, val av fast inredning
samt placering av de olika funktionerna i lägenheter uppbyggda av trävolymer. Detta
gäller framförallt hygienutrymmena. I en liten lägenhet upptar ett hygienutrymme för
rörelseförhindrade äldre en mycket stor del av den totala ytan. Det finns därför ett
intresse för Lindbäcks av en välplanerad och flexibel yta i hygienutrymmet för att ge mer
yta till övriga lägenheten. Önskan var att kunna hitta en början till ett typhus eller en
standard för äldres boende.
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1.3 Mål
Målet är att ta fram ett koncept till en enskild lägenhet för äldre, byggd av volymer, i
lämplig boendeform. Tillgängligheten för rörelseförhindrade och personalens arbetsmiljö
ska tas i beaktande. Betoningen ska ligga på en flexibel och välplanerad yta för
hygienutrymmet. Planlösningarna och viss gestaltning av byggnaden skall visualiseras
med cad-modeller i Archicad.

1.4 Avgränsningar
Arbetets omfattning är 30 hp vilket motsvarar 20 veckors arbete.
Installationsschaktens design och exakta placering kommer inte att behandlas utan endast
lätt beaktas vid utformningsarbetet. Ingen gestaltning av gemensamma utrymmen
kommer att ske förutom vilken övergripande form på byggnaden de enskilda
lägenheterna och volymerna kan ge upphov till.

1.5 Företagspresentation
Lindbäcks utför uppdrag på totalentreprenad vilket innebär att de tillhandahåller både
projektering och produktion. Företaget producerar framförallt flerbostadshus av
trävolymer. Lägenheter tillverkas av volymer i fabriken i Piteå med installationer,
inredningar och ytskikt efter kundens önskemål. Kunden kan även välja Lindbäcks
typhus Duo som är en färdig produkt.
Fullständiga volymer och tak transporteras till byggarbetsplatsen för att monteras ihop på
kort tid. Fördelarna med denna byggteknik är framförallt ett torrt byggande,
kostnadseffektivitet, flexibilitet och korta leveranstider.
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE
Kapitlet beskriver hur projektet genomförts, vilka metoder som använts och vidare hur
metoderna har tillämpats.

2.1 Projektplanering
Då ämnesområdet var stort och uppgiften komplex avsattes längre tid för
problembestämning och avgränsning. Även informationssökningsfasen var tvungen att
bli omfattande. Lösningsförslagen är inte färdiga lösningar utan koncept och är tänkta att
ge information och inspiration till den arkitekt vilken Lindbäcks anlitar då de ska bygga
bostäder för äldre.
Metoder och råd om projektarbete har hämtats från Bengtsson (2002). Utvecklingsarbetet
är en variant av systematisk produktutveckling. Projektprocessen vilken nämns nedan
följer inte en fullständigt bestämd ordning och är iterativ.
Projektprocessen
Problembestämning och avgränsning av uppgiften.
Informationsinsamling
Problemundersökning och analys.
Kravspecifikation
Konceptgenerering
Vidareutveckling och val av koncept
Rapportskrivning
Redovisning
Det är viktigt att projektprocessen och framförallt analysen och inte påverkas av de idéer
som finns till koncepten (Parshall & Peña, 2001).

2.2 Konceptutvecklingsmetoder
Det finns många olika metoder att ta fram koncept genom systematisk produktutveckling.
En kombination av den komplexa intellektuella modellen (Milburn & Brown, 2002)
enligt bild 1 och koncept-test modellen (Milburn & Brown, 2002) i bild 2 har tillämpats i
detta projekt.
Den komplexa intellektuella modellen börjar med en informationsinsamling vilken ger
kunskapen att skapa en passande och funktionell design. Informationsinsamlingen är
även ett verktyg för att hitta problem och samband mellan dessa samt resulterar i en
kravspecifikation. Dellösningar på problemen sätts samman till en helhet. Här tar
konceptgenereringen vid enligt koncept-test modellen. De kunskaper som tidigare
inhämtats under utbildningen, intuitiva sinnet och kravspecifikationen används till att ta
fram koncept. Koncepten kombineras, förbättras och viktas enligt Ulrich & Eppinger
(2003) mot kravspecifikationen och ytterligare lämpliga krav. Efter en slutlig utvärdering
identifieras en design/ett koncept, som i högst grad är vad som eftersöks.
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Bild 1: Förhållandet mellan research och design enligt den komplexa
intellektuella modellen (Milburn & Brown, 2002).

Bild 2: Förhållandet mellan research och design enligt koncept-test modellen
(Milburn & Brown, 2002.)

2.3 Informationsinsamling
Viss information är hämtad från egna erfarenheter av vårdarbete i hemtjänst under cirka
tio år. Informationsinsamlingen utökade dessa kunskaper och följde en bestämd struktur.

2.3.1 Struktur
En
möjlig
målgrupp
och
marknad
för
lösningsförslaget
eftersöktes.
Informationsinsamlingen hade syftet att undersöka Lindbäcks produkter och ”Fyra
överväganden”, se stycke nedan, så långt det är möjligt utan en bestämd kund och
byggnadsplats.

Fyra överväganden
Informationsinsamlingen bör beröra funktion, ekonomi, tid och form.
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Funktion:
Form:
Ekonomi:
Tid:

människor(antal och kännetecken), aktiviteter och relationer mellan
platser/ytor.
byggnadsplats, fysiologisk och psykologisk omgivning och kvalitet.
initial budget, driftskostnad och livscykelkostnad.
dåtid, nutid och framtid (Parshall & Peña, 2001).

En inledande informationsinsamling gjorde att en initial uppfattning om ämnet kunde
erhållas och att uppgiften kunde definieras. Ytterligare information framkommer och
bildar tillslut en helhet som gör att problemen med uppgiften kan förstås till fullo.
Problem och behov som uppkommit har strukturerats, analyserats och tolkats delvis
enligt tillvägagångssätt som anges av Ulrich & Eppinger (2003).

2.3.2 Kontakt och besök på Lindbäcks
Genom ett besök på Lindbäcks fabrik i Öjebyn kunde en bild fås om hur volymerna
tillverkas. Telefonintervjuer med Stefan Lindbäck och personal från Lindbäcks gav en
uppfattning om vilka krav produktionen ställde på volymerna och således även
gestaltningen av lägenheterna.
Lindbäcks har tidigare anlitat konsulten Bernt Tingvall som gav viktig information om
projekteringen av Krusmyntan. Helena Johnsson och personal på Lindbäcks gav värdefull
information om företaget och deras produkter. Involverade personer i planerandet av
Lindbäcks äldreboende Krusmyntan och seniorboendet Strandängen kontaktades för halvt
strukturerade intervjuer, vilket betyder att färdigformulerade frågor låg som grund för
samtalen.

2.3.3 Litteraturstudier och research
En genomgående studie av ny forskning i ämnet och erfarenheter av boende för äldre
skedde genom att göra research på internet samt söka rätt på aktuell litteratur och artiklar.
Information togs även fram om olika boendeformer för äldre. Dessa är särskilt boende för
äldre, Seniorboende och Bogemenskap.

2.3.4 Intervjuer och studiebesök
För att ta reda på vad en bostad för äldre i ett boende ska ha för kvalitéer kontaktades
äldre och personal på boenden i Luleå.
Två äldreboenden i Luleå, ett av de äldsta och det modernaste, valdes ut för att göra
besök och intervjuer hos. Det modernaste har väckt intresse i Europa för sitt nytänkande
vad gäller utformning och ny teknik. Det äldsta valdes för att det skulle vara lättare att
komma fram till problem i utformningen av äldreboenden och det nyaste för att se de
modernaste idéerna.
Halvt strukturerade intervjuer gjordes med personal och äldre på de särskilda boendena.
Denna intervjuform betyder i detta fall att enkäter, se bilaga 2, låg som grund till
samtalen med de äldre. Under intervjuernas gång togs en del frågor bort beroende av den
5
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intervjuades boendesituation. Ytterligare diskussioner skedde kring ämnet och följdfrågor
ställdes på intressanta svar. Frågorna till enkäten framkom under den initiala
informationsinsamlingen. Det är viktigt att intervjuaren och de frågor som denne ställer
under en intervju inte är starkt styrande dvs. får den intervjuade att ange ett visst svar.
Samtalen med personal på äldreboenden skedde även dessa delvis med enkäten som
grund samt diskussioner kring upplevda problem och arbetet på boendet. Syftet med
intervjuerna var framförallt att klargöra:
-

Vilka är det som bor på ett äldreboende.
Hur ser vardagen ut för de äldre.
Vilka aktiviteter utförs i lägenheterna.
Vilka funktioner önskar äldre i sitt boende.
Vad är positivt och negativt med lägenheterna.
Vad är ”delighters” i de äldres bostäder.
Hur fungerar hygienutrymmet.
I vilken grad används köket/köksdelen.
Hur är och upplevs arbetsmiljön för personalen på äldreboenden.

För att samla information om boendeformer för äldre och planeringen av dessa
gjordes telefonintervjuer med:


I.Bucht, Socialförvaltningen Luleå kommun, gav viktig information om särskilt
boende för äldre i planeringsfasen (bilaga 3).



M.William-Olsson, boende
Färdknäppen (bilaga 3).

på

och

initiativtagare

till

Bogemenskapen

Utgångspunkten för dessa samtal var ett tiotal frågor.
Kortare telefonsamtal för att utreda Krusmyntans hygienutrymme gjordes till:
 AMV
 Länsstyrelsen i Stockholm och Lennart Aspelin.
För mer information om dessa samtal se kapitel fyra (4.4.2).

2.3.5 Miljöstudier
Miljöstudier är ett systematiskt sätt att undersöka människans interaktion med miljön som
hon vistas i. Syftet var att undersöka funktioner enligt ”fyra överväganden”.

Aktiviteter (ADL) och dess rörelsemönster i hygienutrymme
ADL, aktiviteter i dagligt liv, syftar på de grundläggande aktiviteter som en individ
måste behärska för att kunna ha ett självständigt vardagsliv. I omsorg och omvårdnad
utgår man från aktivitetsområden för att klara de dagliga kraven. Dessa aktivitetsområden
är:



Primär ADL: personlig hygien, äta, kommunikation
Sekundär ADL: boende, arbete och utbildning, fritid
6
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Scenarion av dagliga aktiviteter med personlig hygien i ett hygienutrymme genomfördes,
se bilaga 5, för att erhålla en uppfattning vilka ytor den äldre och hjälparen behöver.
Rörelsemönstren som redovisats är typiska för dessa aktiviteter och kan ge en uppfattning
om hur hygienutrymmet bör utformas för att fungera optimalt. Rörelsemönstren är
baserade på egna erfarenheter från arbete inom vården i 10 år samt undersökningar och
erfarenheter från Stina Lundbäck på Sundsgården. Planlösningarna för hygienutrymmena
är hämtade från Svensson (2001).
Följande scenarion studerades:





Morgonhygien och toalettbesök för äldre med rullator och en hjälpare.
Morgonhygien och toalettbesök för äldre i rullstol med två hjälpare.
Duschning i duschstol med en hjälpare.
Duschning på duschvagn med en hjälpare.

Studie av mått och ytor
För att kunna förhålla sig till de mått för rörelseutrymme och hjälpmedel som anges i
skrifter, checklistor och litteratur gjordes en utvärdering av en problematisk lägenhet i ett
särskilt boende för äldre på Sundsgården i Luleå hösten 2008. Detta skedde genom att
filma och mäta när personlig hygien och förflyttningar utfördes. Målet var att ta fram ett
antal mått och ytor som krävs för att hjälpare och äldre skall kunna utföra dagliga
aktiviteter utan problem. Men även att upptäcka vad i utformningen av lägenheten som
inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Denna undersökning fokuserade framförallt på
hygienutrymmet. Se den utförda undersökningen i sin helhet i bilaga 6.

2.4 Problembestämning
Problembestämning görs genom att definiera uppgiften i ett antal formuleringar. I början
av projektet gjordes en initial problembestämning. Denna kom att ändras när
informationsinsamlingen genomförts och en djupare förståelse för problemen uppnåtts.
Efter första samtalet med Lindbäcks framgick det att fokus skulle vara på
hygienutrymmet. Särskilt intressant var att hitta en flexibel lösning där utrymmet utanför
hygienutrymmet skulle kunna användas vid aktiviteter med hjälpare och skrymmande
tekniska hjälpmedel. Detta blev ett ännu mer aktuellt ämne när det framkom att
Krusmyntans hygienutrymmen inte godkänts att vara tillräckligt tillgängliga för att få
investeringsstödet, se kapitel fyra. Målgruppen är äldre med olika handikapp och
livsstilar vilket gör att hög grad av flexibilitet är nödvändigt. Informationsinsamlingen
visade på att rörelseutrymme för hjälpare i allmänhet är ett problem.
För att få ett resultat och kunna utvärdera koncepten var målet tvunget att utökas från
fokus på nästan enbart hygienutrymmet till att ta fram koncept på lägenheter i ett boende,
Koncepten tas fram för att kunna bli en början till en standard för Lindbäcks
äldrebostäder eller som inspiration till den arkitekt Lindbäcks anlitar när de ska bygga
fler lägenheter för äldre. Detta omfång på projektet är möjligt då lägenheterna är
uppbyggda av volymer vilka består av multiplar av 0,6 m.
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2.4.1 Klarläggande
För att få en bättre bild av problemet och se det ur en annan synvinkel görs ett
klarläggande av uppgiften. Detta sker genom att svara på ett antal frågor enligt Hamrin &
Nyberg (1993).
Vad är problemet?
Att finna en standardutformning av lägenheter som passar äldrebostäder. Målet och
svårigheten är till stor del att hitta en lösning för ett hygienutrymme som är flexibelt till
ytan och passar olika livssituationer.
Varför finns problemet?
Det finns en problematik i att anpassa Lindbäcks volymer till tillgänglighetskrav och krav
på arbetsmiljön(AMV:s krav). Lägenheterna är idag små och hygienutrymmen stora och
tar därför upp mycket plats av boningsrummet. Många funktioner ska rymmas i
boningsrummet.
Var finns problemet?
Rörelseutrymme, fri yta i rummet, behövs för hjälpare för att denne ska åstadkomma
ergonomiskt goda arbetsställningar. Detta är särskilt svårt att uppnå vid aktiviteter med
duschvagn eller rullstol för begränsad utomhusanvändning i /till/från hygienutrymmet. I
ett litet utrymme med många krav blir rumskaraktärerna lätt otydliga. För att den demente
lätt ska kunna orientera sig i lägenheten och en god bostad skall uppnås krävs tydliga
rumskaraktärer.
Varför finns det där?
Lägenheterna får maximalt vara 30 kvm (bilaga 3), brister i hygienutrymmenas
utformning och placering av dörröppning till boningsrum. Mindre passagemått i
dörröppningar skapar problem.
Det finns mått från flera källor angående hjälpares rörelseutrymme och tillgänglighet med
hjälpmedel. Detta skapar en osäkerhet i vilka mått som bör följas. Lägenheterna ska
utformas efter de boendes handikapp.
Vem påverkas av problemet?
Framförallt personal på äldreboenden men även de boende. Lindbäcks.
Varför påverkas dessa av problemet?
Personal kan få arbetsskador och äldre har svårare att ta sig fram med hjälpmedel.
Lindbäcks då produktionen av volymerna förenklas om en standard för äldreboenden
finns samt att lägenheterna ska uppfylla kraven för investeringsbidraget.
När uppstår problemet?
Vid förflyttning av duschvagn och rullstol från/ till hygienutrymme och i
hygienutrymmet.
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Varför uppstår det då?
Fast inredning är i vägen för rörelseschemat, passager är för små eller felplanerade, samt
att planlösningen inte medger tillräckligt med fri yta. Inre maxbredden på volymerna är
endast 3,6 m och allmänt blir rummen ofta små då man bygger med volymerna.
Handikappade och hjälpare kräver öppna ytor vid användande av hjälpmedel.

2.5 Kravspecifikation
De krav och önskemål som framkom under informationsinsamlingen sorterades i
kategorier och sammanställdes sedan i en kravspecifikation. Kravspecifikationen
tydliggör problem och används till att värdera idéer och koncept. Kraven och önskemålen
bör formuleras så exakt som möjligt för att inte kunna misstolkas.

2.6 Konceptgenerering
När informationsinsamlingen är genomförd och analyserad, problemen fastställda och
kravspecifikationen upprättad börjar konceptgenereringen då lösningsförslag ska tas
fram.

2.6.1 Idéarbete och Brainstormning
En Brainstorming genomförs framförallt i början av
konceptgenereringen. Under denna process skissas och skrivs
idéer ned. Målet är att ta fram en kvantitet av idéer framför
kvalitativa sådana. I detta skede kan man gå ”utanför
gränserna” och idéerna bör inte kritiseras.
Skissning skedde på transparant papper vilket gör det möjligt
att bygga vidare på tidigare skisser. Ett nytt papper läggs över
föregående skiss vilken syns igenom det transparanta pappret.
På så sätt kan även mått på inredning och ytor för hjälpmedel
behållas utan att behöva mäta om, vilket förenklar processen
betydligt.
En annan metod som användes var pappersbitar som
symboliserade inredning och fria ytor för hjälpmedel, se bild
3. Dessa flyttades runt på olika storlekar och former av
hygienutrymmen eller volymer. Även olika former av
hygienutrymmen flyttades runt på volymer. Detta gjordes
även med modeller i pappkartong, se bild 4.

Bild 3: Skapande av
lägenheter med
pappersbitar

Bild 4: Modeller i
pappkartong.

När ett antal idéer tagits fram kan dessa utvecklas och bli
bättre genom att applicera Osborns idésporrar på var och en av lösningarna.
Osborns idésporrar
o Förstora
o Förminska
9
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o Ersätta
o Omplacera
o Göra tvärtom
o Kombinera
o Andra invändningar
o Bearbeta
o Modifiera

2.6.2 Bestämd och obestämd variabel
I experimentell design kan den oberoende variabeln manipuleras/väljas för att bestämma
dennas relationer till ett observerat fenomen dvs. den beroende variabeln.
Oberoende variabel = Antagna orsaken
Beroende variabel = Den antagna effekten/förändringen av den oberoende variabeln.
(Arkitekturpsykologi, 2008)
Genom att studera och analysera materialet från informationsinsamlingen kunde ett antal
viktiga variabler vilka påverkar bostadens utformning konstateras. Rörelseförhindrade
blir mycket beroende av att miljön de lever i stödjer aktiviteter i den dagliga livsföringen.
Olika typer av rörelseförhinder kräver olika hjälpmedel vilka i sin tur kräver assistans av
hjälpare och fri yta i bostaden. Om en människa lever själv eller tillsammans med en
partner påverkar vilka behov som uppstår. Variablerna har sammanställts i tabell 5 och 6.

2.6.3 Möbleringsplaner
Möbleringsplaner, se bilaga 10, gjordes för de tre framkommna typerna av rörelsehinder:
sängliggande, rullstolsbunden och lätt rörelsehindrad . Detta betyder att för varje
lägenhetskoncept upprättades tre möbleringsplaner. På detta sätt kunde en klarare bild fås
av koncepten och om de var en god miljö för de tre handikappen. Värderingsfaktorer
bestämdes för varje handikapp och viktades, se bilaga 12.

2.6.4 Val och utvärdering av koncept
En utvärdering görs av de framtagna koncepten och i samråd med kriterieviktningen och
konceptviktningen tas ett beslut om vilket koncept som föredras.

Kriterieviktning av hygienutrymmena
Koncepten för hygienutrymmena kan inte värderas för sig själva utan måste utvärderas i
samband med en planlösning för en hel lägenhet. Däremot kan en mindre kriterieviktning
göras. Koncepten för hygienutrymmena ställdes mot utvalda kriterier för att kunna avgöra
om de var lämpliga att utveckla vidare och placeras i volymer för att bilda en lägenhet.
Kriterieviktningen kan ses i bilaga 9.
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Konceptviktning
Värderingsfaktorer från kravspecifikationen och möbleringsplanerna viktades i egna
grupper, se bilaga 12. Utav detta framkom viktningstal som anger hur stor betydelse
faktorerna har. För att få en fingervisning om vilket koncept som är bäst görs en
konceptviktning. Varje koncept ges ett betyg per faktor. I konceptvalsmatrisen, se bilaga
13, multipliceras viktningstalet med betyget och en summa erhålls för hur väl varje faktor
uppfylls. Summorna adderas ihop till en slutpoäng för varje koncept. Konceptet med
högst poäng uppfyller kraven och önskemålen i kravspecifikationen till störst del.

2.7 Visualisering
Idéer och tidiga koncept ska visualiseras på ett enkelt sätt för att spegla den
färdighetsgrad de uppnått t.ex. med handgjorda skisser.
Slutliga koncepten levandegjordes i ArchiCAD. ArchiCAD är ett CAD-program från
Graphisoft som används till att producera ritningar, 3D-bilder m.m.
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3. TEORI
3.1 Gestaltning av rum för äldre
Under idéarbetet beaktades nedanstående information och hjälpte till att hitta
utformningsmöjligheter för lösningsförslagen.
Genom att studera ett antal boenden i Sverige har Andersson (2005) kommit fram till
följande fyra principer för rumsgestaltning av enskild lägenhet i särskilt boende för äldre
samt ständigt återkommande detaljer hos dessa.
Princip 1
Lägenhetsytan har minimerats och ytan för kök och samvaro har överförts till de
gemensamma ytorna. Badrum och pentry är inställda i en storrumsform.
Princip 2
Lägenheterna har stor likhet med bostadslösningar och återfinns på de äldsta boendena.
Princip 3
Denna typ av rumsutformning är vanligast och består av en kombination av boenderum,
badrum och förbindande korridor. I korridoren finns förvaringsenheter och ett pentry.
Alternativt kan pentryt vara placerat i boenderummet.
Princip 4
Ett rum med nischer utgör lägenheten. Gränserna mellan rumsformerna markeras genom
korta väggar, spaljé eller förskjutningar av de ingående rumsformerna.
Övriga återkommande detaljer
Kontakten mellan inne och ute sker genom fönsterpartier, hörnfönster eller burspråk.
Fransk balkong är vanligast men även balkong och uteplats finns. Balkongen finns
mestadels på äldre boenden men även Vigs ängar. Läs mer om Vigs ängar i Paulsson
(2002).

3.2 Social design
Social design handlar om att vid planeringsstadiet av en byggnad involvera de människor
som ska uppehålla sig i denna. Mer ingående är det att ta hänsyn till brukarnas behov och
önskemål samt berätta för dem hur arkitekten tänkt att byggnaden ska användas. Äldre
med handikapp och dementa blir särskilt beroende av att den omgivande miljön stödjer
och hjälper dem i deras dagliga livsföring. De arkitektoniska kvalitéer som finns i en
byggnad uppskattas ofta mer om brukarna får kunskap om dessa. För att kunna skapa mer
passande miljöer för människor som ska vistas och leva i en byggnad kan följande 6 mål
enligt Gifford (2002) tas i beaktning;
1. Att skapa fysiska miljöer som passar ihop med de boendes och personals behov
och aktiviteter.
2. Att tillfredsställa användare av byggnaden.
3. Att förändra beteenden t.ex. stärka banden mellan de äldre. Detta mål kan vara
svårt och kontroversiellt att uppnå.
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4. Att öka och förstärka den boendes personliga kontroll. När användaren av en
byggnad kan anpassa miljön till sina behov blir denne friare från stress.
5. Att förenkla social support. Design som uppmuntrar till samarbete, assistans och
support är framförallt önskvärda då byggnadens boende är handikappade.
6. Att möjliggöra föreställningsförmåga dvs. byggnadens förmåga att hjälpa boende
och framförallt nykomlingar att hitta utan att gå vilse eller bli förvirrade.

3.3 Färg och rum för äldre
Äldre har oftast olika funktionsnedsättningar som gör att de inte uppfattar sin omgivning
på samma sätt som friska människor. En genomtänkt färgsättning av miljöer kan hjälpa
den äldre att orientera sig och förstå sin omgivning. I Fridell Anter (2006) skriver
sjuksköterskan och medicinedoktorn Helle Wijk från Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg om äldre, rum och färg. Nedanstående text är hämtad från denna källa.
Äldre människor, dementa och icke dementa, har en god uppfattning av färger. Förmågan
att uppfatta färg och färgskillnader försämras knappt märkbart med åldern. Men däremot
får många sämre syn eller starr som gör att de får svårare att skilja på färgnyanser.
Särskilt kvinnor har lätt för att även namnge färger. Äldres åsikter om färger och
favoritfärger är oftast samma genom hela livet. Färg ger det starkaste stödet i
minnestester, även för dementa. Färgsatta bilder är lättare att känna igen än svartvita, men
det som ger mest stöd för minnet är om en bild väcker en personlig känsla eller ett minne.
När vi blir äldre påverkas våra möjligheter att rätt uppfatta och förstå vår omgivning. För
dementa blir minnet sämre, talet försämras och det kan det vara svårare att förstå
sammanhang. Försvagat synsinne kan leda till många problem som försvårad
orienteringsförmåga, nedsatt detaljseende, synfältsbortfall och ökad risk för bländning.
Trots detta är förmågan att uppfatta färger bevarat och kan hjälpa den äldre att nyttja
koder och ledtrådar i miljöer. En rätt utformad miljö kan ge trygghet och trivsel genom
att stödja de funktioner som fungerar hos den äldre och på så sätt ge välbefinnande.
Bland annat lockar utsikt till hälsa.
Färgskillnader,(kulörton, kulörthet och ljushet), mellan det vi fäster uppmärksamheten på
och bakgrunden kan vara avgörande för hur tydligt vi uppfattar saker i vår omgivning.
Ljushetskontraster är det som uppfattas tydligast.
Redan vid lätt demens blir det svårare att orientera sig. En hjälpande miljö gör att den
äldre kan fokusera sin energi på att tillfriskna. De boendes lägenheter bör ha tydlig
färgkontrast mellan dörr och vägg. De dörrar som leder till personalutrymmen bör
däremot ha liknande färg som väggen för att minimera uppmärksamheten på dessa.
Demens medför en kroppslig oro och rastlöshet som gör att den äldre vill vandra runt.
Långa och kala korridorer gör att dementa oroligt vandrar fram och tillbaka utan ett mål.
Genom att låta motstående väggar i lägenhetsrum få olika kulörton och ljushet samt
använda en mörkare golvlist kan rummets form lättare uppfattas och gränser mellan olika
ytor. Kontraster behövs för att förstå vad den äldre ser. Ett bord i samma färg som golvet
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kan göra att en person med försvagad syn inte uppfattar var bordet tar slut och då spiller
ut kaffe från muggen när denna placeras på bordskanten. Detta leder till sämre
självkänsla för personen. I badrummet underlättar färgat kakel bakom vit toalettstol och
handfat tolkningen och ökar således oberoendet. Färgkontrast mellan ledstång och
bakomliggande vägg kan göra att denna används mer. Mättade färger drar till sig
uppmärksamhet. Fåtöljer eller andra möbler kan väljas i en mättad färg för att öka
användningen av dessa. De flesta föredrar färger som de har i sitt eget hem även i en
vårdmiljö. Blått på inredningssaker är den färg som köps mest av svenskar.
Eftersom dementa har en nedsatt uppmärksamhetsförmåga bör färgsättningen i korridorer
verka lugnande med enskilda färgsignaler som visar vägen. Skarpa färgkontraster vid
trösklar och golvbeläggning kan uppfattas som nivåskillnader eller hål som måste klivas
över, med risk för fall. Använd samma ljushet, kulörstyrka och helst även kulörton på
golv inomhus. En enhetlig färgsättning med enbart enfärgade målade väggar i matta
matchande kulörer, att helt undvika tapeter och bårder på grund av risken för störande
mönsterverkan och även tillämpa detta på textilier och möbler i miljön.
Ett fullgott överljus, i kombination med punkt- och arbetsbelysning med tillräcklig
ljusstyrka
och
avbländning,
stödjer
möjligheterna till rehabilitering och social
samvaro.
Ljushet = största skillnaden i ljushet är mellan
svart och vitt. Ljushet är inte samma som
färgens vithet.
Kulörton = De fyra elementära kulörtonerna är
grundfärgerna av rött, blått, gult och grönt.
Kulörthet = En färg kan vara gul, rödaktigt gul,
blåaktigt röd. Kulörthet betyder att kulörtonen
till en färg framträder mer eller mindre i styrka.

Bild 5: En
volym(Trävolymbyggnad, 2008).

3.4 Trävolymbyggnad
Lindbäcks bygger med trävolymer, se bild 5. En
trävolym är en sluten tredimensionell struktur
uppbyggd av följande träbaserade element:
 Fyra bärande väggar (ytterväggar eller
Volymseparerande väggar).
 Bjälklag.
 Innertak.
 Ett antal rumskiljande väggar.
Volymerna prefabriceras kompletta i fabrik med
installationer, ytskikt, vitvaror och inredning.
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Bild 6: Två volymer som skall
sättas samman och bilda en
lägenhet(Trävolymbyggnad,
2008) .
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En volym innehåller endera ett rum, flera rum eller delar av ett eller flera rum. Hopsatta
volymer bildar rum, avskilda rum eller avskilda lägenheter, se bild 6. Detta betyder även
att en volym kan vara utformad som en del av ett rum vilket medför möjligheter till
öppna och flexibla planlösningar.

3.5 Planlösning
Planlösningen för ett trävolymshus kan i princip utformas hur som helst. Ett sätt är att ta
fram en planlösning är att utgå från ett volymtänkande. Skilda rum t.ex. wc/kök, utformas
då genom att varje rum, eller delar av rum placeras i en volym. Varje volym har en
måttbegränsning beroende av produktions- och transportbegränsningar.
När volymerna färdigställts i fabrik, emballeras de och transporteras på lastbil eller tåg
till byggplatsen där de monteras ihop. Eftersom volymerna ibland transporteras långa
sträckor, måste den horisontella stabiliseringen vara tillräcklig. Detta medför även att de
färdiga trävolymhusen är väl stabiliserade när de står färdiga på byggplatsen.
Installationer mellan volymerna sammankopplas av företagets egna anställda och de
sammansatta volymerna bildar nyckelfärdiga hus (Trävolymbyggnad).
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4. NULÄGESBESKRIVNING
För att kunna ta fram ett nytt och förbättrat lösningsförslag för bostäder för äldre måste
faktorer som påverkar utformningen vara klart beskrivna.

4.1 Äldres boende
4.1.1 Boendeformer för äldre
Det finns många olika typer av boende för äldre. Den största skillnaden är mellan särskilt
boende som är behovsprövat och de övriga boendeformerna inom det vanliga
bostadsbeståndet. Särskilt boende tilldelas efter beslut om bistånd enligt
Socialtjänstlagen. Det beviljas i dag för äldre som kräver tillsyn och vård ofta 24 timmar
om dygnet.
Vanligt boende innebär att den äldre bor kvar i samma bostad som tidigare eller byter till
en annan vanlig bostad någon annanstans. Seniorboende är boendeformer inom det
vanliga bostadsbeståndet som vänder sig till äldre hushåll utan barn och har oftast
gemensamma lokaler och aktiviteter. I mitten av 80-talet började byggandet av
seniorboenden och 2007 fanns det ca 28 000 lägenheter i denna boendeform (Paulsson
2008). Det som skiljer nybyggda seniorlägenheterna från lägenheter för alla är ofta ökad
tillgänglighet och t.ex. lägre bröstning på fönster. Förebilden till det svenska
seniorboendet finns i Danmark, där Boendegemenskaper är populärt. Dessa är både
kollektivhus med en valfri ålderssammansättning eller/och äldreboende med ett
åldersbaserat urval av bostadsägare. Bogemenskap är en typ av boende för människor
som söker en ny social samvaro, med gemensamma lokaler, måltider och aktiviteter.
Serviceboendet kommer från ett samhälle med ett stort ansvar för medborgarna, medan
seniorboendet bygger på en samhällssyn där individens eget ansvar för sitt boende ökar.
Serviceboende är för personer som behöver hjälp på olika tider om dygnet för att klara av
sitt dagliga liv. I servicen ingår bostad och tjänster i anslutning till boendet som gör det
möjligt för en mycket handikappad människa att leva ett normalt liv och att bo på egen
hand. De boende betalar sin hyra och normala utgifter som även tillkommer för vanliga
bostäder. Den extra hjälp som personen behöver på grund av sitt handikapp eller sin
sjukdom är avgiftsfri. Seniorboende fungerar dock inte för personer med ett stort
hjälpbehov.

4.1.2 Särskilt boende för äldre
Alla som är 65 år och uppåt anses statistiskt sett som äldre. För äldre bör den byggda
miljön vara väl handikappsanpassad, trygghetsskapande, säker och socialt stimulerande.
Den största faran för äldre är fallolyckor och frakturer. Benskörhet är ett vanligt problem
hos äldre kvinnor. Åtta procent (Andersson, 2004) av gruppen äldre klarar inte av att bo
hemma själva, eftersom de behöver service och omvårdnad dygnet runt. Dessa behöver
särskilt boende för äldre.
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En stor del av de boende på särskilt boende är dementa. Depressioner kan förväxlas med
demenssjukdom. Depression och nedstämdhet är vanliga problem hos äldre och kan bero
på sjukdom, att partnern och/eller vänner avlidit eller brist på upplevelser och aktivitet.
En brist på aktiviteter och umgänge gör människan förvirrad och orolig vilket också är
tecken på demens. Demens är svår att diagnostisera.
Allmänt rekommenderas det att byggnadsutformningen av boendeformer för äldre
betonar fyra designkriterier: bostadslikhet, hemlikhet, överblickbarhet och orienterbarhet.
Ofta skapas en arkitektur på äldreboenden som kan upplevas som en hemassocierande
miljö, en hotellinriktad eller vårdinriktad miljö(Andersson, 2005).

4.1.3 Intressanta referensprojekt och boenden
Flottiljen II
För Flottiljen II,” framtidens boende för äldre” i Barkaby/Säby i Järfälla kommun,
planerar man ett grannskap med boende för alla åldrar med mötesplatser. En träffpunkt
med restauranger och kaféer vilka ska vara avsedda lite extra för de äldre. Bostäderna
ska tillåta att livssituationen förändras samt att badrum, sovrum och passager ska ha god
tillgänglighet. Det ska även förberedas för teknisk utrustning. Vanliga lägenheter,
seniorlägenheter (55+) och ett äldreboende ska byggas i området. Lägenheterna kommer
att uppföras av privata byggherrar och byggstart planeras våren 2009 (Flottiljen, 2008).

Majbacken
Majbacken är en Bogemenskap i Göteborg för
människor i den andra livsfasen. Hyresgästerna
måste vara över 40 år och vara villiga att ingå i
minst två arbetsgrupper, matlag och städgrupp
för att få flytta in. De bör inte heller ha
hemmaboende barn. Den yngsta är dock 48 år
och den äldsta 86 år. De flesta är mellan 50-70 år
och endast en femtedel av de boende är par. De
minsta lägenheterna är på 39 kvm och de största
57 Kvm med tillhörande förråd 1,5 kvm. De som
Bild 7: Bogemenskapen
bor i de mindre lägenheterna utnyttjar istället mer
än de andra boende de gemensamma lokalerna, ca Majbacken i Göteborg.
200 Kvm, för vissa aktiviteter. Flera av (Majbacken, 2008)
hyresgästerna har skänkt möbler som de inte längre behöver, då de nu bor mindre än
tidigare, till de gemensamma ytorna. Bogemenskapen önskar bli större (Majbacken,
2008).

Färdknäppen
Färdknäppen på Södermalm i Stockholm är en Bogemenskap var det bor ett 50-tal
personer. Kravet för att kunna flytta hit är en ålder på 40+, inga hemmavarande barn
under 18 år och att man vill delta i det gemensamma livet i huset. Hälften av de boende är
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pensionärer vilket är en åldersbalans de önskar bevara. Huset består av 43 lägenheter
varav ettor 37 kvm eller 47 kvm, tvåor på 55kvm och treor uppemot 75 kvm. Varje
lägenhet har badrum och ett fullt utrustat, men lite mindre kök. Den gemensamma ytan är
345 kvm, fördelad på storkök, matsal, allrum med bibliotek, gästrum, hobbyrum,
takterrass, förråd, matkällare, motionsrum, bastu, datorrum samt två gästrum.
Färdknäppen har planerats för människor i "den andra halvan av livet" men det är inte ett
serviceboende, äldreboende eller vanligt kollektivhus(Färdknäppen, 2009). Se i bilaga 3
för intervju med en av de boende och initiativtagare till Färdknäppen.

4.1.4 Hur framtidens äldre bor idag
För att veta hur målgruppen för utformningsförslaget vill bo när de blir äldre krävs det
kunskap om hur de bor idag. När människor bedömer sitt drömboende gör de detta med
referenser till sitt tidigare boende. Om en person som bor i ett småhus flyttar till lägenhet
önskar antagligen en större lägenhet. I tabell 1 och 2 kan ses i vilken boendeform äldre
bor idag respektive antal kvm de förfogar över.
Tabell 1: % av befolkningen som bor i respektive boendeform fördelat efter ålder år
2006. (SCB, 2008).

Boendeform
Småhus (egna hem)
Bostadsrätt
Hyresrätt

0-64
år

65-74
år

75- år

58
23
24

53
18
24

29
21
43

Tabell 2: Genomsnittlig bostadsyta, antal kvm, per person år 2006 för åldern 65 och
äldre(SCB, 2008).
Genomsnittlig bostadsyta, antal Kvm, per person år 2006 för åldern 65 och äldre.
Boendeform
Småhus
Bostadsrätt Hyresrätt
Särskilt boende
(egna hem)
Ensamstående
116
72
67
26
Samboende
utan 65
43
41
barn

18

NULÄGESBESKRIVNING

4.1.5 Målgrupper
För att veta hur en lägenhet för äldre ska utformas måste målgruppen för dessa
fastställas. De som idag bor i olika typer av äldrebostäder nämns nedan.

Äldreboenden
Detta avsnitt baseras på intervjuer med äldre och personal på äldreboenden, se bilaga 1,
och bekräftas även av nedan angivna källor.
Fyra genomsnittspersoner på ett äldreboende är oftast följande;
 Hanna 85 år går med hjälp av rullator. Behöver hjälp med hygien och dagliga
sysslor. Inkontinent.


Bertil 86 år pigg i kroppen men mycket dement.



Mimmi 87 år rullstolsbunden.



Jonna 90 år sängliggande.

Äldres intressen är idag att lösa korsord, spela kort, gå på utflykt, bingo. Morgondagens
äldre tillhör en annan generation och kommer att ha andra intressen.
De som bor på äldreboenden idag:
 De flesta är över 80 år.
 2-3 års boendetid. (se bilaga 3)
 70-80 % är dementa.(se bilaga 3)
 Maximalt 2 av 5 klarar sig utan hjälp vid måltid, förflyttning och toalettbesök. På
många boenden är det ännu färre.
 Fler är kvinnor än män (Paulsson, 2008).

Seniorboenden
De som bor på seniorboenden idag:
 65-85 år(i allmännyttiga seniorhus 70-80 år )
 Hälften är ensamstående och hälften par.
 Två tredjedelar är kvinnor.
 Vill bo i ett centralt läge, välplanerat och vackert.
 Önskar komma ifrån underhåll av huset och trädgården.
 Lägenhet som är anpassad för äldre/funktionsförhindrade.
 Önskar gemenskap med jämngamla och hjälpa/få hjälp av grannar.
 Vill ha trygghet – hjälp av grannar, tillgång till sjuksköterska i huset, grannskap,
nära till matvaruaffär m.m.
Detta är en allmän sammanfattning av seniorboenden i norden (Paulsson, 2008).
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Bogemenskaper för äldre
Denna information är hämtad från intervju med boende på Färdknäppen, se bilaga 3 samt
Majbacken (2008) och Färdknäppen (2009).
 Personer mellan ca 40 och 80 år. (Medelålder på Majbacken och Färdknäppen är
50-70 respektive 65-70 år.)
 De flesta är ensamstående.
 Söker gemenskap och trygghet.
 Önskar bo mindre och leva billigare.
 Är villiga att delta i arbetet med matlagning och andra sysslor för föreningen.
Tvåorna är mest attraktiva, se bilaga 3, och det finns även flest av dessa i Bogemenskaper
(för äldre) i Sverige.

4.2 Lindbäcks AB
Denna del behandlar Lindbäcks produktion och deras produkter som är intressanta för
detta projekt.

4.2.1 Produktionen
Lindbäcks har sin fabrik i Öjebyn, utanför Piteå, var ca 8 volymer per dag tillverkas.
Produktionen i fabriken ser ut som följande:
Elementtillverkningslinjer
Vid sex linjer (17 positioner) tillverkas dessa element:








bjälklag(4 arbetsstationer)
volymskiljande väggar
ytterväggar(5 stationer)
Fönster- och dörrkassetter(1 station).
innertak(2 platser)
mellanväggar(1 station)
2 stationer för tillverkning av diverse element t.ex. balkonger, takstolar, skärmtak

Volymtillverkningslinjer
Väggar, golv och tak placeras sedan på tre parallella produktionslinjer:




Volymmontering(bild 8)
volymkomplettering av torra volymer
volymkomplettering av våta volymer(kök, badrum)

Vid volymtillverkningslinjerna monteras volymerna ihop och kompletteras med
installationer, snickeri, plattsättning, fast inredning m.m. Volymkompletteringslinjen av
våta volymer är kortare än de övriga och placerad på sidan om eftersom momenten som
ska utföras här tar längre tid än de på övriga linjer.
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Precisionen på modulerna måste vara mycket exakta för att alla installationer(el, vvs)
ansluts på plats.

Bild 8: Volymmontering(Lindbäcks,
2008).

Bild 9: Transport av volymer.
(Lindbäcks, 2008).

Transporter
Volymerna transporteras till byggarbetsplatsen med lastbil, se bild 9, Förflyttningen sker
oftast med två volymer per lastbil då en vanlig längd på volymerna är 7-8 m. Inre
bredden på volymerna är begränsad till 3,6 m för att kunna transporteras med lastbil.

Produktionen av volymer
30-40 lägenheter är gränsen för om ett uppdrag
blir lönsamt, men Lindbäcks har även haft
projekt ner till 18 lägenheter. Flera lägenheter

Tabell 3: Maximala mått för produktion
och transport av Lindbäcks trävolymer.
Enhet: meter.
av samma typ är mer lönsamt att tillverka. Därför är
Inre mått
studentlägenheter som består av en volym per lägenhet och har Längd 8,4 m
exakt samma inredning vinstgivande att bygga. Desto fler
Bredd 4,2 m
varierande mått på byggvolymerna desto mer komplicerat och
2,7 m (2,5)
tidskrävande blir produktionen. Byggandet av våtvolymer är Höjd
lättare att standardisera om dessa har samma utformning kan
alla i produktionen veta hur de ska se ut och byggandet förenklas. En strävan finns att
finna en volymtyp för äldreboenden, en för studentboenden osv. När antalet tillval till
lägenheterna ökar blir det fler moment vilket saktar ner produktionen.
Byggvolymerna mått anpassas efter
kundernas krav. En volym kan dock
maximalt ha mått enligt tabell 3. Måtten
inom parantes i denna tabell anger de mått
Lindbäcks använder sig av.Volymer med
de inre måtten 3,6 *7,8 m fungerar bäst
under tillverkningen i fabriken och för
transport.
Lindbäcks
använder
byggmaterial med sidorna x*0,6 m, se bild
Bild 10: Lindbäcks använder
10. Detta betyder att byggandet blir
byggmaterial, t.ex. isoleringsmaterial, med snabbare
om
elementens
sidor
sidor bestående av multiplar av 0,6 m.
dimensioneras efter multiplar av 0,6 m
eftersom mindre kapande av byggmaterial
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behöver ske. Längden på de tillverkade volymerna är oftast 8,4 m och kortare vilket
förenklar för produktionen. Maskinerna i fabriken är framförallt dimensionerade att
producera volymer med ett längdmått mindre eller lika med 8,4 m. Lindbäcks kan dock
tillverka längre. Det moment som är mest tidskrävande i fabriken är torktider för
golvmattor och kakelsättning.
En två cm bred luftspalt lämnas mellan byggvolymerna och en spikplåt fäster här
volymerna i varandra. En installationsslits, ett schakt som har formen av en pelare där
rören kan löpa, brukar placeras i ett hörn i rummet. Dessa vertikala installationsschakt är
lättare att montera och underhålla om de placeras med ena sidan ut mot trapphus eller
korridor. Detta är ett standardförförande. Avlopp och vatten dras i bjälklaget från schaktet
ut till tappstället. Öppningar, fönster och dörrar bör fördelaktigast placeras minst 30 cm
från hörn i volym.
Skarvar mellan volymer som uppstår i dörröppningar kan täckas med en platt tröskel 7-8
mm hög. I en öppen planlösning när ett rum skapas av t.ex. två volymer och skarven
mellan dessa uppstår tvärs över rummet eller när tillgängligheten kommer först krävs ett
annat sätt att dölja skarvar. I fabriken byggs t.ex. ett parkettgolv i den ena volymen nästan
helt färdigt och endast en liten golvyta lämnas fri var nästa volym ska ligga mot. På
byggplatsen läggs parkettgolvet över skarven och in i nästa volym.
Lägenhetskorridorer kan bestå av egna volymer men då uppstår skarvar mellan dessa.
Om det är viktigt att inga skarvar finns i golvet längs med korridoren byggs denna på
plats med bl.a. golvblock och gipsskivor som placeras mellan lägenheterna. Detta
tillvägagångssätt ger en korridorbredd på 1,4 eller 1,5 m. I fallet då flera lägenheter har
ingång från en öppen yta ev. med ett trapphus kan skarvarna placeras i dörröppningarna
och trapphuset är då en egen volym.
Lindbäcks beställer köksinredning och garderober m.m. från olika tillverkare varje år,
t.ex. Marbodal, beroende av priser.

Våtvolymer
De volymer man placerar kök och badrum i kallas våtvolymer. Installationer,
kakelsättning m.m. gör att kök och badrum bör placeras två och två i en volym eller
tillsammans. Då två badrum till olika lägenheter placeras i samma volym måste en
specialvägg som minskar ljudöverföringen byggas mellan badrummen. Det är därför
fördelaktigare om kök och badrum till en lägenhet placeras i samma volym. Att volymer
kan stanna en längre tid på en station och antalet förflyttningar av volymer i fabriken
minimeras gör att det tar kortare tid att färdigställa en volym. Detta förenklar arbetet och
ökar den ekonomiska vinsten.

Golvet Totaltät
Linbäcks använder sig av ett egenutvecklat badrumsgolv, Totaltät. Detta helt vattentäta
badrumsgolv gjutes i ett stycke, utan skarvar. Polyester, glasfiber och PET-skum gjuts
under vakuum i stålformar. Golvet tillverkas med golvbrunn, färdig lutning och stosar
integrerade. Vid dusch är lutningen på golvet 1:50 och i övriga rummet mellan 1:50 till
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1:200. De valda lutningarna gör att golvet snabbt blir torrt. Det går att gjuta in ett tyg i
Totaltät och på så sätt få en egen design eller ett eget mönster. Golvet kan även kläs med
klinkers eller vanlig matta.
En gjutform måste kunna användas till minst 25 badrum för att ge lönsamhet. Därför är
det fördelaktigast att göra många badrum av samma storlek och form då en byggnad
planeras. Golvet gjuts genom injicering.

Produkten Duo
Lindbäcks har en egen
produkt som kallas Duo.
Dessa typhus har byggts
för förvaltning i egen
regi eller sålts till andra
företag. Namnet Duo
kommer från husets två
(Duo)
självständiga
hushalvor som kan
varieras oberoende av
varandra.

Bild 11: Lindbäcks typhus Duo (Lindbäcks, 2008).

Vid framtagandet av typhuset ”Duo 5” har stor vikt lagts vid möjligheten att anpassa
huset till skiftande lägenhetsprogram och tomtförutsättningar. I grundutförandet är ”Duo
5” en femspännarlösning men kan även erbjudas som en sexspännarlösning(”Duo 6”) och
en fyrspännarlösning(”Duo 4”).
Invändigt har lägenheterna ritats med särskild hänsyn till Boverkets Byggregler (BBR),
Svensk Standard och gällande förordningar för bostadssubventionering och
investeringsstimulans. Material i lägenheter och allmänna utrymmen har valts med
särskild hänsyn tagen till långsiktig hållbarhet och underhåll.

4.3 Lagar, Krav och rekommendationer
Vid planering av bostäder för äldre måste nedan nämnda organisationers/instansers krav
eller rekommendationer tas hänsyn till. Rekommenderade mått från skriften
Arbetsmiljöverket (2007) och Svensson (2001) har använts vid utformningen av
koncepten. Val av tillgänglighetsmått för koncepten har skett genom avvägning mot
intervjuer och undersökningen av mått enligt bilaga 6.

4.3.1 Boverket
Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och
bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning och för bostadsfrågor. De hanterar
också information och fattar beslut om statliga bidrag eller stöd till finansiering av
bostäder.
Enligt boverkets byggregler 3:211 för en mindre grupp äldre i särskild boendeform får:
- bostadens inredning och utrustning för matlagning,
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- utrymme för matplats,
- rum eller del av rum för samvaro
delvis utgöras av gemensamma utrymmen, i anslutning till de enskilda lägenheterna. De
enskilda lägenheterna i gruppbostäder för åldersdementa behöver inte vara utrustade för
matlagning men nödvändiga installationer för sådan utrustning skall vara förberedda.
Bostäderna ska medge god arbetsmiljö för vårdpersonal. (Svensson, 2001)
Boken Bygg ikapp handikapp (Svensson, 2001) är ett komplement till boverkets
byggregler och ger information hur man bygger för ökad tillgänglighet och användbarhet
för funktionshindrade personer. I bild 12 och 13 illustreras mått på tillgänglighet för
rullstolsbunden enligt denna litteratur. I bilaga 7 redovisas ytterligare liknande mått från
denna källa.

Bild 12: Den cirkulära yta en
person i rullstol för
begränsad
utomhusanvändning upptar
då denna ska vända 360°
(Svensson, 2001).

Bild 13: Den yta en
person i manuell
rullstol behöver för att
komma åt i
garderob.(Svensson,
2001).

4.3.2 Svensk standard
SIS, Swedish Standards Institute, arbetar med att
tillvarata kunskaper från näringslivet och samhället
och samla dessa i standarder. Standarder kan användas
som hjälpverktyg vid projektering av bostäder.
”Höjd nivå” i Svensk standard SS 91 42 21:2006,
Byggnadsutformning-Bostäder-Invändiga mått, kan
vara till hjälp vid projektering av bostäder med
förbättrad tillgänglighet. ”Höjd nivå” i svensk standard
anger måttkrav som är högre än nivån i Boverkets
byggregler. Kraven i ”Höjd nivå” är avsedda för den
som bor eller hälsar på i bostaden inte arbetstagare.
Den förbättrar förutsättningar för vårdarbete i hemmet
jämfört med normalnivån men kan inte jämföras med
nivån
för
utökad
tillgänglighet,
arbetsmiljölagstiftningens krav för äldreboenden.
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Bild 14: Fri yta av måttet 0,8 m
behövs på ena sidan av sängen
för att hjälpare ska kunna med
”måttlig kraftutövning, skjuta,
dra, huka sig”. På andra sidan
av säng behövs 2 m om en mobil
lift används.
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4.3.3 AMV, Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön
uppfyller de krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande
arbetsmiljö. Detta sker genom att utfärda juridiskt bindande föreskrifter, inspektera
arbetsställen och sprida information.
AMV har kommit ut med skriften: Särskilt boende- arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2007)
som anger krav som bör ställas på lägenheterna i särskilt boende. Den anger ”Mått som
tillåter ergonomiskt gynnsamma arbetsställningar” och visar rum med olika grader av
tillgänglighet. Särskilt betonas att 0,8 m vid sidan av hjälpmedel allmänt fungerar som ett
bra utrymme för personal att med ”måttlig kraftutövning, skjuta, dra, huka sig” (Anges
även i AFS 2000:42 s 41). AMV:s skrift visar även typrum av hygienutrymmen,
hygienrum 1(typ 1) har hög tillgänglighet och rekommenderas för duschvagn.

4.4 Lindbäcks byggande av boende för äldre
Lindbäcks har byggt ett seniorboende, Strandängen i Luleå, och ett äldreboende,
Krusmyntan i Stockholm (Tyresö).

4.4.1 Strandängen
Strandängen är en bostadsrättsförening som riktar sig till människor som är 55 år och
äldre. Bostadshuset består av lägenheter och gemensamhetsutrymmen och de boende
erbjuds en trygg miljö och likasinnade grannar (HSB, 2008)
HSB Norr och Roger Aspgren är beställare av Strandängen, se intervju i bilaga 3.

4.4.2 Krusmyntan
Krusmyntan öppnades i april 2008. Det privata företaget Carema äldreomsorg driver
boendet. Carema följer programförklaringen ”Den goda dagen” i sitt arbete. Det
fokuseras på valfrihet för de boende och Carema framhåller att de boende dagligen har
möjlighet till utevistelser och aktiviteter. Boendet inriktar sig på somatisk vård och
demens. Krusmyntan har en trädgård och en liten promenadslinga runt huset samt ett litet
spa. Sjukvårdspersonal finns stationerad på äldreboendet.
Boendet har tre våningar med två avdelningar på varje våning. Totalt finns 52 lägenheter
vilka är placerade i korta raka korridorer med tanken att dessa ska vara lättillgängliga från
gemensamma utrymmen(H. Tirsen). Lägenheterna har en hall med trinett, badrum med
dusch, höj- och sänkbar säng och möbleras med de boendes egna möbler, se bild 15,
(Carema, 2008).

Investeringsstöd till Krusmyntan
Krusmyntans hygienutrymmen uppfyller boverkets ”höjd nivå” i svensk standard men har
inte godkänts av länsstyrelsen att uppfylla kraven för att få investeringsstödet för särskilt
boende. Beslutet överklagades hos Boverket och över ett år senare 090511, när detta
projekt var klart, avslogs även denna(Tingvall, 2008-2009).
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Konsulten Tingvall svarade för byggandet på uppdrag av Carema som ägde projektet vid
byggstart. Fastigheten och därmed projektet såldes till Kungskeden på vars uppdrag
byggandet upphandlades av Lindbäcks AB.
Enligt länsstyrelsen i Stockholm och Lennart Aspelin (2009) har lägenheterna i
Krusmyntan inte godkänts till att få ett investeringsbidrag på 5,2 miljoner pga. att;
 Hygienutrymmet enligt AMV:s rekommendationer klassificerats som typ 3 med
lägre tillgänglighet än hygienutrymmen av typ 1 och 2 vilka önskas på särskilda
boenden (B.Tingvall). Mer ingående är hygienrummet för litet med ytan 2,2*2,2
m eftersom AMV rekommenderar 2,4*2,7 m. Särskilt kritiskt är det fria utrymmet
vid ena sidan om toalettstolen som är 90 cm och AMV anger 100 cm för typ 1 och
2.
 Lägenhetsförråd saknas.
Ett funktionsprogram har i september 2008 upprättats av Tingvall och Carema
Äldreomsorg. Bernt Tingvall har anlitats av Lindbäcks. I denna skrift anges och beskrivs
kortfattat tillgänglighetskrav och riktlinjer för utformning av särskilt boende för äldre. På
hygienrummet ställs enligt denna skrift följande krav:
”Hygienrumsutformningen skall följa de krav som ställs i BBR 3:221 som hänvisar till SS
99114221:2006 utökad tillgänglighet med rumsmått 2,2x2,2 m1 men beakta även
arbetsmiljöverkets exempel på hygienrum 1 och 2 med utökad yta utöver BBR’s krav till
2,4x2,7 m1 resp 2,4x2,2 m1.”
AMV:s bedömning av hygienutrymmen sker med utgångspunkt i vilka handikapp som
finns i rådande situation hos de boende.
Överklagan om Krusmyntans hygienutrymme, som utformats enligt svensk standards
”höjd nivå”, ska godtas vara AMV:s typ 2 avslogs enligt ovan hos Boverket. Det
rekommenderas av AMV att hygienutrymmen bör vara 2,4*2,7 m vilket ska ge hög
tillgänglighet för rullstolar och duschvagn.

Investeringsstöd för särskilt boende
Stödet infördes 2007 och meningen är att det ska uppmuntra till att fler särskilda boenden
för äldre byggs. Byggnadsprojekt som påbörjas under perioden 1 januari 2007 - 31
december 2011 och som färdigställs inom två år från påbörjandet kan ta del av
investeringsstödet som lämnas med ett belopp på 2600 kr per kvadratmeter för
nybyggnad.
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Bostäderna skall utformas enligt plan- och
bygglagen (PBL 1987:10) samt så att
omvårdnadsarbete kan utföras enligt de krav
som ställs med stöd av arbetsmiljölagen. Det
är viktigt att bedöma hur vårdbehovet
kommer att förändras med tiden och utforma
boendet efter detta.
Avslag berodde i de flesta fall på brister i
köksutrustningen, hygienutrymmen eller
gemensamhetsutrymmen.
För
mer
information om investeringsstödet (AMV).

De enskilda lägenheterna
En snabb genomgång med hjälp av
arkitekten Lars Rosborg har gjorts av
Krusmyntans lägenheter. Detta för att få en
uppfattning om vad som kan förändras och
förbättras till lösningsförslagen.

Bild 15: Skala 1:100. Enskild
lägenhet,
typrum,
Krusmyntan.
Rektanglar
i
och
utanför
hygienutrymmet visar förflyttning av
duschvagn.

Placering av köksbordet är mindre trivsamt då den ena stolen hamnar ute i ”hallen” och
personen som sitter här har ryggen mot entrédörren. Ett bättre samband mellan pentryt
och köksbordet hade varit önskvärt. Det fungerar inte att förflytta en duschvagn genom
den lilla hallen intill hygienutrymmet, se bild 15. Hygienutrymmet medger inte god
tillgänglighet för duschvagn. Inget utrymme finns vid duschvagnens bakre kortsida då
den placerats över toalettstolen. Detta gör att det är svårare för hjälpare att ta sig in och
röra sig runt omkring duschvagnen i hygienutrymmet.
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5. FRAMTIDSBESKRIVNING
Kapitlet beskriver hur målgruppen äldre förändras samt trender för äldreboenden som
tros komma.

5.1 Befolkningsutveckling
Den demografiska utvecklingen är en viktig orsak till fokuseringen på äldres boende.
Under de kommande tio åren kommer antalet svenskar över 65 år att öka, se tabell 4.
Medelåldern fortsätter att stiga, mest för män. Äldres hälsa har förbättrats och
utvecklingen inom den medicinska vården gör att allt fler överlever svåra sjukdomar, i
många fall med kvarstående funktionshinder (Sandström & Andersson, 2008)
Att bli 90 år är inte längre så ovanligt och gränsen när en person börjar räknas som äldre
förskjuts uppåt. Gruppen äldre finns i dag inom ett ålderspann på cirka 25 år. De är alla
individer med olika ekonomiska resurser, värderingar, önskemål, intressen och
utbildningsnivå.
Tabell 4: Prognos för antal % av befolkningen äldre kommer att
utgöra fram till 2050(Paulsson, 2008.)
År
2010
2020
2030
2040
2050
9,7
10,1
10,3
10,6
Befolkningsmängd 9,3milj
milj.
milj.
milj.
milj.
Ålder
31
33
35
35
36
55+
65+
75+
85+
95+

19
9
3
0,18

21
10
3
0,22

23
12
4
0,22

24
13
4
0,36

24
14
5
0,38

5.2 Värderingar
Våra värderingar för befolkningen i allmänhet håller på att förändras) från materialism
mot postmaterialism (internationalism, rörlighet, individualism, självförverkligande och
mer tillåtande samhällsmoral). Växande regionala klyftor - stora regioner växer och små
krymper. En växande invandring ger ökad kulturell mångfald. Storstadsbor, invandrare
och äldre över 65 år kommer att öka kraftigt. Äldre är en motkraft mot postmaterialism.
De framtida äldre, varav en stor grupp är 40-talisterna, har högre inkomster och
utbildning, större förmögenheter och bättre hälsa än tidigare generationer. Dessa kommer
att ställa krav på differentiering av boendeutbudet. Kraven på att få en ökad trygghet,
större bostäder och möjlighet till tjänster kommer att öka (ARKVS, 2007).
Enligt en undersökning (Dagens industri, 2008) bland 40- och 50-talister vill var fjärde
person flytta utomlands efter pensionen. Framförallt lockar medelhavskusten. Mellan
1945 och 1954 föddes 1,2 miljoner svenskar.
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5.3 Framtida trender för Särskilt boende för äldre
Önskan är att alla ska få en trivsam ålderdom och de enskilda lägenheterna ska kunna ses
som hem. Utvecklingen har gått mot att de som är arbetsföra idag måste spara privat till
en del av pensionen. Eftersom vi blir mer ansvariga för vår ålderdom och har levt ett
annat liv än de gamla idag kommer boendeutbudet för äldre i framtiden att förändras.
Krav på en bra arbetsmiljö på särskilda boenden kommer att fortsätta att öka vilket
påverkar utformningen av dessa.
Studiebesök, intervjuer samt aktuell forskning och framförallt Regnier (2007), belyste
följande framtida trender:




















En grupp bestående av mer kroniskt sjuka kommer attraheras av äldreboende.
Utbildning och rekrytering av personal kommer att utföras mer noggrant. Målet är
att vårdyrken ska få mer status genom att efterfråga extra kunskaper eller
färdigheter hos personalen. Dessa kan vara språkkunskaper eller
massageutbildning.
Mer effektiva mediciner för Alzheimers och andra sjukdomar kommer förändra
vilka som söker till äldreboende. Äldre kan stanna hemma längre.
Servicen till de boende kommer att utvecklas genom feedback från äldre och
familjemedlemmar.
Byggnader kommer att relateras till en viss vårdfilosofi. T.ex. antroposofi. Ett
exempel idag är äldreboendet Vigs ängar.
Differentiering av utbudet kommer att ske genom att inrikta sig mot en viss
kundgrupps önskemål och krav.
Ny teknologi kan komma att hjälpa dementa komma ihåg och bli självständigare i
vardagen.
Platsen, byggnadens utseende och hur välkänd den är kommer att öka i betydelse.
Framtida projekt kommer att variera mer och attrahera boende med ett visst
intresse.
Mer betydelse kommer att läggas vid rehabilitering, psykisk terapi och motion.
Decentralisering av enheter till mindre grupper kommer att ske.
Större vikt kommer att läggas vid hemlik och vänlig miljö.
Kunderna kommer att bli mer medvetna kring skillnaderna mellan äldreboenden
vilket kommer göra dessa mer sofistikerade.
Fler hjälpmedel kommer att användas.
Datorbaserad teknologi kommer att göra det lättare att övervaka och
kommunicera med de boende och att diagnostisera deras problem.
Byggnader kommer att fortsätta att bli säkrare med fallpreventiva åtgärder i
utformningen av lägenheterna. Ett exempel på detta är sensorer i golvet som
tänder ljuset och minskar risken för fall (Midskogen, se bilaga 1).
Utveckling och fokus på skönhet och sensualitet kommer att öka i betydelse.
Mer vikt kommer att läggas vid korttidsboende för avlastning och rehabilitering.
Detta gör att den äldre kan vara självständig och bo kvar hemma längre in i
ålderdomen.
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Hemtjänstens insatser kommer att öka.
Framtida lägenheter kommer att vara större, med större och mer utstuderade
hygienutrymmen.
Individer med större hjälpbehov kommer att placeras i hemlika miljöer.
Dagvård för äldre blir mer vanligt och den äldre kan bo kvar hemma längre.
Hälsoprogram kommer att fortsätta att utvecklas med fokus på meditation,
vitaminer, hälsosam mat, träning och hälsosamt beteende.
Institutionskänslan minskar med storleken på enheterna. En naturlig utveckling är
decentralisering av enheter till klungor med mindre grupper.

Dessa trender kommer i mindre eller större utsträckning förändra äldreboenden. För att
hitta sin plats på marknaden för äldrebostäder är ett bra sätt att utgå efter en
differentiering i utbudet där kundgruppens önskemål styr arkitekturen. Exempelvis rikta
sig mot en kundgrupp som vill bo i ett naturskönt område, vid en historisk plats eller
centralt, önskar hög kvalitet, har gemensamma intressen eller livsstilsboende. De flesta
äldre önskar en intressant utsikt och till och med trafikerade vägar är intressant (Tirsen,
2008).
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6. ANALYS
Kapitlet presenterar analyser och slutsatser av nuläget och framtidsbeskrivningen samt
förklaringar av bakomliggande orsaker till problem.

6.1 Framtiden för särskilt boende för äldre, Seniorboenden och
Bogemenskaper
Utvecklingen i samhället har gått mot att äldre ska bo kvar hemma så länge som möjligt.
De flesta människor vill bo kvar i sitt eget hem så länge som hälsan tillåter detta.
Kunniga inom byggbranschen, kommuner och äldrevården tror att denna trend kommer
att fortsätta i framtiden. Vanliga bostadshus ska tillgänglighetsanpassas för äldre och
handikappade. Ny teknik tros i framtiden komma att stödja kvarboende för äldre.
Sannolikt kommer framtidens pensionärer tvingas att hjälpa sig själva i större grad än
tidigare på grund av sämre samhällsekonomi och brist på kompetent vårdpersonal.
Boendeformerna kommer på grund av dessa skäl att förändras.
Åsikterna om seniorboenden är olika och erfarenheterna varierar. HSB-Norr har sett att
de boende i en seniorbostadsrättsförening tillslut uppnår en hög ålder då de har svårt att
engagera sig i föreningen. Istället tror de på att tillgänglighetsanpassa vanliga bostäder
och att äldre ska ha möjlighet att välja till inredning som underlättar för
funktionshindrade, t.ex. en högre toalettstol. Ett alternativ kan vara att styrelsen i
bostadsrättsföreningen består av personer utifrån som företräder de boende i föreningen
vilka skulle fungera som en referensgrupp. Samtidigt finns vetskapen att människor i
olika åldrar inte alltid går ihop. En ungdom som vill spela musik sent och en äldre som
vill sova klockan åtta på kvällen är inte optimala grannar. Kanske bör seniorboenden byta
namn och även tillåta att människor från 45 år och uppåt flyttar in. Detta är ofta fallet i
Bogemenskaper.
Det som idag vanligtvis skiljer lägenheter i seniorboenden från andra är ofta högre
tillgänglighet i framförallt hygienutrymmet, låga eller inga trösklar och lägre bröstning på
fönster. Många äldre som flyttar till seniorboenden önskar bo stort. I en stor bostad som
bebos av en eller två personer används mycket av utrymmet till att förvara saker.
Lägenheter bör vara en plats att leva i och inte ett förråd för saker som inte används
kontinuerligt. En mindre bostad med tillgång till gemensamma utrymmen kan uppfylla
det psykiska behovet av utrymme.
När ena partnern i ett äktenskap dör kan den kvarlevande bestämma sig för att flytta till
ett seniorboende. I dagens samhälle är kärnfamiljen inte längre vanligast utan många
olika familjekonstellationer finns. Bland framtidens äldre kommer till exempel flytt på
grund av ny sambo att bli vanligare. I Projektet Flottiljen (2008) har det satsats på att
utforma ett helt bostadsområde med bostäder för alla åldrar. Olika typer av
kategoriboenden är lokaliserade i närliggande byggnader. Detta sätt att planera bostäder
för äldre är långsiktigt och kan komma att ses mer av i framtiden.
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De människor som bor på äldreboenden kommer att vara relativt sjuka eller utnyttja
korttidsboendet så att deras partner kan avlastas. Ekonomin för äldreboenden är svår att
klara och lönsamheten är långt borta. Dessa faktorer pekar mot att lägenheterna i
äldreboenden bör vara av en mindre storlek. Hur en person har bott tidigare i sitt liv har
stor betydelse för vilken typ av boendeform och storlek på lägenhet som önskas när
denna blir äldre. För äldre med lättare funktionshinder kan en Bogemenskap fungera som
ett alternativ till äldreboende. Gemenskapen, utbytet av tjänster i Bogemenskapen och de
gemensamma måltiderna kan göra att behovet av hemtjänst fördröjs. Hemtjänstens
funktion är till stor del att hjälpa äldre med lättare sysslor i samband med måltider och ge
social stimulering. Men för personer som är svårt rörelseförhindrade, sängliggande eller
dementa blir äldreboendet enda alternativet, se bilaga 3 för motivering.

6.2 Särskilt boende
Bra äldrebostäder är ca 40 kvm men lägenheter större än 30 kvm är svåra att få
ekonomiskt hållbara, se bilaga 3. I de nybyggda äldreboenden är lägenheterna oftast
mellan 25 och 30 kvm och placerade i grupp om 8-9 stycken vilka tillsammans utgör en
avdelning/enhet. En större modell av lägenheter kring 40 kvm, typ av servicelägenheter,
förekommer på flera boenden. Ett äldreboende bör ha minst 27 lägenheter för att det ska
vara ekonomiskt hållbart men allför många ger en institutionskänsla och hemtrevnaden
försvinner.
Ett äldreboende kan bestå av 3-4 enheter, gemensamma utrymmen samt lokaler för
personal. Enheterna kan vara riktade till människor med olika behov; dementa, äldre med
stora hjälpbehov(hjälp i livets slutskede) men även en avdelning vilken har vårdtagare
som ett traditionellt äldreboende. Dementa behöver i den enskilda lägenheten; god
överblick, inga glasdörrar eller möbler med glasskivor, ingen möjlighet till rundgång
samt säng mittemot hygienutrymme för att bli påminda om toalettbesök. Dementa
tillbringar mycket tid ute i äldreboendets gemensamma utrymmen och den egna
lägenheten används framförallt till att sova och vila. Lägenhetsstorlekar ska stå i
proportion till de gemensamma ytorna. I allmänhet är äldre på särskilt boende orkeslösa
och söker stillsamhet och samvaro. Franska balkonger är vanliga men dörrar ut från
lägenheten kan utgöra en fara för dementa. En avdelning för äldre med stora hjälpbehov
kan gärna ha lägenheter som är färdigmöblerade, mindre till storleken samt har plats för
att ta in en extra säng för övernattande familj och vänner.
Vardagen för de äldre i ett särskilt boende kretsar kring de gemensamma måltiderna,
vilka i stort sett alla deltar i. Den enskilda lägenheten har ett pentry/kokskåp. Mellan
måltiderna vilar eller utför den äldre stillsamma aktiviteter, till exempel tittar på tv. En
del äldreboenden har för intresserade fritidsaktiviteter som exempelvis akvarellmålning.
Då äldre har stora hjälpbehov finns behov av ett stort hygienutrymme och en tillgänglig
bostad med fria ytor till att vända och backa med hjälpmedel. Egna möbler medtages inte
alltid av den äldre till särskilt boende om boendetiden är mycket kort.
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6.2.1 Varierande behov
Medelboendetiden på ett äldreboende är bara ca 2-3 år vilket gör att lägenheterna måste
kunna anpassas till många olika individer. I dag är människor som bor på äldreboenden
sjukare och äldre än tidigare. De boende har många olika handikapp och stannar på
hemmet till livets slut. Dessutom är en mycket stor del av de boende dementa. När en
person är funktionshindrad blir det extra viktigt med en ändamålsenlig boendemiljö.
Därför är det mycket viktigt med flexibilitet och att lägenheterna kan anpassas efter
behov. De som blir lidande om detta inte sker är de äldres livskvalitet och
omvårdnadsbehov samt personalen som kan utveckla arbetsskador. Lägenheterna och
hygienutrymmena ska vara dimensionerade för rullstol för begränsad utomhusanvändning
och duschvagn samt tillåta rörelseutrymme för hjälpare så att ergonomiskt goda
arbetsställningar kan uppnås. Detta betyder att hjälpmedlen ska kunna förflyttas i
lägenheten samt in och ut ur hygienutrymmet.
Dementa behöver en miljö med låg stimulans och som de lätt kan orientera sig i. Denna
sjukdom gör att förmågorna att lära nytt och dra slutsatser mattas av. En dement person
förstår och uppfattar oftast inte mer än vad den ser.
Tre typer av fysiska funktionshinder förekommer framförallt på äldreboendena.
Lägenheterna ska medge möbleringar som passar en sängliggande äldre med stort behov
av hjälp, en rullstolsbunden och en friskare äldre (använder rullator) som utför dagliga
aktiviteter i sin lägenhet.

6.2.2 Tillgänglighet i hygienutrymme och förflyttning av hjälpmedel
Lägenheten bör vara anpassad så att taklyft kan installeras i en rak linje och föra
patienten från säng till hygienutrymme och fram till toalettstolen. Tillgängligheten i
hygienutrymmet minskar drastiskt då avståndet mellan toalettstolen och handfatet är för
litet och diagonalen mellan dessa understiger 0,9 m, se bild 16 (AMV). I Paulsson (2002)
har ett antal hygienutrymmen i äldreboenden undersökts. Det visade sig att några
hygienutrymmen har fungerat sämre och utgjort hinder. En egen analys av Paulssons
hygienutrymmen ger att problemen framförallt beror på mycket kort avstånd mellan
toalettstol och handfat.

Bild 16: Mått på
minsta utrymme för
aktiviteter. Måttenhet
är meter.
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På båda sidorna om toalettstolen kräver AMV att det ska finnas minst 1 m för rullstol.
Detta betyder att väggen bakom toalettstolen i hygienutrymmet ska vara minst ca 2,40 m
för att uppfylla AMV:s krav. Enligt undersökning i bilaga 6 skedde förflyttning från
rullstol till toalettstol endast framför toalettstolen, se bild 17. Förflyttning på detta sätt
rullstolsbundna inte utföra själva utan måste assisteras av en hjälpare. De rullstolsbundna
äldre på äldreboenden är sällan eller aldrig vid tillräckligt god hälsa för att de själva ska
klara av ett toalettbesök. Detta betyder att det inte behöver finnas så mycket som 1m vid
sidan om toalettstolen utan minst 80 cm till rörelseutrymme för hjälpare. För att få
investeringsstödet krävs i dagsläget dock att AMV:s krav följs. När toalettstolen inte
placeras vid hörn kan förflyttning till denna med hjälp av ett stödhandtag på vägg inte
utföras.
I ovan nämnda undersökning upptäcktes att inga
förflyttningar från mobil lift sker i hygienutrymmet.
Den mobila lyften kan däremot användas i
boningsrummet och här användas till att förflytta äldre
till duschstol. Duschstolen rullas därefter till
hygienutrymmet. Ytan för duschning bör minst uppta
0,9*1,4 m för att kunna använda duschstol. Duschstol
är att föredra framför väggfast sittplats då denna kan
anpassas till varje individ och även kan användas för
transport. Avståndet 0,40 m rekommenderas bakom
toalettstol mellan denna och väggen i en del skrifter
men undersökningen gav måttet 0,10 m se bild 16.
Detta mindre mått är tillräckligt för att en hjälpare ska
uppnå bra arbetsställningar vid aktiviteter om position
enligt bild 17 intas. Om den äldre är orkeslös till den
grad att denna inte alls kan hjälpa till vid förflyttning
rekommenderas att den äldre förflyttas till duschstolen
redan i boningsrummet med hjälp av mobil lift.
Duschstolar är även utformade så att de kan föras över
toalettstolen vid toalettbesök. AMV rekommenderar
140 cm framför toalettstolen för aktiviteter och
hjälpare, vilket styrktes av undersökningen. Den äldres
integritet måste alltid tas hänsyn till då förflyttningar i
anslutning till aktiviteter i hygienutrymme skall ske.

Bild 17: Rektangel i bild
visar placering av rullstol
vid förflyttning till
toalettstol framifrån.
Person till höger visar rätt
position, med framsidan av
kroppen vänd mot
toalettstolen, när äldre ska
stödjas upp i stående
position från toalettstol.
Här räcker 10 cm bakom
toalettstol för att
upprätthålla ergonomiskt
korrekt hållning. Person till
vänster visar fel position
för detta lyft.

I äldrebostäder föreslås en toalettstol med sitthöjden
0,46 m. Höjden kan justeras med hjälp av toalettringar
i olika tjocklekar. En tjockare toalettring är stadigare
och underlättar för personal att hjälpa äldre vid toalettbesök. Tvättstället bör vara höj- och
sänkbart för att passa stående och sittande rullstolsbundna. För rullstolsbundna krävs det
även att tvättstället är placerat en bit från väggen. Hur mycket utrymme en rullstol med
dess användare tar beror mycket på hur stor personen är och dens benlängd. Då en väldigt
stor person ska använda tvättstället och inte kommer ända fram till denna med rullstolen
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kan en balja med vatten istället placeras famnen. Om 0,80m fri yta finns på båda sidor om
tvättställ kan hjälpare lättare assistera äldre. Men eftersom vårdarbetet vid sidorna om
handfatet inte behöver innebära tunga lyft (Holm Bodin, 2004) kan det vara tillräckligt
med ett passagemått på 0,35 m (Arbetsmiljöverket, 2007). Intervjuer och rörelsescheman,
se bilaga 1 och 5, visade att detta stämmer om arbetet planeras i tanke om att erhålla
ergonomiska arbetsställningar framförallt vid lyft. Däremot är det viktigare att det finns
utrymme framför tvättstället.
I spegeln måste äldre kunna se sig själva från stående och sittande position samt från
sidan ifall denne sitter i en väldigt stor rullstol som endast ryms i hygienutrymmet snett
framför tvättstället.
Kraftig lutning på golv i hygienutrymmen kan göra att hjälpare tvingas felbelasta
kroppen, till exempel vridna ryggar, för att styra hjälpmedel. När en person på ca 90 kg
förflyttas på en duschstol blir hjälpmedlet tungt att manövrera på lutande golv. AMV
rekommenderar att lutningen är ≤ 1:50.
Stödhandtag ska placeras mellan dusch och handfat samt armstöd vid toalettstol.
Armstöden måste ha leder så att de inte är ett hinder och kan föras bort vid duschning
eller förflyttning från rullstol till toalettstol. Se kravspecifikation i sju för mer detaljerad
information om hygienutrymmets utrustning och placering av inredning.

Tidigare nämnda undersökning visade även följande:
Det blev tydligt vilka problem trånga hallar och passager
kan ge och särskilt i kombination med felplacerade
öppningar/dörrar med passagemåttet 80-90 cm. Åverkan på
lägenheten blir slitna dörrkarmar var rullstolar tagit i
medan personalen tvingas göra tunga lyft för att kunna
manövrera hjälpmedlen. Öppningar och passagemått i
dörrar bör vara minst 1m för att undkomma detta. En öppen
planlösning ökar framkomligheten med hjälpmedel
betydligt. Personalen anpassar sig så långt det är möjligt till
lägenhetens utformning vid förflyttningar genom att ta
omvägar och backa med hjälpmedlen. Lägenhetens
utformning bör även minimera behovet av dessa extra
arbetsmoment.
Hanteringen av duschvagnen belyste hur viktigt det är att
hela duschvagnen kommer in i hygienutrymmet så dennas
avrinningshål kan placeras över toalettstolen, se bild 18.
Duschvagnen är mycket skrymmande. Det krävs relativt stor
fri yta och välplanerad lägenhet för att ta denna mellan
sängen och hygienutrymmet samt ut ur lägenheten.

Bild 18:
Rörelseutrymme om
minst 0,80 m för
hjälpare bredvid
duschvagn.
Duschvagnen ska
placeras med dess
avrinningshål över
toalettstolen

Allmänt fungerar det redan framtagna måttet på 80 cm för hjälpare som arbetsutrymme.
35

ANALYS

Aktivitetsstudien visade var fri yta eller/och stödhandtag behövs för aktiviteter var en
äldre, hjälpmedel och hjälpare är involverade. Den visade också på hur handfat,
toalettstol, dusch och dörröppning bör placeras i förhållande till varandra.
Allmänt har människor när sysslor utförs kontinuerligt varje dag en benägenhet att ta
genvägar om detta är möjligt. Speciellt då de är stressade eller har kort om tid. Med
hjälpmedel tas en rak snabb förflyttningsväg framför att gå runt eller backa. Detta trots att
bättre arbetsställningar kan uppnås med omvägen.

6.3 Bogemenskap för äldre
Lägenheterna bör även i denna boendeform vara mindre till storleken vilket kompletteras
av de gemensamma ytorna. Tvåor är populära i Bogemenskaper för äldre. Lägenheterna i
denna form av boende är oftast mellan 40-60 kvm. Köket bör vara utrustat för tillagning
av lättare måltider eftersom de äldre till stor del deltar i de gemensamma måltiderna.
Lägenheten och hygienutrymmet ska vara tillgängligt för manuell rullstol.
Hemtjänstpersonal behövs även för äldre i Bogemenskap varför rörelseutrymme för
aktiviteter är nödvändigt. Ett särskilt boende för äldre ska vara anpassat så att det går att
bo i till livets slut. I en Bogemenskap kan äldre bo upp till en hög ålder men om
hjälpbehovet blir för stort är särskilt boende enda alternativet.

6.4 Målgrupp och marknad för lösningsförslag
Efter intervjuer och undersökningar kunde en generell målgrupp definieras. Trenden för
gruppboenden i äldreboenden är en minskning av lägenhetsytan, de som byggs idag är ca
30 kvm och mindre för att boendet ska bli ekonomiskt hållbart. I allmänhet föredrar
många äldre större lägenheter, gärna 4 Rum och kök, så länge de bor i vanligt boende.
Detta är en följd av deras tidigare boende som i många fall är ett småhus. En
lägenhetsstorlek på ca 40-50 kvm med ett separat sovrum förefaller passande i en
Bogemenskap för äldre. Gemensamma utrymmen, trygghet och gemenskap med grannar i
en Bogemenskap skulle kunna få dessa att välja ett mindre boende framför stora
lägenheter. Ett stort intresse finns dessutom bland äldre att bo utomlands i varmare länder
en del av året. En mindre lägenhet i en Bogemenskap skulle kunna kompletteras med att
den äldre har en lägenhet utomlands i t.ex. Spanien. Tjänsten att tillhandahålla dessa
lägenheter utomlands på en specifik plats/grannskap skulle kunna ges av
fastighetsägaren/bostadsbolaget vilket gör att grannar i Sverige kan vara grannar
utomlands. Denna tjänst är attraktiv eftersom äldre söker sig till Bogemenskap/
seniorboende dels för att få ett nytt socialt sammanhang och för att slippa dagliga sysslor
med småhuset, t.ex. snöskottning som blivit för tungt. Mindre lägenheter passar även
korttidsboende. Lindbäcks tillverkar prisvärda hus och därmed är inte ”lyxlägenheter” ett
alternativ.

6.4.1 Beroende och oberoende variabler
Tre typer av äldre funktionshindrade typpersoner kunde faststallas; sängliggande,
rullstolsbundna och lättare rörelsehindrade. Tabell 5 visar vad detta har för betydelse för
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bostadens utformning. Lägenheterna i särskilt boende ska vara möblerbara för alla tre
rörelseförhinder medan Bogemenskaper inte kan klara av att ha en boende som är
sängliggande eller har mycket stora hjälpbehov som t.ex. svårt dementa.
Par lever annorlunda än ensamboende, se tabell 6.
.
Tabell 5: Beroende och oberoende variabler. Slutsatser om vilka behov rörelseförhinder skapar
i den omgivande miljön. Behoven påverkar bostadens utformning.
Oberoende
variabler:
Grad/typ
av
rörelseförhinder
Lätt
rörelsehindrad,
behov av rullator

Beroende variabler
Hjälpmedel i Hjälpmedel i
hygienutryboningsrum
mme

Behov av fri
yta och
hjälpmedel

Behov och
placering av
möbler.

Samband

Vanlig
säng/sjukhus
-säng kan
placeras mot
vägg. Behov
av fler
möbler än
äldre med
högre grad av
rörelseförhin
der.
Sjukhussäng
med fri yta på
båda sidor
om denna.
Kunna sitta i
rullstol vid
matbord och
tv.
Sjukhussäng
med fri yta på
båda sidor
om denna.

-

Duschstol,
stödhandtag,
självstängand
e bidédusch

(Mobil lift)

Vändcirkel
och tillräcklig
bredd i
passager för
rullator.

Rullstolsbunden

Duschstol el
duschvagn,
stödhandtag,
självstängand
e bidédusch

Taklift
och/eller
mobil lift

Vändcirkel
för rullstol.
Användande
av mobil lift
vid
framförallt
säng.

Sängliggande

Duschvagn

Taklift
och/eller
mobil lift

Gott om
utrymme vid
säng för
mobil lift.
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-

Närhet
till
fönster
och
överblick
av
bostad.
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Tabell 6: Beroende och oberoende variabler. Slutsatser
om vilka behov civilstatus skapar i den omgivande
miljön. Behoven påverkar bostadens utformning.
Beroende variabler
Behov av
Samband
Oberoende
möbler
variabler:
civilstatus
Ensamboende
Enkelsäng
Samboende
Dubbelsäng
Taklift från
alternativt två dubbelsäng och
enkelsängar
enkelsängar.
som står i
separata rum
eller på annat
sätt är
avskilda från
varandra.
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7. KRAVSPECIFIKATION
I tidigare kapitel framkommer en stor mängd krav och önskemål. Kravspecifikationen
sammanfattar och redovisar tydligt de viktigaste kraven och önskemålen för Lindbäcks
bostäder för äldre.

7.1 Kravspecifikation för koncept
Denna del av kravspecifikationen innehåller krav och önskemål som ansetts ha störst
betydelse för att ta fram koncept med den färdighetsgrad som projektets avgränsningar
ställer. I bilaga 12 har utvalda krav viktats mot varandra för att fastställa varje kravs
betydelse. Vissa krav har i denna kravviktning i bilagan omformulerats för att bättre
kunna användas till att utvärdera koncepten.
Kraven skall uppfyllas och önskemål om det är möjligt.
Ö = önskemål
K = krav
Produktion och volymer
Volymens inre mått:
K
L≤ 7,8 m.
K
B≤ 3,6 m.
K
H≤ 2,5 m
K
Våt och installationsrika områden ska samlas i en volym så långt det är möjligt.
Ö
Helst kök och hygienutrymme i samma volym till en lägenhet. Alternativt två kök
eller hygienutrymmen från två lägenheter samlat i en volym.
K
Volymväggar ska vara multiplar av 0,6 m.
K
Fönster och dörrar ska ligga på ett avstånd minimalt 0,3 m men helst 0,4 m från
väggslut eller hörn.
(K
Vertikala installationsschakt ska placeras ut mot korridor.)

Ö
Ö
Ö
K
Ö
Ö
K
Ö
K
Ö

En god bostad för äldre
Hög möblerbarhet.
Tydliga karaktärer av rumsfunktioner t.ex. kök ska finnas så att de lätt kan kännas
igen.
Medge bra samband mellan rumsfunktioner.
Överblickbarhet
Bra kontakt mellan inre och yttre miljö
Planlösning medge att förråd kan placeras i anslutning till bostad.
Institutionskänsla skall undvikas.
Hemlikhet skall eftersträvas.
Det ska vara lätt att överblicka och orientera sig.
Zonering bör tillämpas om möjligt. (Uppdelning av offentliga och privata delar av
rummet. Köksdelen är en offentlig plats medan sängplatsen är privat.)
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Ö

Dagsljus ska finnas i lägenheten var det används mest.( Dagsljus är viktigt för
personer med nedsatt syn)

Ö

(Altandörr i anslutning till uteplats/balkong/fransk balkong. Detta gäller
lägenheter >1 Rok.)

Ö
Ö
Ö
K
K
K
K
K

K
K
K
K
K

Ö
K
Ö

Tillgänglighet
Utformning ska passa sängliggande, rullstolsbunden och lätt rörelsehindrad med
rullator.
Hela lägenheten vara tillgänglig för rörelseförhindrad och dimensioneras så att
förflyttning av duschvagn och rullstol för begränsad utomhusanvändning kan ske.
Allmänt ge fri yta till rörelseutrymme för hjälpare vid förflyttningar och i
aktiviteter med den äldre.
Förflyttning av duschvagn från säng till hygienutrymme ska kunna ske på ett lätt
sätt.
Lägenhetens utformning ska medge att sjukhussäng kan rullas ut från lägenhet.
Det ska vid sidan av sängen vara möjligt att frigöra fri yta om; 2 m på ena sidan,
0,80 m på andra och 0,6 m bakom fotända av säng(AMV).
Inga eller platta trösklar.
Förvaring om minst 1,2 m klädstångslängd ska vara tillgängligt för
rullstolsbunden.
Lägenhet ska framförallt rymma följande inredning och möbler:
Sjukhussäng: 1*2,2 m och nattduksbord
Soffa för två personer eller en fåtölj + mindre bord
Ett matbord för minst den boende + 2 personer
I högskåp minimum klädstångslängd 1,6 m (0,60+0,60+0,40) alternativt en
klädkammare.
Pentry med bänklängd 1, 6 m(diskbänk med blandare och vask, fri yta att arbeta
på, 2 kokplattor) med kyl(+frysfack) i underskåp.( ev. kan kyl placeras för sig och
ger då en bänklängd 1,6+ 0,6 m.)
Mikrovågsugn kan byggas in i över- eller underskåp.
Uttag för kaffebryggare eller vattenkokare ska finnas vid bänk.
Bokhylla
Uteslutits:
Skrivbord(matsalsbordet får även ha denna funktion).
Datorhörna (allmänt tros att äldre kommer att kunna använda Tv:n som dator i
framtiden).

K
K

Dörrar
Ytterdörr skall medge passage med sjukhussäng.
Dörr till hygienutrymme skall medge passage med duschvagn och rullstol för
begränsad utomhusanvändning.
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K

Ö
K
K
K
Ö
K
Ö

K
K
Ö

Fritt utrymme bör finnas vid sidan om dörr så att rullstolsbunden kan öppna
denna.

Hygienutrymme
Toalettstolens placering ska medge installering av taklift i rak linje från denna till
sängplats i boningsrummet.
Medge 1 m fri yta på båda sidor om toalettstol
Medge minst 1,40 m fri yta framför toalettstol.
Medge minst 0,9 m diagonal mellan toalettstol och tvättställ.
Medge minst 0,80 m vid minst ena sidan av tvättställ.
Medge användande av duschvagn och duschstol + rörelseutrymme
Handfatet ska ligga i anslutning till öppning så att rullstol för begränsad
utomhusanvändning lätt kan föras in och eventuellt till viss del använda utrymmet
utanför.
Placering av ledstänger och handtag ska ske så att den äldre får maximal nytta av
dessa i sin dagliga livsföring samt kan använda dem på ett säkert sätt.
Medge rörelseutrymme om 80 cm på båda sidor om duschvagn.
Förvaringsutrymme i eller i anslutning till hygienutrymme ska finnas för
förbrukningsartiklar, till exempel blöjor, medicin, handdukar, personalens
desinfektionsmedel.
Allmänna krav hygienutrymme

Ö
K
K
K

K
K
K
K
Ö
K

Hygienutrymmet ska ta upp så liten area av lägenheten som möjligt utan att
tillgängligheten minskar.
Det ska finnas utrymme för två hjälpare och äldre vid aktiviteter
Risken för olyckor ska vara så liten som möjligt.
Användning av hjälpmedel ska kunna ske på ett säkert och enkelt sätt för äldre
och personal.

Samband
Person sittandes vid matbord ska inte ha utsikt över toalettstolen i
hygienutrymmet.(Utsikt över handfat eller annan inredning fungerar.)
Från säng ska person se hygienutrymmet. Detta kan försena inkontinens.
Från sängen ska den äldre kunna se ut genom fönster och tv.
Fönster med låg bröstning i närhet till säng.
Från sängen ska den äldre kunna se ytterdörren.
Matbord ska ligga i anslutning till pentry.

7.2 Övriga krav och önskemål
Nedan anges viktiga punkter som bör tas hänsyn till då Lindbäcks ska bygga ett boende
för äldre.
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7.2.1 Arbetsmiljö
Lägenheternas utformning ska följa riktlinjer som ges av AMV i skriften: Särskilt boende
för äldre- Arbetsmiljö(Arbetsmiljöverket, 2007).

7.2.2 Sammansättning av volymer till byggnad
Allmänt för äldreboende
 27 lägenheter är undre gränsen för om ett äldreboende är ekonomiskt hållbart när
det är i drift, 36-55 lägenheter är vanligast.
 Lägenheterna bör placeras i grupp om 8-9 st.
 Lämplig avvägning mellan enskilda lägenheter och gemensamma utrymmen.
 En bedömning bör ske av i vilken grad lägenheternas utformning och
sammansättning ger möjlighet till kommunikation respektive privathet.
 Det bör finnas en halvprivat zon i korridor/gemensamma ytor framför dörr till
lägenhet. Detta ger en möjlighet att överblicka vad som händer på de
gemensamma ytorna vilket ökar trygghetskänslan för den som är på väg ut från
lägenheterna och möta andra människor.
 Golvtrösklar ska undvikas så långt som möjligt.
Lindbäcks produktion
 Minst 30-40 lägenheter är gränsen för om ett uppdrag blir lönsamt, men
Lindbäcks har även haft projekt ner till 18 lägenheter.
 Flera lägenheter av samma typ är mer lönsamt att tillverka.
 Minst 25 hygienutrymmen bör kunna produceras för att en ny form på rummet
ska vara ekonomiskt försvarbart. Det är fördelaktigast att göra många
hygienutrymmen av samma storlek och form då en byggnad planeras.
Övrigt
 Installationers placering och lägenheternas utformning ska ha så hög flexibilitet
som möjligt vid drift.
 Planera för framtida teknik.
 Vid planerandet bör det tas ställning till om dementa personer och svårt
rörelsehindrade ska bo kvar på enheter vilka har samma vårdtagare som
traditionellt äldreboende. Alternativet är att de flyttas till särskild avdelning för
dementa respektive vård i livets slutskede. Detta då hjälpbehovet är mycket stort
och skrymmande hjälpmedel nödvändiga.

7.2.3 Enskilda lägenheten
Nedan anges viktiga punkter framförallt för detaljutformning av lägenheter för äldre.
Hygienrummet
Användning/installation av hjälpmedel förutsätter att:
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Väggarna ska klara montering av tungt belastade stödhandtag och
armstöd som placeras efter den boendes behov. Oftast vid dusch
och toalettstol.
Golvbrunn måste vara placerad så att den kommer under duschstol
vid duschning.
Duschstol ska kunna komma rakt över dusch och toalettstol.
Toalettstolens höjd kan med fördel ändras till varje individ om en
tjockare sits kan sättas på. En högre toalettstol gör det lättare att gå
på och av denna.
En räls för taklyft ska kunna dras från säng till toalettstol.

Placering av utrustning och inredning
 Duschblandare bör placeras 0,7 från hörn och 0,9 över golv.
 Armstöd vid toalettstol bör vara 0,8 m över golv med ett
mellanrum på 0,6 m.
 Självstängande duschslang/bidédusch ska finnas i anslutning till
toalettstol, ev. från tvättställ som förberetts för detta ändamål.
 Knappar och kontroller ska placeras så att de lätt kan nås.
 Inga skåp under tvättställ så att sittande eller rullstolsbunden får
plats med knä.
Flexibel utrustning





Duscharmatur bör vara flyttbar.
Lång duschslang ska finnas.
Tvättställ ska vara höj och sänkbart.
Format på spegel vid tvättställ ska vara sådan att den kan användas
stående som sittande. Lite bredare spegel ger dessutom möjlighet
att se sig från sidan om till exempel rullstolen endast kan tas in en
liten bit i hygienutrymmet.

Kvalitéer i badrum för att ytterligare öka säkerheten (Regnier, 2002)
 Mycket ljus över tvättställ, nära dusch och generellt i rummet.
 Belysning bör finnas i eller kunna riktas in i skåp.
 Antihalkytor ska finnas på golv, speciellt vid dusch.
 Möjlighet att snabbt värma upp badrummet vid duschning. En av
de största anledningarna till att äldre inte vill duscha är att det är för
kallt i badrummet. Värmelampor eller element är möjliga lösningar
på detta problem.
 Golvvärme minskar halkrisken och värmer upp badrummet.
 Antiskållregulatorer i duschen.
 Inga vassa hörn eller kanter på utrustning eller utformning av rum.
Köksdel/pentry



Handtag och reglage ska vara lätta att greppa.
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Inre entré







Förvaring





Saker i förvaringsskåp ska vara lättillgängliga. Äldre har mindre
fysisk energi och har svårt att nå högt upp och lågt ner i skåp.
Underskåp ska ha lådor, backar eller hyllor som är lätta att dra ut.
Om den äldre är "ostadig" ska personen kunna stödja sig när
köket/pentryt används. En L-formad kökslayout som gör att den
äldre kan stödja sig och arbeta i en arbetstriangel.(spis-kylskåpvask).
Äldre lagar inte mat i så stor utsträckning och behöver således
endast ett mindre kök. De kan ofta heller ej använda bakre plattor på
ett säkert sätt. De föredrar mikrovågsugnar, vattenkokare m.m.
Det ska finnas en plats i eller i anslutning till entrén att ta på/av
ytterkläder.
Det ska finnas fri yta vid dörrens öppningssida så att den äldre når
handtaget från en rullstol.
Vändplats innanför dörren för rullstolsbunden.
Kapphyllan ska finnas inom räckhåll för sittande och stående.
Medge förvaring av ytterkläder.

Det ska vara möjligt att förvara stora förpackningar med
förbrukningsartiklar och skrymmande tekniska hjälpmedel. (Gäller
endast för Bogemenskap. Äldreboenden har förråd i de gemensamma
ytorna för dessa.)
Högskåp bör i nedre del ha utdragbar inredning.
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8. PRESENTATION OCH UTVÄRDERING AV
LÖSNINGSFÖRSLAG
I detta kapitel presenteras möjliga lösningar och vägen fram till dessa. Koncepten för
hygienutrymmena kan ses som egna volymer vilka ska placeras i lägenhetsvolymer.
Lösningsförslagen för lägenheterna var tvungna att bli relativt detaljerade tidigt i
konceptgenereringsprocessen eftersom informationsinsamlingen resulterat i en
omfattande kravspecifikation. Detta betyder också att tidsbegränsningen uteslutit
ingående detaljlösningar.

8.1 Hygienutrymmena
Planeringen av boende för äldre måste ske med förutsättningen att den äldres
levnadsvillkor kan komma att förändras när hälsan försämras, handikapp kan uppstå och
därmed blir lägenheten inte bara ett hem utan även en arbetsmiljö. Detta är särskilt viktigt
i hygienutrymmet eftersom många dagliga aktiviteter utförs och hjälpmedel används på
en liten yta.
Hygienutrymmets utformning är starkt beroende av lägenhetens design varför
hygienutrymmets exakta utformning bestäms av lägenheten.

8.1.1 Koncept för hygienutrymmena
Brainstormingen resulterade i en form på hygienutrymmen som skulle kunna medge
flexibilitet med olika dörr- och vägglösningar. I koncept A används formen med en
traditionell dörrlösning och i koncept B-C har andra alternativ utforskats.
Alternativ för en traditionell dörrlösning:



Vrid-, skjut- eller slagdörr.
Pardörr (den ena dörren är mindre)

Koncept A ”Kapat hörn”.
Lägenheter i äldreboenden är små och ska rymma
många funktioner. Ett kapat hörn på hygienutrymmet
skapar välbehövligt utrymme och ger rymd i
boningsrummet.
Utrymmet som försvinner i hygienutrymmet är inte
nödvändigt här för aktiviteter och kan vid förflyttningar
kompenseras av ett brett passagemått i dörröppningen. En
traditionell skjut- eller pardörr kan väljas beroende av
planlösningen.
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Bild 19: Koncept A.
Hygienutrymme med
kapat hörn och en
traditionell dörrlösning.
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Koncept B1 ”vrid och drag”
Koncept B1 är en variant av A med skillnaden att dörren utgörs av portar som fungerar
likt slagdörrar. Vid användning av duschvagn kan portarna dras ut enligt bild 20, 21 och
22. När portarna är utdragna kan hjälparna röra sig friare runt om duschvagnen. Portarna
skulle vara tvungna att gå upp till innertaket, 2,4 m, för att undvika att fuktig ånga slipper
ut. Hygienutrymmet utan portarna utdragna är dimensionerat för alla hjälpmedel utom
duschvagn.

Bild 20: Koncept
B2.

Bild 21: Koncept
B2.

Koncept B2

Bild 22: Koncept B1.
Bilden visar
hygienutrymmet i sin helhet
när dörrarna är helt
utdragna.

En variant av koncept A och B1 med en specialutformad pardörr. I pardörrens sidodörr
finns en utdragbar skiva se bild 23. När denna fälls ut och huvuddörren öppnas en bit
skapas extra utrymme för passage runt om duschvagnens nedre del, se bild 24. Även för
detta koncept skulle dörrarna vara tvungna att gå upp till innertaket, 2,4 m, för att
undvika att fuktig ånga slipper ut. I detta koncept blir dörrarna inte lika breda som i
koncept B1 och således lätthanterligare. Däremot ges mindre extra utrymme med
dörrarna utfällda.

Bild 23: Koncept B2. Skivan i sidodörren har dragits ut.
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Bild 24: Koncept B2.
Inläggsskivan i sidodörren
är i bilden utdragen och
medger extra utrymme för
passage kring duschvagnens
nedre del.
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Koncept C
Detta koncept används framförallt för att kunna
jämföras med koncept A och B samt för att
eventuellt hitta en flexibel lösning med själva
lägenhetens utformning istället för hygienutrymmet.
Dessa dimensioner och form på hygienutrymmet
rekommenderas
av
Svensson
(2001)
och
Arbetsmiljöverket (2007) När handfatet placeras
0,35 m från dörr ges mer utrymme att tvätta den
äldres hår och ansikte då denne ligger på
duschvagnen. Om detta mått istället är 0,8 m ger det
mer utrymme att assistera den äldre kring tvättstället.
Bild 25: Koncept C. Enhet
meter. Skala 1:50.

8.1.2 Urval av Hygienutrymmen
Kriterieviktning av hygienutrymmena
Koncepten för hygienutrymmena ställdes mot utvalda kriterier för att kunna avgöra om
de var lämpliga att utveckla vidare och placeras i volymer för att bilda en lägenhet.
Utfallet av kriterieviktningen blev att hygienutrymme A och C var lämpliga att arbeta
vidare med, se viktningen i bilaga 6.

Fördelar och nackdelar
Fördelar och nackdelar antecknades för att få en klarare bild av koncepten, se bilaga 8.
Kriterierna i viktningen ansågs vara så starka att dessa fick avgöra och valet föll på
hygienutrymme A och C.

8.1.3 Vidareutveckling av utvalda hygienutrymmen
Koncept A
Flera varianter med olika dimensioner av rummet testades
av detta koncept beroende av lägenhetens utformning.
Tillslut kom följande fram: Vägg 1, se bild 26. bakom
toalettstolen bestämdes till den konstanta bredden 2,4 m
enligt AMV:s direktiv och vägg 2 bakom handfat skulle
vara ≥ 2,7 m bred. Vägg 2 samt övriga väggars bredd
justerades efter den planlösning hygienutrymmet placerades
i. Enligt en undersökning (Paulsson 2002) har kvadratisk
form på hygienutrymmet visat sig fungera bra. Den breda
dörröppningen ger extra utrymme att använda hjälpmedel
framför toalettstolen och medger för rullstol direkt tillgång
till handfat, se bild 28. Möblerbarheten minskar då
hygienutrymmets väggar delvis tas bort. Möbleringsplaner
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Bild 26: Hygienutrymme
skala 1:50
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ses i bild 29.
Den dimensionerande faktorn var till stor del duschvagnen, se bild 27. Duschvagnen ska
kunna tas in och användas på ett enkelt sätt samt att hjälparnas behov av rörelseutrymme
0,80 m på långsidorna om denna ska uppfyllas. Användandet av rullstol för begränsad
utomhusanvändning kan ses i bild 28.

Bild 27: Införsel av
duschvagnen i
hygienutrymme.0,8 m
anger hjälparnas
rörelseutrymme. Skala
1:50

Bild 28: Duschstol kan placeras
i duschutrymme eller över
toalettstol. Rektangel
symboliserar rullstol för
begränsad utomhusanvändning
med en vändcirkel med
diametern 1,5 m. Skala 1:50

Bild 29: Möbleringsplaner för hygienutrymme A. De
streckade cirklarna visar vändningsdiameter för rullstol
med begränsad utomhusanvändning. Skala 1:50
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Hygienutrymme C
Med ett helt utrymme kan två hjälpare arbeta på varsin sida om duschvagnen se bild 30.
Vägglängden 2,7 m ger möjlighet att även röra sig på kortsidan av duschvagnen. Det
finns gott om utrymme för tvättmaskin och torktumlare på rad samt hyllor/skåp.
Hygienutrymmets dimensioner tillåter en vändcirkel för hjälpmedel med diametern 2 m,
se bild 30.

Bild 30: Hjälpmedel i hygienutrymme Skala 1:50
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8.2 Lägenheterna
Målet var att skapa en början till en standard för Lindbäcks äldrebostäder. Detta är
önskvärt för att produktionen flyter snabbare och felfriare när alla i produktionen vet hur
lägenheterna ska se ut. Lägenheternas storlek i gruppboende bestämdes till att vara
mellan 25 och 30 kvm. Genom att utöka dessa med ytterligare en volym kunde lägenheter
kring 45 kvm skapas. Denna större lägenhet var lämplig för samboende par,
ensamstående som önskar bo stort eller som servicelägenhet. Lägenheten kan även
fungera i framtiden då det av en del tros att lägenheter i särskilt boende ska bli större
(Regnier, 2002). Rumsfunktioner som skall ingå i lägenheter i gruppboende anges i
boverkets byggregler 3:211, se kapitel fyra (4.3.1) i denna rapport. Tolkade behov, se
bilaga 4, från intervjuer har tagits hänsyn till vid utformningen.
Med informationsinsamlingen som bakgrund kan den större lägenheten fungera för både
Särskilt boende och Bogemenskaper för äldre. Enda skillnaden är att köken i
Bogemenskapen oftast har mer utrustning än det pentry som behövs på särskilda
boenden.
Sammansättningen av volymerna ska kunna ske på ett bra sätt och vertikala
installationsschakt placeras ut mot Korridor/gemensamma utrymmen. Fönstersättning
påverkar möblerbarheten.

8.2.1 Idéarbetet
Mått på möbler, hjälpmedel och passager studerades ingående för att få en hög
tillgänglighet i bostaden. En stor mängd möbleringsplaner upprättades. För att få en
ekonomiskt hållbar produkt undveks rundade väggar och komplexa utskjutande delar från
volymerna. Ett volymtänkande tillämpades under idéarbetet.
Efter den första inledande brainstormingen gjordes olika ansatser för att få fram en
mångfald av koncept. Lägenheterna utvecklades med "De fyra principerna” i åtanke, se
kapitel två. Önskan var särskilt att enligt princip 4 kunna bilda nischer och tydliga
rumsfunktioner i volymerna. Volymernas mått anpassades till multiplar av 0,6 m. Strävan
var att hitta några koncept vilka uppfyller kraven samt de viktigaste önskemålen från
kravspecifikationen, se kapitel sju(7.1). Genom att kombinera olika mått på volymer med
justerade mått på hygienutrymmen har lägenhetskoncepten tagits fram.
Idéprocessen
Ansats 1
Började med att fritt söka efter minsta rumsmått som skulle bilda en bostad med de
bestämda rumsfunktionerna. Se tidig skiss i bild 31.
Ansats 2
Möjligheten att skapa en väl fungerande bostad av en eller två byggvolymer undersöktes.
Byggvolymerna adderades till olika lägenhetsformer.
Ansats 3
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Skapa en större lägenhet genom att addera ytterligare volymer.
Ansats 4
Undersökande av hur lägenheterna kan bilda korridorer och del av byggnad. Möjligheten
att tillsätta förråd utreddes.
Denna process var iterativ.

Bild 31:
Tidiga skisser.
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Funktionella samband i lägenheten
För att få en uppfattning om hur en enskild lägenhet i ett äldreboende ska utformas bör
följande samband has i åtanke under idéprocessen.
Gemensamma
ytor

Utsikt

Hygienutrymme

Taklift

Sängplats
Boningsrum

Yttre
Entré

Inre
Entré

Köksdel

Förvaring

Primära samband
Sekundära samband

Bild 32: Visualisering av önskvärda funktionella
samband för lägenhet i särskilt boende för äldre.

Det är viktigt att lägenhetens
utformning tillåter att en duschvagn
med lätthet kan rullas mellan sängen
till hygienutrymmet. Duschvagn och
säng ska dessutom kunna tas ut genom
ytterdörren, se bild 33. Bilaga 12 anger
värderingsfaktorer för de tre graderna
av rörelseförhinder.

Bild 33: Skala 1:50. Förflyttning av
duschvagn(turkos) och sjukhussäng(röd.)
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Öppna planlösningar och dörröppningar med passagemått om minst 1 m ökar
framkomligheten avsevärt. Fördelar och nackdelar med en öppen planlösning redovisas
nedan.
Fördelar
- Mindre trånga passager
- Mer fri yta att arbeta på vid förflyttningar
- Dement har inga ”återvändsgränder”.
- Äldre har översikt över lägenheten vilket ökar trygghetskänslan och förmågan att
orientera sig.
Nackdelar
- Volymen måste stadgas upp med en balk då en vägg i volymen är nästan helt
öppen.

8.2.2 Koncept för Lägenheterna
För att förstå utformningen av lägenheterna är det viktigt att studera möbleringsplanerna i
bilaga tio för lätt rörelseförhindrad, rullstolsbunden och sängliggande. Varje koncept har
en möbleringsplan för vart och ett av dessa av rörelseförhinder. I tabell fem redovisas
vilka effekter handikappen får på rumsutformningen i text. I bilaga 12 återfinns
värderingsfaktorer för de tre graderna av rörelseförhinder.
Att skapa en god miljö för dementa (70-80% av de boende) ansågs också mycket viktigt,
se kapitel sex. I Kravspecifikationen i kapitel sju anges ingående detaljer för
utformningen av lägenheterna.
För att få en överskådligare blick av koncepten och kunna jämföra dessa redovisas föroch nackdelar i bilaga 11.
Alla tre koncept som presenteras på nästa sida består av en mindre och en större lägenhet.
Den mindre lägenheten är uppbyggd av två volymer. Den större skapas genom att addera
ytterligare en volym till den mindre lägenhetens två volymer.
Tillägg av förråd
Till lägenheterna kan förråd läggas till enligt bilaga 10. Förråden ligger i egna volymer
och kan efter kunders önskemål väljas till. Dessutom verkar förråden ljuddämpande
mellan lägenheterna. Reducering av ljudöverföringen mellan lägenheterna är särskilt
viktigt på äldreboenden då dementa kan föra mycket oväsen vilket stör och gör andra
äldre oroliga.
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Uteplats/balkong/fransk balkong
En balkong, fransk balkong eller uteplats utgör en fara för dementa. De kan falla ut och
skada sig eller på bottenplan ta sig ut och gå vilse. Om ytan utanför lägenheten utgörs av
en inhägnad gård/park kan detta vara ett alternativ. Trots inhägnaden har fortfarande
personalen mindre kontroll över var de äldre gör, trots att man som på äldreboendet
Midskogen gett de dementa en fotboja, se bilaga 1. Dock är det fullt möjligt att
lägenhetskoncepten istället för t.ex. två fönster kan ha ett fönster och en altandörr,
framförallt i de större lägenheterna är detta intressant.

Koncept 1
28 Kvm
Volymer med inre måtten 4,8 * 3,6 m har
visat sig särskilt användbara för lägenheter i
äldreboenden då kravspecifikationen till stor
grad har kunnat uppfyllas. Måtten antar
nästan kvadratiska rum vilka är mer
användbara och möblerbara än rektangulära.
Ett kvadratiskt rum med måtten 3,6 *3,6 m
har hög möblerbarhet (Rosborg, 2008-2009).
Var volymernas ytterväggar möts vid
matbordets placering i bild 34 kan en
volymskarv placeras. För att stadga upp en
volym med en helt öppen sida behövs en
förstärkningsbalk enligt röd linje i bild 34.

Bild 34: Skala 1:75. Planlösning
28 Kvm.

Hygienutrymmet med kapat hörn gör det
möjligt att i mitten vända en rullstol för begränsad utomhusanvändning(se vändcirkel i
bild) och ger extra utrymme för matbordet. Pentryt är placerat i en egen hörna och
matbordet kan placeras i anslutning till pentryt vilket skapar en tydlig karaktär av kök.
Ett eget utrymme för pentryt behövs för att få bort det från övriga boningsrummet. Detta
gör att det blir lugnare och lättare att inreda.

Bild 35: Vy över köksdel.

Bild 36: Vy över
vardagsrumsdel och sängplats.
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Konceptet medger bra samband mellan köksdel och soffgrupp. Ett litet bord vid soffan
ger åtkomst för rullstolsbunden, se SS 91 42 21:2006. I hallar kan ofta en orolighet
uppstå då både högskåp och ytterdörr öppnas. Genom att dörren till hygienutrymmet
förskjutits något från hall minskar oroligheten.
Den sneda ytterväggen till höger gör att kravet på arbetsutrymme om 2 m enligt AMV
vid förflyttning med hjälpmedel till och från sängen kan uppfyllas. Väggen skapar även
kontakt med utemiljön och ger det sista lilla utrymme som behövs för att skapa en
trivsam och funktionell lägenhet. Från sängplatsen kan en taklift dras i en rak linje rakt in
till toalettstolen. Detta förenklar förflyttningen och installationen av taklyften. När den
demente ser hygienutrymmet från sängen påminns denne om att göra toalettbesök.

44 Kvm

Bild 37: Koncept 1. Skala 1:75

Denna större lägenhet skapas genom att
volymerna i 28 kvm skjuts isär och
ytterligare en volym med måtten 3,6*4,8 m
läggs i mitten.
Lägenheten passar ensamboende med
önskan att bo större eller ett samboende par.
Hygienutrymmet med kapat hörn ger extra
utrymme att ha ett matbord för fyra
personer. En trivsam hörna skapas för en
soffgrupp och i hallen finns garderober för
förvaring av ytterkläder. Vackra skjutdörrar
utgör passagen till sovrummet, se bild 38
och 39. En taklift kan installeras från
dubbelsäng i sovrummet till toalettstol(se
linje i bild 37). Skjutbara dörrarna ger även
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Bild 38: Vy över dubbeldörrar in till
sovrum och soffhörna.

Bild 39: Vy över sovrum.
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möjlighet till avskärmning och en privat sfär.
Den sneda ytterväggen är nu placerad i sovrummet vilken även här ökar tillgängligheten
och möblerbarheten. Det är på äldreboenden vanligt för ett samboende par att det uppstår
en försämring av hälsan för den ena partnern. Hälsotillståndet gör att den sjuka partnern
behöver extra hjälp och tillsyn, ofta även nattetid. För att den friska partnern ska få
behålla sitt privatliv och sova ifred medgör planlösningen att en enkelsäng kan placeras i
boningsrummet för den sjukare personen (se bilaga 10).

Sammansättning av lägenheterna
Ett exempel på hur lägenheterna kan
sättas samman till korridorer eller en
byggnad visas i bild 40 och 41.
Lägenheterna kan sammanfogas i raka
korridorer
beroende
av
hela
byggnadens form som i sin tur beror
på byggplatsen. I byggnadens hörn
kan gemensamma utrymmen eller
personalens lokaler utlokaliseras för Bild 40: Svarta linjer visar lägenheternas
att binda samman byggnaden. omfattning. Grå linjer utgör gränser mellan
Korridorslut bör leda dementa vidare volymer. Turkos- och rödfärgade ytor tydliggör
genom markeringar eller form. lägenheter på 28 Kvm respektive 44 Kvm.
Sittplatser för vila eller möten behövs Ljusgråa ytor utgör förråd för de boende.
på lämpliga platser i korridorer. Detta Streckad linje är förslag på avfasning av hörn för
koncept ger upphov till längre att skapa en mjukare svängning av korridoren.
korridorer och huskroppar än koncept
3. Se kravspecifikationen i kapitel sju under rubriken 7.2.2 Sammansättning av volymer
för ytterligare information.

Bild 41: Sammansättning av
volymer i 3D till lägenheter.
Bilden kan jämföras med bild 40.
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Koncept 2
25 Kvm
Lägenheten utgörs av två volymer med
måtten 5,4*3,0 m resp. 5,4*1,8 m. Det
behövs även här en förstärkningsbalk i
taket över hela öppningen, tvärs igenom
rummet.
Planlösningen i kombination med
burspråket ger en fin inre miljö.
Burspråket utgör en trevlig plats för den
äldre att sitta ned och betrakta livet
utanför
boendet.
Mötet
mellan
volymernas ytterväggar döljs av en
vacker pilaster, se volymskarv i bild 42
till 44, som döljer och förenar volymerna.
Sovplatsen har en egen tydlig karaktär.
För att se tv från säng, matbord och fåtölj
måste denna placeras på ytterväggen till
höger om burspråket.

Bild 42: Planlösning koncept 2.
Skala 1:75.

Bild 43: Vy över pentry och
burspråk i lägenhet 25 Kvm.

Bild 44: Vy över sovdel i
lägenhet 25 Kvm.
Volymskarv/pilaster till vänster
om säng.
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45 Kvm

Bild 45: Koncept 3. Planlösning 45 Kvm. Skala
1:75
Lägenheten, se bild 45, medger att ett funktionellt samband uppnås mellan köksdel och
soffgrupp, se bild 46 och bilaga 10. Det finns stora möjligheter att använda olika storlekar
och former på matbordet. Placering av tv:n är inte idealt. I sovrummet finns gott om
utrymme för förvaring och en läshörna utan att tillgängligheten minskar. Högskåpen vid
pentryt kan bytas ut till större kylskåp och/eller skafferi alternativt inbyggd
mikrovågsugn då lägenheten finns i en Bogemenskap. Det finns stor möjlighet för ett
samboende par att ha skilda enkelsängar. I fallet då den ene partnern är sjukare kan den
friskare partnern ha en möblering som ger privathet då vårdpersonal besöker på kväll och
natt, se möbleringsplaner i bilaga tio.

Bild 46: Koncept 2, 45 Kvm. Visar
samband mellan köksdel och vardagsrum.
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Sammansättning av volymerna
Sammansättning av volymerna till lägenheter och med gemensamma utrymmen samt
bildandet av korridorer sker på liknande sätt som i koncept 1.
Volymerna i den större lägenheten kan även sättas ihop enligt rödmarkerad lägenhet
längst till vänster i bild 47. Denna lägenhet har kortsidan av ”sovrumsvolymen” mot
övriga lägenheten. Detta till skillnad från nästa rödmarkerade lägenhet som är
sammansatt av volymer på samma sätt som koncept 1 och 3.
Innergård/Atrium

Bild 47: Svarta linjer visar
lägenheternas omfattning. Grå linjer
utgör gränser mellan volymer.
Turkos- och rödfärgade ytor
tydliggör lägenheter på 28 Kvm
respektive 44 Kvm. Ljusgråa ytor
utgör förråd för de boende. Streckad
linje är förslag på avfasning av hörn
för att skapa en mjukare svängning
av korridoren.
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Koncept 3
26 Kvm (per lägenhet)

Bild 48: Koncept 3. Planlösning 26 Kvm. Skala 1:75
Volymerna för boningsrum och hygienutrymmen har inre mått: 5,4*3,6 m respektive
5,4*3,0 m, se bild 48. Detta koncept har en funktionsdel i mitten som medger att
installationer från två lägenheters hygienutrymmen kan samlas. Genom att
hygienutrymmena placerats i samma volym undviks de trånga passager som annars lätt
uppstår i små lägenheter med hygienutrymmen utan det avkapade hörnet, enligt koncept
1 och 2.

Bild 49: Koncept 3. Vy över
Bild 50: Koncept 3. Sängplatsen
pentry, matsalsbord och soffdel.
Boendeytan utgörs av endast en volym vilket gör att golvet kan läggas klart i fabriken
istället för på plats. Köket i lägenheten till höger, se bild 49, har en tydlig karaktär och är
trivsamt. I lägenheten till höger är köksdelen istället lokaliserad vid ytterdörren vilket gör
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att sängen kan få en privatare plats längst in i boningsrummet, se bild 50. Detta koncept
har djupare rum än koncept 1 vilket är miljövänligare eftersom det har mindre yta
yttervägg vilket gör att mindre värme förs ut.

45 Kvm

Bild 51: Koncept 3, planlösning 45 Kvm. Skala 1:200.
Sovrummet, se bild 51, har samma utformning som koncept 2.

Sammansättning av lägenheterna
Lägenheterna kan placerad i raka korridorer eventuellt med den inre raden av lägenheter
mot ett atrium eller en innergård, se bild 52. Lägenheterna bör placeras så att
ytterdörrarna till lägenheterna inte kommer exakt rakt emot varandra.

Bild 52: Svarta linjer visar lägenheternas omfattning. Grå linjer utgör gränser mellan
volymer. Turkos- och rödfärgade ytor tydliggör lägenheter på 28 Kvm respektive 44
Kvm. Ljusgråa ytor utgör förråd för de boende. Streckad linje är förslag på avfasning
av hörn för att skapa en mjukare svängning av korridoren.
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9. SLUTLIG UTVÄRDERING & VAL AV
LÖSNINGSFÖRSLAG
9.1 Lägenheterna
För att lägenheterna i särskilt boende ska vara ekonomiskt hållbara bör ytan vara
maximalt 30 Kvm. De nybyggda äldreboendena har lägenheter som är ca 26 Kvm. På
denna yta är det svårt att få en bra bostad för äldre. Dimensionerande faktorer är
framförallt duschvagn och sjukhussäng samt rullstol för begränsad utomhusanvändning.
AMV:s krav har till stor del fått styra för att ge möjlighet till att erhålla
investeringsbidraget och för att ge en bra arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö ger en positiv
utveckling då fler attraheras av vårdyrket och urvalet av personal blir större vilket gör att
kompetensen ökar. Motiverad och engagerad personal ökar trivseln hos de äldre. Ett bra
särskilt boende för äldre utgörs inte bara av byggnaden utan även personalens service.
Det är viktigt att personal får vetskap om på vilket sätt fria ytor och dörrlösningar i
koncepten kan användas vid förflyttningar med hjälpmedel, se kapitel tre under rubriken
social design.
Då lägenheterna för gruppboende i särskilt boende är mycket små, kraven på
tillgänglighet är höga och sambanden många krävs en mycket öppen planlösning. Många
funktioner med tydliga karaktärer skall dessutom rymmas på den lilla ytan. Detta betyder
att betydelsefulla funktioner måste ge vika för mindre viktiga. Tydliga karaktärer av
rumsfunktioner är viktigare än hög möblerbarhet. Om pentryt/ köksdelen och högskåp
passas in exakt t.ex. mellan öppning och hörn eller hörn och vägg i volymerna utnyttjas
utrymmet maximalt och bättre samband mellan rumskaraktärer uppnås. Volymbredden
3,6 m skapade en del problem då detta skulle lösas. Detta uppges även i GunterbergÄdelqvist & Runberger (2006) vara ett problem då lägenheter skapas med volymer.
Under intervjuer har det framkommit ett stort behov av ett litet förråd/klädkammare i
anslutning till bostaden(se bilaga 1). Dessa har kunnat anslutas till boningsrummet på
bättre och sämre sätt. I koncept 1 och 2 blir förrådet/klädkammaren åtkomligt om
högskåpen i hallen tas bort. I koncept 3 kommer antagligen lättare möbler placeras
framför förrådsdörren och förrådet blir mindre tillgängligt. Detta fungerar om förrådet
inte används så ofta och har en ”osynlig” dörr. Oftast flyttar den äldre från en stor bostad
till det särskilda boendet. De möbler som denne dessutom tar med från tidigare boendet
är stora och skrymmande. I den lilla lägenheten är mindre möbler som kan användas på
flera olika sätt fördelaktigast, t.ex. ett mindre bord vilket kan användas både som
nattduksbord och sidobord vid soffa. I en del seniorboenden och Bogemenskaper placeras
möbler som inte fått plats i den egna lägenheten istället i de gemensamma utrymmena.

9.2 Hygienutrymmena
Duschvagn används sällan på äldreboenden. Det är någon enstaka person på en enhet
med 8-9 lägenheter i ett vanligt äldreboende som i livets slut eller vid tillfällig försämring
av hälsan eventuellt kan behöva en duschvagn. När detta hjälpmedel tas i bruk är det
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oftast under en begränsad tid. Om brukstiden blir längre är det vanligt att den äldre flyttar
till ett annat boende/avdelning för personer med större behov av vård. Trots detta är det
ändå viktigt att lägenheterna och hygienutrymmet klarar användning av duschvagn.
Annars kan arbetsskador uppstå hos personal.
Duschvagnen är det hjälpmedel som gör att hygienutrymmen och hall blir stora i de
enskilda lägenheterna i särskilt boende. En tanke har funnits på ett duschrum i särskilt
boende speciellt för duschvagnar för att kunna minska ytan i hygienutrymmena. Men
detta alternativ avfärdades eftersom integriteten för den äldre påverkas negativt. Förr
fanns duschrum på äldreboenden men togs bort av denna anledning. Dessutom kan
dementa bli mycket oroliga om de försätts i denna situation.
Hygienutrymme C med dess form skapar i volymerna lägenheter med trånga passager
men i Koncept 3 försvinner denna nackdel.

9.3 Val av dörr
Till hygienutrymmet har skjutdörrar valts om lägenhetens utformning möjliggjort detta.
Skjutdörrar förenklar transporten av hjälpmedel genom dörröppningar då denna inte
upptar någon yta i rummet. Om hygienutrymmet är placerat i hallen med många samband
(på-/avklädning, förvaring, entré) gör en skjutdörr att det blir mindre rörigt.
En bred dörröppning till hygienutrymmet möjliggör att ytan utanför i hall/boningsrum
kan användas för t.ex. vändning av hjälpmedel m.m. Ett större passagemått gör det även
möjligt att börja svänga hjälpmedel innan det passerar dörröppningen till hygienutrymmet
eller korridoren utanför. Behovet av yta framför ytterdörren inne i lägenheten minskar
och korridoren kan vara smalare. Dock skall inte dörrens bredd försvåra själva
öppnandet.
Val av dörrar är beroende av lägenhetens utformning.
Hygienutrymme A
Klämrisk uppstod ofta i lägenheterna när skjutdörrar valdes till hygienutrymmet med
kapat hörn. Detta utgör en risk för framförallt dementa. Pardörr till hygienutrymmet
visade sig vara ett bättre val när öppningen förskjutits bort från hallen och en öppen yta
finns i mitten av boningsrummet. En pardörr med ett dörrblad om 1m, i en väggöppning
om 1,5 m valdes genomgående till detta hygienutrymme.
Hygienutrymme C
Skjutdörr i en väggöppning om ca 1,5 m fungerade däremot föredömligt för
hygienutrymme C.
Ytterdörr
En pardörr med passagemått 1,3 m väljs tillsist som ytterdörr till lägenheterna. När en
duschvagn ska svängas 90° från en korridor med bredden 1,5 m och in genom en dörr
måste passagemåttet dock vara 1,4 m (Svensson, 2001). Dörrens dörrblad ska medge
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passage med rullstol för begränsad utomhusanvändning. Denna rullstol kräver en öppning
om 0,9 -1,0 m. En duschvagn med måtten 0,77*1,95 m behöver öppningen 0,90 m för rak
passage (Svensson, 2001). När säng eller duschvagn ska passera kan sidodörren öppnas.

9.4 Konceptval
I konceptviktningen fick koncept 1 högst slutpoäng vilket
betyder att detta totalt sett bäst uppfyller de ställda kraven och
önskemålen (se bilaga 13). Koncept 1 är även det koncept som
har tydligaste rumskaraktärerna och en fin boendemiljö.
Förvaringsmöjligheterna uppfyller minimum nivån. I koncept 2
är det något svårare att möblera på ett bra sätt och
vardagsrummet saknar en privat plats. Detta gäller även
koncept 3 var vardagsrumsfåtöljen visserligen inramas från ena
hållet av ett högskåp men står mitt i rummet. Däremot har
koncept 3 en mycket god karaktär av kök med ett trivsamt
burspråk i anslutning samt att det finns stora möjligheter till
förvaringsutrymmen utöver minimum nivån och flexibilitet i
vad som denna används till.
Boningsrummet i sin helhet har formen av en smalare triangel,
med spetsen i hallen. Detta gör rummet något svårmöblerat.

Bild 53:
Rumsavdelare(Lundbergs).

I vänstra lägenheten för koncept 3 kan sängen placeras mot hörn och få en privat plats. I
koncept 1 kan detta ske med en rumsavdelare se bild 53. Rumsavdelaren gör att en hall
bildas och förvaringen kommer bort från boningsrummet. Denna placering av säng passar
lätt rörelseförhindrade. Koncept 1 ger en spännande fasad med sin sneda yttervägg. Taket
behöver inte följa vägens sneda linje utan ett rakt tak ger mer skugga till lägenheten i
söderläge. Äldre vill ha svala lägenheter utan för mycket ljusinstrålning.
Tillgängligheten med hjälpmedel i mitten av lägenheten är hög. Det är lätt att ta en
duschvagn från sängen till hygienutrymmet. Även sängen kan med lätthet tas ut genom
ytterdörren.
Koncept 3, med hygienutrymme optimalt för duschvagn, passar i ett äldreboende/enhet
för äldre i livets slutskede eller gravt handikappade. Hygienutrymmet i koncept 1 och 2
fungerar väl för begränsad användning av duschvagn.
Fördelar och nackdelar med lägenheterna, se bilaga 11. Resultat av konceptviktningen
och möbleringsplanerna se bilaga 10. Med allt detta i beaktande valdes tillslut koncept 1
med liten marginal som det vinnande konceptet. Dock fungerar även koncept 2 och 3 väl.
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10. VIDAREUTVECKLING AV VALT
LÖSNINGSFÖRSLAG
Koncept 1 (28 och 44 Kvm), se bild 54 till 56, utseddes till att vara den bättre lösningen.
Se bilaga tio för fler möbleringsplaner för konceptet. I detta kapitel ges en kort
beskrivning av färgsättning och material.

Bild 54: Skala 1:75. Koncept 1 Planlösning
28 Kvm. Denna möblering passar en äldre
med lättare rörelseförhinder som använder
rullator .. Veckad linje representerar draperi
vilket skapar en privat yta i lägenheten.
Garderober i hallen kan på kvällen fyllas på
med tvätt utan att störa den äldre.

Bild 55: Lägenhet 28
Kvm och 44 Kvm med
tillhörande förråd.

Bild 56: Skala 1:75. Koncept 1 Planlösning 44 Kvm. Denna möblering
passar en äldre med lättare rörelseförhinder som använder rullator.
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10.1 Färgsättning och material
Lägenheten färgsattes enligt Fridell Anter (2006) enligt tre i rapporten och Gundersen
(1994), se bild 57 . En lugn och relativt neutral färgsättning gör att många olika stilar och
färger på möbler passar i lägenheten. Om lägenheten är färdigmöblerad bör mättade
färger väljas på möbler. Fläckar eller prickar kan av dementa upplevas vara smuts vilket
skapar irritation och oro enligt personal på Midskogen, se bilaga 1. Färger upplevs olika
beroende av belysning och vilket vädersträck rummet ligger mot.

Taklist
Vägg
Golvlist
Golv

Bild 57: Färgsättning av boningsrum enligt Fridell Anter (2006). Taket ska vara
ljusast(vitt), väggarna något mörkare och golvet mörkast. Golvlisten ska vara mörkare
än taklisten för att ge en bättre rumsuppfattning för personer med nedsatt syn. Till
höger visas två exempel på denna färgsättning.

10.1.1 Rumsbeskrivning:
Boningsrum
Tak:
Vitt i boningsrum och hygienutrymme.
Väggar:

Målas eller tapetseras i en lugnande färg med hög vithet. Inga mönster
eller bård.

Golv:

Linoleummatta utan kraftiga mönster. Inga skarpa kontraster. Samma färg
på våtrumsmattan som mattan i övriga lägenheten för att undvika
kontraster som gör att dementa uppfattar förändringen i golvfärg som
avsats. Blått golv kan av dementa uppfattas vara vatten vilket skapar
rädsla och ovilja att beträda ytan.

Lister:

Lite mörkare golvlister än taklister ger en bättre rumsuppfattning.
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Dörrar:

Fönster:
Garderober:

Dörrar i avvikande färg från omgivande vägg för att uppmärksamma
dementa att detta är en utgång. Opaka glasskivor i sidodörr till
hygienutrymme och dubbeldörrar in till sovrum, se bild 58.
Vitmålade fönster och vit fönsterbänk.
Vita med vita släta dörrar. Svarta handtag. Inredning med klädstång och
hylla.

Bild 58: Koncept 1. Vy över vardagsrumsdel
och sovrum bortom opaka glasdörrar i lägenhet
44 Kvm.
Pentry (bild 60)
Kakel (appliceras mellan bänkskiva och överskåp): vit
eller en annan färg med hög vithet ev. i kombination
med enstaka kakel i mättad färg.
Vita släta skåpsnickerier med svarta handtag (inte
knoppar då dessa är svåra att hantera för
funktionshindrade), bänkskiva i laminat med rak kant,
rostfri vask, 2 kokplattor(se bild 59 för exempel på
alternativ utformning).
En utdragbar skiva under bänk kan utgöra extra arbetsyta
tillgänglig från rullstol
Uttag för kaffebryggare/vattenkokare vid bänk.
Utrymme för inbyggd mikrovågsugn i skåp.
Kyl med frysfack i nedre skåp.
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Bild 59: Foto på pentry
från lägenheter i
äldreboendet Midskogen,
Luleå. Taget under
studiebesök, se bilaga 1.
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Bild 60: Färgsättnings exempel
av koncept 1. Vy över köksdel.

Hygienutrymmet (bild 61)
Stödhandtag ska placeras mellan dusch och tvättställ
enligt bild 62.
Vitt kakel sätts upp i hela hygienutrymmet som
förutom vid tvättställ, stödhandtag och toalettstol var
kakel i en mättad färg ska appliceras, se bild 62 och 63.
Handdukstork.
Hylla vid dusch för schampo m.m. uppfällbara armstöd
vid toalettstol.
Draperiskena vid duschplats.
Övrig inredning enligt kravspecifikation se kapitel sju.

Bild 61: Hygienutrymmet.
Skala 1:50
Taklist
Vägg
Golv

Bild 62: Färgsättning av hygienutrymme.

68

VIDAREUTVECKLING AV VALT LÖSNINGSFÖRSLAG

Bild 64: Pilar markerar
hjälpares grepp vid
vändning av äldre i
duschvagn.
Bild 63: Vy över hygienutrymme.

10.2 Arbetsmiljön
Som tidigare nämnts är duschvagn och rullstol för begränsad utomhusanvändning
dimensionerande i hygienutrymmet.
Det kritiska momentet för hjälpare vid arbetet med äldre i duschvagn är då den äldre ska
vändas för ryggläge till sidoläge för att tvätta rygg och undersida. I bild 64 markerar pilar
på person var hjälpare skjuter/lyfter. Vid denna position bör den hjälpare ha 0,80 m
arbetsutrymme bakom sig, se bild
65. Positionen varierar naturligtvis
beroende av hur lång den äldre är.
Genom att använda utrymmet i
dörröppningen
och
vrida
duschvagnen kan detta uppnås.
Bild 65 och 66 visar alternativa
placeringar av tvättstället. Då
tvättstället placeras med endast
minsta passageutrymme om 0,35 m
(Arbetsmiljöverket, 2007) vid ena
sidan om detta ges tillräckligt med
utrymme att arbeta längs hela
duschvagnen och vid de tidigare
nämnda positionen, se bild 65. Med
denna placering av tvättstället
måste dörrarna öppnas för att
rullstol
för
begränsad
utomhusanvändning ska stå rakt
under tvättstället vid aktiviteter.
Detta är en bättre lösning än som Bild 65: Skala 1:25 Placering av tvättställ till
fallet enligt intervju i bilaga 1 var 0,35 m från vägg. Röda pilar anger 0,80 m
denna typ av rullstol inte alls ryms arbetsutrymme. Denna utformning medger att
i hygienutrymmet. Lösning B2 för utrymmet i anslutning till hygienutrymmet kan
hygienutrymme med inläggsskiva i användas vid arbetet med hjälpmedel.
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sidodörren skulle medge att hygienutrymmet kan vara tillslutet under hela aktiviteten. För
duschvagn rekommenderas denna placering av tvättställ.

Bild 66: Skala 1:25. Tvättstället har placerats 0,80 m
från hörn. 0,35 är minsta avstånd för passering i
sidled.
Övrigt
Den yttre entrén in till varje lägenhet bör markera en gräns för andra äldre. Detta
eftersom dementa kan ha en benägenhet att öppna dörrar och gå in till andra på boendet
oinbjudna. Detta kan ske genom att placera en hylla vid dörren med personliga
tillhörigheter eller med ett fotografi på den som bor i lägenheten.
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11. DISKUSSION
11.1 Metoddiskussion
Tillvägagångssättet som använts är en blandning av produktutveckling och gestaltning av
arkitektur. Under utbildningen har uppfattningen fåtts att utformning av rum är en mer
ostrukturerad process än framtagning av produkter. Att tillämpa ett mer bestämt sätt att
gestalta arkitektur sågs som en intressant uppgift, särskilt när det gäller industriellt
byggande. Detta har i många stunder varit problematiskt eftersom arkitektur är mycket
mer ”en känsla” än produkter. Dessutom ställs det på arkitektur krav från många olika
grupper. Men den strukturerade processen gav även ett bättre resultat.
Ämnet för arbetet var delvis ett eget initiativ. Liten initial information eller uppfattning
om problem med produkten fanns vid starten av projektet. Målgrupp och marknad för
utformningsförslaget framkom genom intervjuer med experter och användare samt
uttolkades genom att till viss del studera och tolka trender i samhället vilket är en mycket
svår uppgift. Detta ledde till att informationsinsamlingen tog mycket tid i anspråk. Pga.
detta blev inte det utvalda konceptet detaljutvecklat. Problemställningen sattes med den
insikt i ämnet som fanns vid tidpunkten. Denna kom att utvecklas mycket under
projektet. Att inte ha en bestämd kund och byggplats ger en viss osäkerhet.

11.2 Resultatdiskussion
Målgruppen för särskilt boende är mycket sjukare och svagare än det ofta planeras för vid
utformningsarbetet. Det går olika trender i hur lägenheter i särskilt boende för äldre ska
utformas. Dagens nybyggda lägenheter i särskilt boende är mycket små. Dessa ska
rymma många funktioner, vara en trivsam miljö för den boende och vara en god
arbetsmiljö. Förändringar sker av fordran på arbetsmiljön i särskilt boende och AMV
verkar idag som en sorts myndighet. Att följa AMV:s krav är en förutsättning för att
erhålla investeringsbidraget. Lösningsförslagen har utgått efter AMV:s krav.
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12. REKOMMENDATION
Lösningsförslagen i kapitel åtta och framförallt det utvalda konceptet i kapitel tio kan
användas som inspiration eller början till en standard för Lindbäcks bostäder för äldre.
Koncepten bör kompletteras med gemensamma ytor till en hel byggnad och anpassas till
framtida kunds krav samt byggplats.
Dörrlösningarna för hygienutrymmena i kapitel åtta är intressanta att utveckla vidare. Det
är av vikt att undersöka om fukt är ett problem för vägg och golv utanför hygienutrymmet
då dessa flexibla dörrlösningar används.
Tekniska hjälpmedel som taklift ställer nya krav på byggvolymerna. Taket ska klara
belastningen av takliften och hjälpmedlet ska kunna dras in till hygienutrymmet.
Slutligen rekommenderas ett fullskaleförsök i samarbete med vårdpersonal med fokus på
hygienutrymmets mått.
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Bilaga 1: 1(9)
Studiebesök och intervjuer, Hösten 2008
Syftet med studiebesöken och halvstrukturerade intervjuerna var att se hur ett
äldreboende fungerar i praktiken. Genom att se vilken livsstil och vilka rutiner äldre och
personal följde kunde jag förstå hur miljön användes. Intervjuerna med de äldre hade
syftet att ta reda på vad de behövde/saknade, intressen samt hur de använde lägenheten.
Observerade vilken inredning och vilka möbler de äldre hade och vad av dessa de faktiskt
använde. Önskade även ta reda på vilka handikapp som var vanligast. Samtal med
personalen klargjorde vilka problem de upplevde i arbetsmiljön. Denna information ger
kriterier som bör följas vid utformningen av hygienutrymmet och lägenheten. Endast
ungefär två personer per enhet med 8-9 lägenheter på ett äldreboende kunde genomföra
en intervju och då med viss förvirring hos den äldre valdes kvalitativa intervjuer framför
en kvantitativ studie. Allmänt var upplevelsen att de äldre inte i större utsträckning ville
berätta dåliga saker om sitt äldreboende och sin lägenhet. Svaren var ibland otydliga och
fick lirkas ur de äldre.

Sammanfattning av behov intervjuer och samtal belyste
Hygienutrymme
- Tvättställ behövs nära dörr, se bilaga 4.
- Skjutdörrar till hygienutrymme förespråkades av samtliga då hallen blir alldeles
för rörig med en slagdörr.
- Tvättställ som är justerbara i höjdled.
- Toalettstol får ej vara högre än att personalen kan torka den äldre.
- Det behövs utrymme för att förvara personalens utrustning.
- Den äldre vill att det ska vara varmt i badrummet under duschning medan
personalen önskar svalare klimat.
- Förvaring av schampo och liknande vid duschen upplevdes positivt.
Köksdelen
- Köket används väldigt lite och oftast i samband med besök av vänner och familj.
- Köksgruppen bör inte placeras rakt framför köksdel/pentry.
- Det behövs lite skåp för förvaring av porslin och matvaror.
- Det finns ett behov av kylskåp med frysfack.
Övrigt
- Det bör finnas möjlighet att dela av lägenheten.
- Plats behövs för två assistenter på var sida om sängen.
- En sjukhussäng ska kunna rullas genom dörröppningar.
- Två garderober för en person är lite förvaringsutrymme.
- De gamla har med sig till boendet: soffgrupp, matsalsbord och 2-4 stolar (ibland
kökssoffa), tv-möbel, hylla/vitrinskåp och diverse mindre saker.
- I byggnader med många våningar saknas kontakt med omgivningen utanför på de
högre våningarna.
- De klara grundfärgerna på Midskogen gav ett välbalanserat och fint intryck.

1: 2(9)
-

En enhet, färdigmöblerad, för vård i livets slutskede. Boendetiden på denna enhet
är ca 6 månader. Behövs plats för extra säng då anhöriga sover över.
Samma utformning av alla lägenheter ger flexibilitet.
Sensor i golvet vid säng gör att ljus tänds. Detta minskar fallolyckor, gäller
särskilt för dementa.

Dementa
- Möjlighet till rundgång i lägenhet bör inte finnas för dessa.
- Behöver låg stimulansnivå i omgivande miljö.
- Önskvärt med utformning som hindrar dementa från att gå in till andra i boendet.
- Endast ett fåtal som är så friska att de kan genomföra en intervju.
- Speciell mindre enhet för dementa med fotbojor och ljudisolerade lägenheter. För
förklaring se nedan.

Sundsgården
Äldreboendet är beläget i centrala Luleå på Lulsundsgatan 44. Intervjuer har skett med
personal på plan 5 i Sundsgården och framförallt med Stina Lundbäck. Stina har jobbat
inom vården i 20 år och har nyligen fått en arbetsskada i ryggen då hon tog emot en äldre
som föll.
Fakta Sundsgården:
En demensavdelning.
42 lägenheter varav:
5 st. Rum med kokskåp
24 st. 1,5 Rok
8 st. 2Rok
Fördelningen av olika typer av lägenheter uppfyller behovet av dessa.
Hyran för endast lägenheten är inkomstbeprövad men ligger mellan 2262-4198 kr
Plan 5:s äldre
- Tre äldre på avdelningen/enheten sitter i rullstol. Handikappet kommer i detta fall
oftast från en stroke som gjort att den äldre är förlamad på ena halvan av kroppen.
Personen kan då inte röra arm eller ben på den förlamade sidan.
-

Fem personer på avdelningen använder rullator.

-

En äldre använder eldriven rullstol inomhus och i hygienutrymmet.

-

Medelåldern ligger mellan 85-90 år.
På hela Sundsgården är det endast ett fåtal som använder duschvagn. Endast två
personer på hela Sundsgården, som den intervjuade personalen känner till.
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Problem som personal upplevt med lägenheterna:
Allmänt
- Att anpassa lägenheterna från relativt friska äldre, när de flyttar in i boendet, till
sängliggande äldre.
- Att passera dörröppningar med säng.
- Om rundgång finns i lägenheten blir det ett problem för den demente som då
vandrar runt, runt.
- Slagdörren från hygienutrymmet är i hallen i vägen då de ska rulla ut
sjukhussängen.
- I 2Rok är det för lite utrymme i sovrummet då den ene av ett par blir sämre och
behöver mer vård. Detta då två assistenter måste hjälpas åt på varsin sida.
- Trångt att röra sig i köket för personal då äldre sitter vid bordet som är strax
framför köksbänkarna.
- Det är bra om lägenheten består av minst två rum för att den äldre ska kunna få
avskildhet då denne får hjälp av personalen att t.ex. klä på sig och tvättas i sängen.
Detta kan vara ett problem då två personer bor i lägenheten eller vid besök
- Bra med draperier/skjutdörrar mellan rum så att det går att stänga till.
- Centraldammsugare önskvärt.
Hygienutrymme
- Förvaring av personalens saker då de ska ta hand om den äldre. Dessa saker är
framförallt handskar, två skålar(övre och nedre hygien) samt toalettartiklar.
- Önskan att kunna tvätta i säng och ha en rullvagn eller något att sätta grejerna på.
- Äldre vill ha varmt medan personal vill ha svalare. (Lösning: luftsluss)
- Mobila liftar tas aldrig in i hygienutrymmet. Den äldre lyfts till en duschstol på
hjul och körs sedan in i hygienutrymmet.
- Handfatet får gärna vara nära dörren då det är lättare att komma åt från hallen
med stora rullstolar.
- Höjden på toalettstolen bör inte vara högre än att personalen kommer åt att torka
då duschstol placeras över toalettstolen för att sitta på. För äldre som klarar av att
ta sig till toalettstolen utan duschstol kan höjden med fördel justeras med hjälp av
extra tjocka toalettringar.
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Intervjuer med äldre Sundsgården
Alla boende har en sjukhussäng. Ur arbetsmiljösynpunkt får endast dessa sängar
användas.
De gamla har till äldreboendet med sig följande:
Soffgrupp (3:a och 2:a eller fåtöljer), Matsalsgrupp för 2-4 personer (ibland kökssoffa),
Tv-möbel, hylla/vitrinskåp och diverse mindre saker.
Intervju med Maria
Maria är 85 år gammal och har bott ca 1 år på Sundsgården i en 2:a med sin make Bertil.
Paret har bott större delen av sitt liv i Luleå centrum.
Boendekarriär: Småhus, bostadsrätt 3Rok.
Sjukdom: Parkinson vilket gör att hon försämrad rörelseförmåga hela kroppen.
Maria tycker att det fullt utrustade köket är alldeles för stort och att det är för mycket
skåp. De enda tillfällena köket används är när de får besök och ibland på morgonen. Vid
båda dessa tillfällen kokar de endast kaffe och dukar fram lättare mat. I kylskåpet finns få
varor. De äter alla måltider, fyra stycken, ute i det gemensamma köket.
Däremot har hon och maken
endast fyra garderober att
förvara bland annat kläder
och sänglinnen, vilket hon
tycker är för lite. Märtha
säger att hon skulle vilja ha
en ställning som hon kunde
hänga upp kläderna på när
hon bytit om till nattlinne.

Kök
Vardagsrum

Sovrum

Badrum

Planlösning för Marias & Bertils lägenhet.
Lägenheten har stora och
många fönster i alla rum
utom i hallen och hygienutrymmet. I vardagsrummet finns även ett mindre burspråk och
en balkong. Lägenheten upplever hon som luftig och lagom stor för henne och maken. De
önskar inte bo mycket litet trots att de inte behöver allt utrymme. På kvällen drar paret
igen draperierna till vardagsrummet vilket de upplever som mysigt och privat. Detta
nämner Maria flertalet gånger. Däremot tycker hon att bo på våning fem år för högt upp
och att hon saknar kontakten med naturen och människor utanför. Maria tycker dessutom
inte om att åka i hiss. Den takhöjden (ca 2,70 m) upplevs som bra. På frågan om hon
önskar fönster i hygienutrymmet svarar hon att det inte är så viktigt men trevligt om det
finns.
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.
Hon kan även tänka sig att ha ett fönster från hygienutrymmet ut i korridoren om det inte
är risk för insyn.
Vid enstaka tillfällen brukar Maria läsa och lösa korsord. Maria kan med besvär gå med
hjälp av rullator. Rullatorn har hon med sig hela tiden då hon går i lägenheten. Ibland
används en av boendets rullstolar som förvaras ute på boendet varför hon inte har något
behov av en förvaringsplats i hallen för denna.
Ungefär halva dagen är paret i lägenheten och halva ute i boendet. Märthas tid i
lägenheten fördelas jämt mellan köksbordet och soffgruppen. Under sommaren sitter
makarna gärna och ofta på sin balkong och de uppskattar balkongen mycket. Ibland kan
det dock bli lite för varmt på balkongen. 2-4ggr i veckan har paret besök av släkt och
vänner. Andra äldre i boendet besöker dock inte paret.
Slutligen berättar Maria att hon känner sig trygg på boendet men inte riktigt ”hemma”.
Men det handlar mest om tid till att bli mer bekant med omgivningen. Maria uppskattar
gemenskapen med de andra boende och personalen men saknar hemtjänstpersonalen som
hon fått hjälp av under många år. När Maria blir mer bekant med personalen på boendet
kommer hon antagligen känna sig mer hemma.
Intervju med Iris
Iris är strax över 80 år och bor själv i en
2Rok, ca 35 kvm, efter att maken gått
bort. Hon har bott på äldreboendet tre
till fyra år. Boendekarriären ser ut så att
hon först bott i småhus i 24 år och
därefter i lägenhet 8 år. Hon har hela
tiden bott på landsbygden. Iris har inga
handikapp förutom att hon är äldre och
långsammare i vissa rörelser.

Kök

Badrum

Sovrum

Vardagsrum

Planlösning för Iris lägenhet

Lägenheten passar Iris i storlek. Det
finns två till tre fönster i alla boenderum. Köksinredningen använder hon nästan aldrig
utom ibland mikrovågsugnen då hon vill värma vatten till Nescafé. Det är lätt att komma
åt i skåpen för Irma men däremot var det svårare för hennes make som var
rullstolsbunden. Han nådde inte att ta ner saker från de övre skåpen. Irma sitter vid
köksbordet och vilar i soffan varje dag. Mer än halva dagen är hon i sin lägenhet. Hon
deltar i alla gemensamma måltider.
Hygienutrymmet ger ett trevligt intryck med dagsljusinsläpp från ett fönster. Irma tycker
inte att det är viktigt med fönster i hygienutrymmet. Hon hade kunnat tänka sig ett fönster
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mot korridoren om det inte är någon insyn. Hyllan vid duschen för schampo m.m. är
särskilt positiv. I lägenheten finns sju garderober vilket hon tycker är lagom.
Att gå ut och sitta på balkongen sker om det finns möjlighet och så ofta vädret är bra.
Besök utifrån sker då och då men inte återkommande varje vecka. Men däremot får hon
besök från andra i boendet hela tiden. En dement dam kommer in upprepade gånger
under mitt besök.
Slutligen känner Iris sig trygg och hemma i lägenheten.

Midskogen B, Bergviken Luleå
Midskogen finns på Gymnasievägen 8, Bergviken i
Luleå. Lisbeth Johansson visade runt och svarade på
frågor.
Midskogen B är nybyggt och har varit öppet i ca
1år. Det är sammanbyggt med en äldre byggnad,
äldreboendet Midskogen A, med hjälp av en
gångpassage. Midskogen B är speciellt anpassat för
personer med demens och andra komplexa behov.
Vid utformningen har kommunens projektledning
tittat på goda exempel i Skandinavien och tagit del
av ny forskning kring åldrandet. Det ansågs viktigt
att fokusera på välbefinnande genom verksamhetens
innehåll, färgsättning och teknik. Klara färger är
lättast att se och känna igen vid olika typer av
sjukdomar. Därför har det valts klara färger i
korridorer och partier i
anslutning till
lägenhetsdörren. Vid mitt besök uppfattade jag en
väldigt positiv stämning i allmänhet bland äldre och
personal. Alla lägenheter har samma utformning.

Pentry och garderober.

Hygienutrymme.

Fakta om Midskogen B
 Äldreboendet upptar 4000 Kvm.
 Totalt finns 55 lägenheter vilka är uppdelade på sju boendeenheter.
 Två enheter med fem lägenheter var är anpassade för personer med svår
oro/demens.
 En enhet med nio lägenheter finns för boende med stora medicinska behov och
för vård i livets slut
 Övriga enheter är för personer med ett vårdbehov över fyra på vårdtyngdsskalan.
Denna skala sträcker sig från ett till åtta. Åtta anger ett stort behov av hjälp.
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Alla lägenheter är 28 kvm.
Lägenhetsytan är begränsad till förmån
för gemensamma ytor.
Den yttre miljön består bland annat av
en ”Sinnenas trädgård” som ska verka
lugnande.
Det finns även en vinterträdgård, Spa/
relaxavdelning med bubbelbad, bastu
samt ett ljusterapirum. Speciellt bastun
och relaxavdelningen är uppskattade.
Rehabiliteringsteam
och
sjuksköterskor finns på plats och har
lokaler i byggnaden.
För de äldre finns möjlighet att gå med
i olika typer av intressegrupper
exempelvis kulturgruppen som ägnar
sig åt bland annat målning.
Postboxar för varje boende finns vid
entrén.
Sensor finns placerad i golvet i
lägenheterna som känner av när den
äldre stiger ur sängen vilket resulterar i
att ljuset tänds. När personen går till
badrummet tänds ljuset även där.
Meningen är att minska antalet
fallolyckor då detta är den största
orsaken till att äldre skadar sig.

“Sinnernas trädgård”.

Gemensam lokal.

Personalen
Över 600 personer sökte till Midgårdens 75 platser. De som
jobbar på Midgården trivs med att arbeta inom vården och på
denna arbetsplats. Trivsel hos personalen ger trivsel för de
äldre och tvärtom. Trots att vårdtyngdsskalan för Midgården
ligger mellan 4-8 så tycker Lisbeth att det är lättare att arbeta
här än på andra boenden med friskare äldre. Detta beror bland
annat på att innan den äldre flyttar in till boendet utrustas
dennes lägenhet med utprovade hjälpmedel för personens
handikapp. Detta betyder att personalen inte behöver vara utan
Sängar på Midskogen.
nödvändiga hjälpmedel och undviker på så sätt att lyfta tungt
och således undvika arbetsskador. Den vackra omgivningen och den stora bredden på
aktiviteter gör att trivseln är stor på Midgården. Flera i personalen på Midskogen B talar
mer än ett språk och en del har t.ex. utbildning i massage. Att efterfråga kunskaper som
dessa gör vårdyrket mer attraktivt och ger en kompetenshöjning.
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Demensavdelningen
Enheterna för dementa har mindre stimulans och rogivande färger. Att det endast är fem
per boendeenhet gör att det blir lugnare. Dementa kan vara väldigt oroliga och aktiva. De
kan även vara högljudda varför dörrarna in till lägenheterna är ljudisolerade. De dementa
kan röra sig runt om i boendet och även utanför avdelningen då de har en sändare/larm på
sig så att personalen via en mottagare kan se var de är. De kan även promenera ut i
trädgården på sommaren som inte har några öppningar vilka de kan rymma genom.
Trädgården sitter ihop med en promenadslinga runt boendet och avlutas med en dörr in
till boendet. På detta sätt kan de dementa vandra runt och blir då oftast lugnare.

Avdelningen för stora vårdbehov samt vård i livets slutskede
Lägenheterna i denna avdelning är till skillnad från de andra, förutom sjukhussäng,
färdigmöblerade med en byrå samt ett mindre köksbord med två stolar. I den lägenhet
den besökta lägenheten på denna avdelning har det installerats en taklift som går att styra
i två riktningar. De äldre som bor här stannar uppemot 6 månader. Personer som vårdas
här ofta är mycket sjuka och i vissa fall döende. Detta betyder att anhöriga oftast
spenderar mycket tid med den boende. Det är därför möjligt att ta in extra sängar så att de
anhöriga kan övernatta om så önskas. Det finns även övernattningslägenheter i
Midskogen A.

Intervju med äldre på Midskogen
Anna 77år
Anna bor själv i en lägenhet på Midskogen sedan
ungefär ett år tillbaka. Tidigare i livet har Anna bott
både i Stockholm och i den lilla hembyn i
norrbotten, såväl i lägenhet som i småhus. Anna har
inga direkta funktionshinder. Varje morgon går hon
en halvtimmes promenad.

Bild: Boningsrummet.

Anna tycker att lägenheten har en bra storlek trots
att hon hade med sig relativt mycket saker till
boendet. Det enda som ingår i lägenheten är
sjukhussängen.
Köket i lägenheten används endast någon enstaka
gång för kaffe och fika. Detta då hon deltar i alla
gemensamma måltider. Vid köksbordet sitter Anna
varje dag.
Bild: Boningsrummet.
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Anna har många intressen som promenader, stickning, gympning, korsord m.m. Under
sommarhalvåret planterar och
fixar hon dessutom med
rabatterna i den gemensamma
Boningsrum
trädgården.
Varje dag får hon besök av
andra i boendet och 2-3 ggr i
veckan hälsar bekanta och
släktingar på. Dessutom pratar
hon ofta i telefon. Anna känner
sig mycket hemma och trygg på
Midskogen.

Garderober och
pentry
Hygienutrymme

Planlösning för alla lägenheter i Midskogen.
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Intervjufrågor till äldre på Särskilt boende.
Du svarar i enkäten genom att ringa in de alternativ som stämmer på dig eller skriva in
ditt svar på de utsatta raderna.

Boende:


Hur gammal är du?
55-64



65-74 75-80 80-85 86-90 91-95 96 och uppåt

Kön?
Kvinna Man



Levnadssituation
Ensamstående Par



Hur länge har du bott i äldreboendet?

1 år

2år

3-4år 5-8år 8-10år 10-15år

Boendekarriär


Hur har du bott under ditt liv?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………
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Hur bodde du innan du kom till äldreboendet?
Småhus

Hyreslägenhet Bostadsrätt

Annat…………………………


Hur stor var den lägenhet du bodde i innan du kom till äldreboendet?

1Rok 2Rok 3Rok 4Rok 5Rok 6Rok 7Rok-uppåt


Var har du bott merparten av ditt liv?

På landsbygden

I en stad

I en storstad (ex stockholm)

Handikapp
Har du något av följande funktionshinder?
Rullstolsbunden
Minskad rörlighet i övre delen av kroppen
Minskad rörlighet i nedre delen av kroppen
Synproblem
Inkontinens
Förvirrad
Yr

Enskilda lägenheten


Hur stor är din lägenhet?
25kvm 30kvm 35kvm



Är lägenheten:
1Rok



40kvm

2Rok 3Rok

Har du något av följande i din lägenhet:
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Burspråk


Sovalkov

inbyggd hylla

Tycker du att lägenheten är för liten eller för stor?
för liten för stor



Vilken storlek skulle du vilja att lägenheten hade?
25kvm 30kvm 35kvm



Hur många fönster har du?
2-3 fönster





Fler än 5

Mindre fönster

Fler fönster

Färre fönster

Vad hade du med dig när du kom till boendet?

bokhylla

matbord+stolar


4-5 fönster

Vad vill du ha av följande:
Större fönster



40kvm

 säng
 gungstol

 skrivbord

skrivbord

 lampor

 annat........

Har du:
en vanlig säng en sjukhussäng?



Skulle du vilja att takhöjden i lägenheten var:
Som den är idag Högre Lägre



Skulle du vilja att takhöjden i de gemensamma utrymmena var:
Som den är idag Högre Lägre
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När du får hjälp i lägenheten


Var i lägenheten skulle du önska att det fanns mer utrymme när du får hjälp
av personalen?



Anser du taklyft vara ett bra alternativ?
Ja

Nej

Köksdelen


Hur många gånger i veckan använder du köksdelen?
Aldrig Varje dag



1gång 2-3ggr 3-4ggr 5ggr

Vad har du i ditt kök?
Kylskåp

frysfack

mikrovågsugn Kaffekokare


frys

2 plattor

4 plattor

vattenkokare

Vad använder och har du nytta av i ditt kök?
Kylskåp frysfack

plattor mikrovågsugn kaffekokare vattenkokare

Annat………….


Vad använder du aldrig i ditt kök?
Kylskåp frysfack

plattor mikrovågsugn kaffekokare Vattenkokare

Annat………..


Använder du även de bakre spisplattorna?
Ja



Nej

Hur många skåp till förvaring av porslin alternativt matvaror har du?
1 skåp 2 skåp 3 skåp 4 och fler skåp



Vill du ha fler förvaringsskåp i köksdelen?
Ja



Nej

Vad av följande skulle du vilja ha i ditt kök som du inte har för tillfället?
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Helt frysskåp istället för frysfack

Hur är det att komma åt saker i köket?
Lätt



mikrovågsugn

Annat………………………….

kaffe- eller vattenkokare


frysfack

Lite svårt

svårt

Använder du inte köket för att du känner dig ostadig och inte har något att
hålla fast i ?
Ja

Nej

Badrummet


Var i Badrummet skulle du vilja ha mer utrymme?

Vid toalett

Vid tvättställ

I dusch

Annan plats………………………


Vad skulle få dig att känna dig säkrare i badrummet?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………


Är tvättstället för lågt eller för högt för att du ska kunna t ex tvätta dig,
borsta tänderna m.m.
Ja



Är det viktigt för dig att ha fönster i badrummet?
Ja



Nej

Nej

Skulle du kunna tänka dig ett fönster i badrummet mot korridoren om det
inte gick att se igenom detta?
Ja

Nej
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Har du användning av stödhandtagen i badrummet?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….

Förvaring i lägenheten


Vad av följande har du för förvaring?
1 garderob

2 garderober

3-4 garderober Byrå

Klädkammare


Är detta tillräckligt?
Ja



Nej

För vilka saker behöver du mer förvaringsutrymme?
………………………………………………………………………………………

..


Skulle du vilja ha mer förvaring i badrummet och i så fall för vilka saker?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………



Vad av följande skulle du vilja ha för förvaring i badrummet?



Behöver du en garderob för förvaring av rullstol/rullator i hallen?
Ja

Nej

Daglig livsföring
Vad av följande kan du göra själv:
- Ta på kläder

- Morgon- och kvällshygien
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-

Koka kaffe/te

- Värma lättare måltider?

Var i lägenheten skulle du önska att det fanns mer utrymme för dina dagliga
sysslor?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………
Vad har du för intressen/hobbies?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……

Var i lägenheten skulle du önska att det fanns mer utrymme för dina hobbyer?
………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………
…..

Var i lägenheten skulle du önska att det fanns mer utrymme för ökad trivsel?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………

Var i lägenheten spenderar du mest tid?
I sängen Vid köksbordet

I

soffgruppen

Annat…………………………………………………………………………
..
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Hur ofta sitter du vid köksbordet?
Varje dag

Varannan dag Någon gång i veckan

Hur ofta sitter du i soffan?
Varje dag

Varannan dag Någon gång i veckan

Tidsaspekter och aktiviteter


Hur mycket tid tillbringar du i genomsnitt per dag i din lägenhet?



1/4 av dagen  1/3 av dagen



2/3 av dagen  hela dagen


Hur stor del av dagen upptar måltider och gemensamma aktiviteter för dig?



1/4 av dagen  1/3 av dagen



2/3 av dagen  hela dagen


Nej

Hur länge sitter du på den gemensamma uteplatsen?
Mindre än en timme



1 timme

1-2 timmar

2-3 timmar

Skulle du vilja ha en egen uteplats?
Ja



 1/2 av dagen

Vill du oftast gå ut om vädret medger detta?
Ja



 1/2 av dagen

Nej

Vilka gemensamma aktiviteter deltar du i ?

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……


Vilka gemensamma måltider per dag deltar du oftast i?
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Frukost

lunch middag

fika

Sociala aspekter


Hur många gånger i genomsnitt i veckan får du besök av personer utanför
boendet?
Ingen



Hur många gånger per halvår har de boende övernattande besök?
Ingen



1 gång 2-4 ggr 5 och fler ggr

1 gång 2-4 ggr 5 och fler ggr

Hur många gånger i genomsnitt i veckan får du besök till din lägenhet av andra
äldre i boendet?
Ingen

1 gång 2-4 ggr 5 och fler ggr

Trivsel


Känner du dig hemma i lägenheten?
Ja



Mycket

Lite

Nej

Varför känner du dig hemma/inte hemma?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………


Känner du dig trygg i lägenheten?
Ja



Mycket

Lite

Nej

Varför känner du dig trygg/otrygg?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
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Övriga intervjuer
Bogemenskapen Färdknäppen Stockholm
Monica William-Olsson, telefonintervju fredag den 20 februari 2009

Bogemenskapen Färdknäppen är belägen på Söder i
Stockholm.
Fakta om boendet och de boende
Boendet består av 43 lägenheter varav ettor på 37 kvm eller 47 kvm, tvåor på 55 kvm och
treor uppemot 75 kvm.
 Genomsnittsålder: 65-70 år


Åtta lägenheter bebos av par.



Två tredjedelar är kvinnor.

Bogemenskapen Färdknäppen började planeras 1986 och byggnaden stod klar för
inflyttning 1993. Byggnaden kom till genom ett samarbete mellan de blivande
hyresgästerna och kommunala bostadsbolaget Familjebostäder AB.
Dessa frågeställningar låg som grund vid planerandet:
-

Hur kan äldre bo tillsammans och minska behovet av äldreomsorg?

-

Vad får äldre att överge sina stora bostäder för en mindre? (Detta gäller
framförallt 40-talisterna. 30-talisterna bodde mindre och för dessa är övergången
till ett mindre boende inte lika stor som för 40-talisterna som bor stort och oftast
har låga boendekostnader eftersom t.ex. egnahemmet är betalt. 40-talisterna
ovilja att flytta blir en propp när större bostäder inte blir lediga för barnfamiljer.)

Färdknäppen är alltså delvis tänkt som ett boende i andra halvan av livet. Boendet är
tillgängligt för rullstol men badrummen(2*2,2 m) är inte större än ett badrum i allmänhet.
Om badkaret tas bort blir badrummet tillgängligt för rullstol från ena sidan av
toalettstolen.
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Till en Bogemenskap flyttar en person framförallt för gemenskapen med sina grannar
men även för att boendekostnaderna minskar med gemensamma middagar och möjlighet
till att dela på diverse utgifter. Detta är särskilt fördelaktigt som pensionär då det finns
mindre pengar att leva på och behovet av hjälp i vardagen ökar. I denna boendeform kan
pensionären få en högre livskvalitet. Tio personer i boendet är över 80 år och en del av
dessa har hemtjänst. Erfarenheten har varit att de flesta äldre kan hjälpa till med något
t.ex. duka inför middagar och andra småsysslor beroende på ork. Fyra äldre har efter
hemtjänstens rekommendation varit tvungna att flytta till ett äldreboende i slutändan då
hjälpbehovet varit mycket stort. Dessa hade innan flytten hjälp av hemtjänsten flera
gånger om dygnet.
Innan lägenheternas utformning fastställdes fick de blivande hyresgästerna i en enkät
tycka till om bland annat hur stora lägenheter de var beredda att betala för samt storlek på
köksutrustning och badrum. Men många av de som svarade på enkäten valde i slutändan
att hoppa av projektet och de som i slutändan flyttade in var andra personer. Allmänt
önskade sig de boende en lägre standard på t.ex. kök som inte byggherren inte ansåg vara
lämpligt och en högre kvalitet på t.ex. fönstrens utformning. De boende har i efterhand
kommit fram till att det hade varit bättre om de mindre lägenheterna hade haft kokvrå
istället för fullt utrustat kök vilket hade lett till en lägre hyra.
När en person bor i en liten lägenhet har denne större behov av och använder mer de
gemensamma ytorna. Fullt utrustade kök finns i alla lägenheter. Monica var en av
initiativtagarna till Färdknäppen och var med i planeringsfasen av boendet och kunde då
bestämma att hennes egen lägenhet skulle ha mindre utrustat kök. Men idag kan hon se
att till och med ett trinettkök hade varit tillräckligt för henne eftersom hon deltar i de
gemensamma måltiderna och använder ibland storköket för egna kok.
Hur stor gemenskapen blir i en Bogemenskap beror oftast på hur stora och välutrustade
lägenheterna är. Ett exempel är om inga balkonger finns används en gemensam gård mer.
Mindre lägenheter gör allmänt att de boende använder de gemensamma ytorna mer.
Tvåorna är populärast. När en av tvåorna blir lediga vill oftast någon inom
Bogemenskapen antingen byta ner sig till en mindre eller byta upp sig till en större
lägenhet.
Det gemensamma storköket är designat av inredningsdesignern Gunilla Laters att fungera
särskilt bra för enklare tillberedning av måltider. De boende har en gemensam tvättstuga
som de är mycket positiva till och endast en person har en egen tvättmaskin i sin egen
lägenhet. Det är mer miljövänligt att vara del i ett storhushåll och Färdknäppen har även
en kompost.
Att bo i en Bogemenskap kräver tvärtemot vad folk i allmänhet tror en stark integritet.
Som boende bör man kunna säga nej till frivilliga aktiviteter och värna om sitt eget liv för
att trivas.

3: 3(5)

Planlösning Färdknäppen. Skala 1:300

Ingegerd Bucht Socialförvaltningen Luleå, telefonintervju 08-11-28
Ingegerd Bucht har planerat boenden i 30 år för kommunen. Hon är själv 60 år gammal.
Övergripande frågor ställdes av intervjuaren och diskuterades sedan vidare.
Hur går det till när det planeras inför ett boende?
Det sker under en lång projekteringsprocess. Först bestäms hur många och i vilken
storlek lägenheterna ska vara i äldreboendet. Mellan 36-55 lägenheter är det vanliga. 27
lägenheter är gränsen för om boendet ska vara ekonomiskt hållbart. 18-24 lägenheter är
alldeles för litet för att få ett välfungerande äldreboende. De äldre är sjukare och har
större vårdbehov än tidigare, vilket har lett till mindre lägenheter om ca 30 kvm. 8-9
lägenheter per enhet har visat sig vara en bra storlek på avdelningar i ett äldreboende.
Storleken på äldre lägenheter i Luleå är mellan 36 och 64 kvm.
70-80 % av de äldre är dementa på ett äldreboende. Människor lever längre och bor
hemma längre men är sjukare när de flyttar in på ett boende. Tre år är genomsnittliga
boendetiden. Ingegerd har gjort studiebesök på ett äldreboendet Beckomberga i
Stockholm med 200 lägenheter. Detta upplevde hon upplevde vara alldeles för stort.
Institutionskänslan blev för stark och hemkänslan saknades.
När Midskogen planerades bildades en arbetsgrupp bestående av olika mindre grupper
med personal, rehabiliteringskunniga, politiker, brukare och pensionärer samt tekniska
förvaltningen.

3: 4(5)
Projekteringsprocessen var sammanlagt 1 år. En person ur varje subgrupp och
verksamhetschefen för boendet bildade en arbetsgrupp.
Starten för planeringsarbetet i gruppen var att diskutera vad de inte ville ha. De
diskuterade och formulerade med ord hur boendet skulle se ut. Fyra olika rubriker sattes
upp för diskussion; behöver, vill ha och hade varit kul om det fanns. Under den sista
rubriken fanns t.ex. bassäng. Ett antal studiebesök gjordes i Sverige(Vigs ängar) och
Danmark för att få inspiration. Man lade fokus på att boendet skulle vara flexibelt. Detta
förverkligade man med att placera alla ledningar i taket så att man fritt kan flytta
väggarna. Man gav även alla lägenheter samma planlösning och färger. Detta gjorde att
de boende skulle kunna flyttas mellan rummen då vårdbehovet ändrades utan att miljön
som gav trygghet förändrades. Det planerades inför ny teknik som skulle tänkas komma
”imorgon”. Ingegerd har ofta upplevt att teknik som inte finns vid planerandet av ett
boende finns när boendet väl ska byggas. Behov av köksutrustning sträckte sig till att
kunna fika på rummet med besökande: 60 cm spislängd(1 kokplatta), 60 cm
diskbänksskåplängd och uttag för kaffebryggare.
Inför Midskogen studerades vad som forskats kring färgsättning och vilket ledde till att
grundfärger som grönt, rött och blått valdes som accenter i hela boendet. Dessa kändes
inte som vackra under planeringsstadiet men när boendet väl byggts och färgerna kommit
på plats blev det finare än man trott. Helle Wijks bok om färgsättning för äldre och
demens- och hjärnsjuka tillämpades under färgsättningsarbetet. Tidigare har de inrett
boenden med tapeter och mer hemlik känsla. Detta har anhöriga och boende upplevt som
trevligt och hemlikt.
Hur ser du på framtiden och äldres boende?
Ingegerd anser att Boverket bör upprätta regler för hur hyreshus ska byggas. Att vanliga
hyreshus ska planeras mer tillgängligt; större badrum och passagemått i dörrar, platta
trösklar, toalettstolar med möjlighet att tillsätta armstöd, medge bra arbetsmiljö för
vårdpersonal samt förbereda för taklyft. Hiss ska finnas när en byggnad har mer än en
våning. Alla äldre är individer och en del vill bo hemma trots att de är sängliggande.
Ingegerd säger att en minimiåldern 55år för seniorboenden är för hög. Hellre ser hon att
det finns boenden för alla åldrar.
Tror du att det finns en marknad för boenden med inriktning mot vissa intressen?
Äldreboenden är behovsbaserat och äldre får en plats efter att en utredning gjorts av en
handläggare. Detta kan fungera bättre för seniorboenden.
Är äldre socialt isolerade?
Det finns mötesplatser på äldreboenden. När man frågar äldre är de ensamma men oftast
vill de ändå inte träffa andra. Detta kan delvis bero på att de är vana att vara själva.
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Kan par bo tillsammans på ett äldreboende?
Det finns boenden i kommunen som kan ta emot par. Om den ena partnern är dement och
svår att bo med kan de få varsin lägenhet i samma boende.
Kan äldreboenden ha ett separat duschrum för duschvagnar?
I ett gemensamt duschrum skadas integriteten för de äldre. Förr i världen användes större
duschrum och personalen rullade då de äldre på bår genom avdelningen med ett skynke
eller handduk på.

HSB-Norr, Roger Aspgren, beställare av Strandängen, 08-12-02
Följande framkom under intervjun.
Planering av Strandängen
Innan planeringen av seniorboendet Strandängen startade gjordes ett studiebesök i
Stockholm på seniorboenden. Dessa seniorboenden hade en gemensamhetslokal för varje
typ av aktivitet. Det fanns rum för stickning, snickeri m.m. Strandängens gemensamma
utrymmen var pga. ekonomiska skäl tvungna att vara av en mindre storlek. Lokaler för
umgänge som rymmer ungefär hälften av de boende i strandängen och en bastu ansågs
vara viktigast.
En riktad marknadsundersökning till boende i ett seniorboende på östermalm i Luleå
gjordes för att komma fram till vilken storlek lägenheterna i Strandängen skulle ha.
Denna undersökning visade ett behov av 1:or, 2:or och 3:or. Idag kan man se att 1:orna
varit minst attraktiva bland köparna och att det även finns ett behov av fyror bland äldre.
I dagsläget är tre av de fyra ettorna är bebodda. Vad den äldre efterfrågar beror på vilket
typ av boende de har bott i tidigare. De som t.ex. kommer från ett småhus/villa önskar sig
ett större boende.
HSB Norr kommer inte att bygga fler seniorboenden. Detta beror på att de som är med i
en seniorbostadsrättsförening blir äldre och äldre och tillslut blir de så gamla att de inte
kan sköta föreningen. I framtiden tros det mer på bostadsrätter med boende i alla åldrar.
Istället skall lägenheterna vara tillgängliga och det ska finnas många tillval för de boende
när de köper en lägenhet. Ett tillval som kan göras är t.ex. vägghängd toalettstol som är
lite högre så att äldre lättare ska kunna ta sig upp från denna och komma åt att städa.
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Tolkade behov
Behoven har tolkats enligt metod från Ulrich &Eppinger (2003)
Intervjuerna belyste följande behov(motivering se bilagor intervjuer):
Finns dolda behov???
√ = Unik/spännande/oväntad
Siffra anger betyg. Behoven betygssätts med siffran 1-5 som visar hur viktig funktionen
är.
1. Funktion är inte önskvärd. Jag skulle inte överväga en produkt med denna
funktion.
2. Funktion är inte viktig men jag skulle inte ha något emot den.
3. Funktion skulle vara bra att ha men inte nödvändig.
4. Funktion är mycket önskvärd men jag skulle kunna vara utan den.
5. Funktion är kritisk. Jag skulle inte kunna tänka mig en produkt utan denna.
* anger hierarki
* = Primära behov

Hygienutrymme
Stora rullstolen
måste placeras ute i
hallen vid aktiviteter
vid tvättställ. V
När hjälpmedel
rullas igenom hallen
är det trångt och
rörigt. V
Det finns inte plats

*** = Tertiära behov

Hygienutrymmets utformning medger lätt 5
åtkomst till tvättställ med rullstol för
begränsad utomhusanvändning.

*

Dörrlösningar eftersöktes som inte skapar 5
oreda i hall möjliggör enkel passage med
hjälpmedel.

*

Förvaringsutrymme till förvaring av

*

3

Unik/spännande/oväntad

Hierarki

Tolkat behov

Betyg

Uttalande av
boende & personal
på äldreboenden
samt planerare.
V= uttal av
Vårdpersonal
Ä = uttal av Äldre
P = uttal av
Planerare

** = Sekundära behov

att förvara vår
utrustning. V

personalens utrustning i eller i anslutning till
hygienutrymme.

Det är ofta för varmt
i hygienutrymmet
vid duschning. V
Det skulle behövas
en hylla vid duschen
för schampo och
liknande. V
Köksdelen
Köket används bara
när de äldre får
besök. V Ä
Det är ofta trångt
mellan köksbänken
och matsalsbordet.
V
Övrigt
På kvällen är det
skönt att dra för ett
draperi till
vardagsrummet. Ä
Vid sängen kan det
vara trångt med
hjälpmedel. V
Sängen kan inte tas
ut genom dörren. V

Möjlighet att styra klimatet under duschning i 2
hygienutrymmet.

*

Förvaringsplats för schampo och liknande vid 4
dusch.

*

Behov av pentry till förberedelse av enklare 5
mål t.ex. fika.

*

Behov av fri
matsalsbord.

och 5

*

Önskar möjlighet att dela av lägenheten till en 3
privatare del på kvällen.

*

Behov av fri yta vid säng för förflyttningar till 5
och från hjälpmedel.

*

Två skåp är för lite
för en person. V Ä

yta

mellan

pentry

Dörröppningar och utformning som medger 5
passage av sjukhussäng till de gemensamma
ytorna.
Önskas fler än motsvarande två högskåp för 3
förvaring av privata tillhörigheter.

Till boendet tar de
flesta med:… V Ä

Utrymme i lägenheten behövs för:
Sjukhussäng och nattduksbord
Soffgrupp,
Matsalsbord 3 stolar
alt.4 stolar
alt. kökssoffa
Tv-möbel,
Hylla/vitrinskåp
Diverse mindre saker.

5
5
5
3
2
5
4
3

En del äldre skickar
hem vinterkläder till
sina barn.
Vindsförråden

Önskar mindre förråd intill bostad.

3

*

*

*

√

används inte. V
Det är så tråkigt att
inte tydligt se
naturen och
människor genom
fönstren. Ä
Äldre vid sämre
hälsotillstånd har
inte med sig möbler
när de kommer till
boendet. V
Anhöriga vill ibland
sova över då en
äldre är i livets
slutskede. V
När äldre måste
flytta till en annan
enhet inom
äldreboendet, pga.
försämrad hälsa,
kan de bli oroliga. P
När äldre vaknar
mitt i natten och det
är mörkt kan de
falla och skada sig.
V
Dementa
Mycket dementa går
runt, runt i
lägenheten om detta
är möjligt. V
Äldre dementa blir
oroliga om miljön
omkring är orolig. V
Tanten bredvid
kommer alltid in till
mig. Ä
Äldre dementa kan
skrika oavbrutet. V

Önskar byggnad med maximalt två våningar 4
för bra kontakt med omgivningen utanför.

*

Behov av en enhet, färdigmöblerad, för vård i 4
livets slutskede. Kort boendetiden på denna
enhet, ca 6 månader.

*

Önskar fri yta för extrasäng då anhöriga sover 5
över. Gäller enhet för vård i livets slutskede.

*

Samma utformning av alla lägenheter ger 3
flexibilitet. (Midskogen) V P

*

Önskar automatisk tändning av lampa. (Sensor 3
i golvet vid säng gör att ljus tänds säng 
minskar fallolyckor, gäller särskilt dementa.
Midskogen)

*

Lägenhetens utformning skall inte medge 5
rundgång.

*

Dementa behöver
omgivande miljö.

i 4

*

Miljö utanför enskilda lägenheter bör utformas 3
så att dementa hindras från att gå in till andra i
boendet.
Ljudisolerade lägenheter (Midskogen) på 3
demensenhet då dementa kan skrika högt och
ofta.

*

√

*

√

låg

stimulansnivån

√

Endast ett fåtal på de besökta äldreboendena var så friska att de kunde genomföra en
intervju.

Bilaga 5
Aktiviteter (ADL)och dess rörelsemönster i hygienutrymme
Äldre med rullator och en hjälpande assistent

Figur 1:Flödesschema: Toalettbesök och ex.
morgonhygien vid handfat med rullator.

---- Röd linje är den äldres rörelser.
---- Grön linje är hjälparens rörelser.
Rörelseschema för: Toalettbesök och morgonhygien vid handfat, se figur1
1. Den äldre och en hjälpare kommer in i hygienutrymmet och går direkt till
toalettstolen. Vid toalettstolen vänder den äldre runt rullatorn och backar till
sittande ställning på toalettstolen. Assistenten följer med hela denna rörelse och
hjälper till att ta av kläder på nedre delen av kroppen innan den äldre sätter sig.
Detta bör gå fort och smidigt om den äldre är ostadig och har svårt att röra sig.
Hjälparen går ut igen medan den äldre sitter på toaletten och återkommer en stund
senare.
2. Sedan går den äldre till handfatet och vänder med assistans av hjälparen runt
rullatorn så att den kan användas som stol då morgonhygien ska ske.
3. Då aktiviteten är klar stödjer hjälparen den äldre att ta sig upp till stående och
snurrar runt rullatorn så att den äldre kan använda rullatorn och gå ut från
hygienutrymmet.
Kritiska moment vilka kan tvinga till arbetsställningar vilka ev. kan ge
arbetsskador för hjälpare och svårigheter att röra sig för äldre vilket kan leda
till fallolycka:
 Att resa sig upp från toalettstol innebär ett tungt moment för hjälparen och
den äldre.
 Äldre står vid handfat medan assistent snurrar rullator kan utgöra risk för
fall.
Aktiviteterna kräver följande utrymme:
 Vid sidan om toalettstol så att hjälpare kan assistera äldre. Mest
fördelaktigt om det finns utrymme på båda sidor om toalettstol i fall två
assistenter behövs eller då den äldre är halvsidesförlamad alternativt har
ont eller inte kan använda ena armen eller benet.





På båda sidor om handfat bör det finnas plats så att hjälpare kan assistera
den äldre.
Inte för kort avstånd från toalettstol till handfat så att rullatorn kan vändas
i en relativt vid vändningscirkel.
Krävs öppen yta mitt i hygienutrymmet/framför toalettstol och handfat så
att rullatorn kan vändas.

Äldre i rullstol med två hjälpande assistent

Figur 2: Flödesschema: Toalettbesök och ex.
morgonhygien vid handfat med rullstol.

---- Röd linje är den äldres rörelser.
---- Orange linje är alternativt förflyttningssätt
till toalettstol.
---- Grön hjälpares rörelser.

---- Blå hjälpares rörelser.

Rörelseschema för: Toalettbesök och daglig hygien vid handfat, se figur 2
1. Den äldre och hjälparna kommer in i hygienutrymmet och går direkt till
toalettstolen. Grön hjälpare vänder rullstolen och ställer den bredvid toalettstolen
så att den äldre kan förflyttas i sidled till toalettstolen. Alternativt, enligt orange
linje för äldre, placeras rullstolen framför toalettstolen och den äldre kan snurra
runt och ta sig till toalettstolen. Det bästa i denna situation är om den äldre kan
hålla i ett stödhandtag för att genomföra detta. Hjälparna följer med i hela denna
rörelse och drar ner kläder på nedre delen av kroppen innan den äldre sätter sig.
Detta bör gå fort och smidigt om den äldre är ostadig och har svårt att röra sig.
Hjälparna går ut igen medan den äldre sitter på toalettstolen och återkommer en
stund senare. Varefter samma procedur upprepas men i omvänd ordning.
2. I nästa steg rullas den äldre till handfatet och vänder ev. med assistans av grön
hjälpare runt rullstolen och utför sysslor vid handfatet.
3. Då aktiviteten är klar backas rullstolen och vändes sedan för att den äldre och
grön hjälpare ska ta sig ut från badrummet.
Kritiska moment vilka kan tvinga till arbetsställningar vilka ev. kan ge
arbetsskador för hjälpare och svårigheter att röra sig för äldre vilket kan leda till
fallolycka:
 Att resa sig upp från rullstol och till toalettstol innebär tungt lyft för både
assistent och äldre.

Aktiviteterna kräver följande utrymme:
 Fritt utrymme bakom och på båda sidor om toalettstol så att två hjälpare kan
assistera äldre under proceduren att t.ex. Ta sig upp från toalettstolen.
 Fritt utrymme vid båda sidor om handfat så att hjälpare kan assistera äldre.
 Inte för kort avstånd framför toalettstol så att rullstolen kan placeras framför
vid alternativ förflyttning till toalettstol.
 Krävs allmänt öppen yta mitt i badrummet så att rullstolen kan vändas.

Äldre i duschstol med en hjälpande assistent

Figur 3: Flödesschema: Duschning med
duschstol.

---- Röd linje är den äldres rörelser.
---- Grön linje är hjälparens rörelser.

Rörelseschema för duschning med duschstol, se figur 3
1. Hjälparen kör den äldre in i hygienutrymmet och fram till duschen. Duschstolen
vänds och backas så att den äldre sitter med ansiktet mot dörren vid A. Detta för
att hjälparen ska kunna duscha den äldre på enklast sätt. Under duschning går
hjälparen runt duschstolen för att kunna tvätta rygg m.m. Hjullåsen på
duschstolen måste kunna kommas åt att låsas varför duschstolen bör placeras en
bit från väggen.
2. Efter duschningen kör hjälparen den äldre till B var denne torkas och delvis kläs
på.
3. Hjälparen går bakom duschstolen och rullar ut den äldre ur hygienutrymmet.
Kritiska moment vilka kan tvinga till arbetsställningar vilka ev. kan ge
arbetsskador för hjälpare och svårigheter att röra sig för äldre vilket kan leda till
fallolycka:
 Om äldre reser sig upp i duschen m.h.a. stödhandtag.
Aktiviteterna kräver följande utrymme:
 En hel del fritt utrymme mellan toalettstol och vägg var duschen är placerad.
Duschen bör placeras längre mot dörren alternativt en lång duschslang.
 Fritt utrymme i mitten för torkning av den äldre.

Äldre i duschvagn med en hjälpare

Figur 4: Flödesschema: Duschning
med duschvagn

---- Röd linje är den äldres rörelser.
---- Grön hjälpares rörelser.
---- Blå hjälpares rörelser .

Rörelseschema för duschning med duschvagn, , se figur 4
1. Duschvagnen skjuts in av grön hjälpare som går bakom duschvagn medan blå
hjälpare går vid övre delen av duschvagnen för att kunna styra in denna i
hygienutrymmet.
2. Grön hjälpare slår på vattnet i duschen och den äldre duschas av. Hjälparna måste
stå på varsin sida om bårens långsidor dels för att komma åt och för att kunna
vända den äldre då även baksidan på denne ska tvättas.
3. Den äldre torkas av och vagnen rullas ut på samma sätt den togs in.
Kritiska moment vilka kan tvinga till arbetsställningar vilka ev. kan ge
arbetsskador för hjälpare och svårigheter att röra sig för äldre vilket kan leda till
fallolycka:


Duschning i duschvagn då den äldre ska vändas av hjälparna för att kunna
tvätta baksidan.

Aktiviteterna kräver följande utrymme:
 På båda sidor om duschvagnens långsidor och kortsidor.

Bilaga 6
Undersökning av erforderliga mått vid förflyttningar av äldre
med hjälpare. Hösten 2008
Undersökningen utfördes i en
lägenhet, se bild till vänster, på
Sundsgården 21 oktober 2008.
Nedanstående framkom genom att
tillsammans med undersköterskan
Stina Lundbäck fiktivt utföra de
äldres dagliga aktiviteter.
Hur mycket utrymme som behövs
vid olika aktiviteter med rullstol är
till störst del beroende av hur stor
den äldre är och dennes benlängd.
Under
aktiviteterna
har
hjälpmedel av större modell
använts.
Dessa
är
dimensionerande för lägenheten
och förekommer ofta i det
verkliga arbetet med äldre.

Bild 1 : Lägenhet, Sundsgården. Röda
siffror är markeringar för utrymmesbrist
vid förflyttningar.Skala 1:50

Följande hjälpmedel användes
Manuell rullstol: 1,2 *0,70 m
Rullstol för begränsad utomhusanvändning: 0,70*1,30 m.
Vanligt förekommande duschstol: 0,43*0,49 m
Större duschstol 1,12*0,73 m (benstöd lite utvikta)
Duschvagn: 1,89*0,77 m
Allmänt fungerar det redan framtagna måttet på 0,80 m
(Arbetsmiljöverket, 2007) som arbetsutrymme för hjälpare.

Bild 2: Rullstol för
begränsad
utomhusanvändning.

Bild 3: Duschvagnar.

Hygienutrymmet/hallen
0,10 m mellan vägg och toalettstolen fungerar bra då de t.ex. ska hjälpa en person från en
manuell rullstol framför toaletten till denna. De äldre förflyttas till toalettstolen då
rullstolen placeras framför denna. Om detta inte är möjligt sätts den äldre i duschstol i
boningsrummet och rullas sedan till hygienutrymmet. Förflyttning i sidled från rullstol till
toalettstol förekommer inte.

Rullstolen för begränsad utomhusanvändning
Dimensionerna 0,70*1,30 m gäller för en 160 cm
lång person halvliggandes i rullstol för begränsad
utomhusanvändning eller personer av alla längder i
upprätt läge i stolen. För en längre person gör den
ökade benlängden att längdmåttet blir mer än 1,30
m om denne halvligger. En del äldre kan ha sådana
skador att de inte kan sitta upprätt. Förflyttningar
tar kort tid och stolen bör då placeras i upprätt
läge, vilket de flesta äldre klarar av.
Lägenhetsutformningen på Sundsgården gör att
hjälparna oftast måste planera gångvägen innan de
ska ta sig till en viss plats i lägenheten. De
bestämmer var de måste vända eller backa med
rullstolen. Om inte upprättläge är möjligt måste
ytterligare en annan väg eller förflyttningssätt
användas.

Bild 4: Problem att hitta fri
vändningsyta när rullstol för
begränsad utomhusanvändning
ska tas från korridor till
hygienutrymme.

Rullstolen kördes under undersökningen utifrån
korridoren, genom hallen och fram till tvättstället i
hygienutrymmet. Problem uppkom i hallen se bild 1
markering 1 och bild 4 när inte tillräckligt utrymme
fanns för hjälparen att vrida runt rullstolen. Detta
resulterade i att hjälparen var tvungen att vrida
ryggen/kroppen samt lyfta lite på rullstolen för att
svänga rullstolen. Denna rörelse skapar en dålig
arbetsställning och kan ge arbetsskador. Minst
Bild 5: Manuell rullstol.

rullstolens längd + 0,60 m utrymme bakom denna bör finnas för att det inte ska finnas
risk för arbetsskador.
Inget bör finnas under tvättstället och det bör vara höj och sänkbart för att den
rullstolsbundna äldre ska komma in med benen rakt under detta. För större äldre finns det
inte plats för rullstolen att tas in i hygienutrymmet. När detta är fallet måste t.ex.
tandborstning ske i hallen vid dörröppningen till hygienutrymmet, se bild 1 markering 2.
Detta beror på att dörrens passagemått är endast 0,90 m och hygienutrymmets
utformning.

Manuell rullstol
En manuell rullstol, se bild 5, och hjälpare kommer in i hygienutrymmet och rullstolen
kan placeras framför toalettstolen. Härifrån kan den äldre kan ta sig över med hjälp av
personalen och stödhandtagen vid toaletten.

Duschstol
På vardera sidan om duschstolen behövs minst ca 0,90
m för att hjälparen ska kunna arbeta från två håll, böja
sig och således få bra arbetsställningar. Dessutom
måste duschstolen kunna vändas runt så att den äldre
kan tvättas på ryggen och båda sidorna av kroppen. I
detta hygienutrymme har duschplatsen ytan 1,4*0,9
m, se bild 6, vilket fungerar bra vid dessa aktiviteter
med duschstol.

Bild 6: Duschstol.

Duschvagn
Duschvagnen kom nätt och jämt in genom ytterdörren med
passagemåttet 0,90 m och det upptäcktes att minst 1,00 m
behövdes.
Hela
duschvagnen
ryms
inte i hygienutrymmet,
se bild 7 och 8, vilket
gör att den äldres
fötter och bakre delen
av
duschvagnen
hamnar lite utanför (ca
0,2 m). Huvudänden
av vagnen måste
längst
in
i
Bild 7: Duschvagnen kan inte
hygienutrymmet över
helt tas in i hygienutrymmet.
toalettstolen
vid

Bild 8: Hygienutrymme,
Sundsgården. Enhet
meter. Skala 1:50

duschen för att kunna tvätta håret, se bild 3 markering 3. Egentligen är det tänkt att det
hål som finns i bakre änden av duschvagnen för dränage av vatten ska placeras över
toalettstolen. 0,80 m behövs på vardera sidan om duschvagnen för att inte bara den ena av
de två hjälparna ska kunna arbeta dvs. i detta fall den som står bredvid duschen. Den
första hjälparen måste dessutom gå in i hygienutrymmet innan den andra och
duschvagnen för att kunna komma in och kan då inte riktigt hjälpa till med styrningen av
den otympliga vagnen.
Duschvagnen måste rymmas vid säng och därifrån kunna rullas till och från
hygienrummet.

Boningsrummet
Öppningen mellan hallen och boningsrummet är
0,90 m. När hjälparen ska köra en rullstol från
hallen direkt till köket uppstår samma problem
som i bild 1 vid markering 1, se bild 9. Placeringen
av dörröppningarna gör att vridningen av rullstolen
inte kan utföras utan att hjälparen lyfter rullstolen
alternativt att rullstolen körs in i dörrkarmarna lite
och skadar dessa. Hjälparna har i dagsläget löst
detta genom att först gå in i boningsrummet och
vända rullstolen för att sedan styra vidare till
köket. Samma problem blir det när de ska från Bild 9: Förflyttning av rullstol för
vardagsrummet till hygienutrymmet då hjälparna begränsad utomhusanvändning.
går ut i boendets gemensamma korridor och
vänder där för att sedan ta sig in på badrummet. Ett dörrkarmmått om 1 m skulle fungera
för rörelsemönstren. En öppen planlösning minimerar framkomlighetsproblemen. Sängen
ska kunna köras ut genom ytterdörren i lägenheten. Detta är inte möjligt på Sundsgården
om inte sängen tas ut på tvären utan att någon ligger i den. Detta fungerar inte för en
sängliggande person. Syftet med att ta ut sängen är naturligtvis att den sängliggande är
kvar i sängen. En person som är sängliggande behöver även denne stimulans och träffa
andra i de gemensamma utrymmena.
En
rullstol
för
begränsad
utomhusanvändning och hjälpare
upptar ca 2 m på längden och får en
vändningscirkel med diametern 2,20
m.
Taklift, se bild 10, fanns inte i den
undersökta lägenheten. Allmänt bör
resvägen med taklift vara så rak som
möjligt.

Bild 10: Två exempel på dragning av taklift. En
rak dragning av räls för taklift föredras.

Bilaga 7
Boverket och Bygg ikapp handikapp
Dessa mått och illustrationer av tillgänglighet för rullstolsbundna och utrymme för
hjälpare vid förflyttningar är hämtade från Svensson (2001). Utrymme för hjälpare bör
framförallt tas hänsyn till vid säng och i hygienutrymme.
Vändcirklar för rullstolar
Särskilt boende för äldre dimensioneras vanligast för möjligheten att använda eldriven
rullstol för begränsad utomhusanvändning och manuell rullstol manövrerad av hjälpare.
Vändcirkel för manuell rullstol i bild 1 och för rullstol för begränsad utomhusanvändning
i bild 1. Detta är minimum utrymme som krävs för att vända dessa rullstolar på en plats.

Bild 1: Vändcirklar för person i manuell
rullstol, till vänster, och rullstol för begränsad
utomhusanvändning.
Manuell rullstol plus hjälpare har en vänddiameter om minst 1,75 m.
Rullstol för begränsad utomhusanvändning
Illustrationer, bild 2 till 3, av framkomlighet
utomhusanvändning.

Bild 2: Om hörnet avfasas
underlättas svängning.

för

rullstol

med begränsad

Bild 3: Minimiutrymme för
svängning genom dörröppning.

Bild 4: Kort rak passage genom
dörröppning kräver minst en
dörröppning om rullstolens
bredd plus 10 cm.

Bild 5: Passage mellan t.ex.
möbler.

Hall
För att en rullstolsbunden(rullstol för begränsad utomhus användning) ska kunna stänga
dörren efter sig krävs minst 1,5*1,5+0,60 m, se bild 6.

Bild 6: Mått vid inre entré
tillåter vändcirkel för rullstol
för begränsad
utomhusanvändning samt att
den rullstolbundne kan stänga
dörren efter sig.
Hygienutrymme
 Hygienutrymmets storlek beror av vilken livssituation lägenheten är avsedd för
men bör inte vara mindre än 2m på någon sida
 Plats för rullstol med begränsad utomhusanvändning. (Vändningscirkel diameter
1,5 m.)
 Duschvagn har dimensionerna 1,95*0,77 m och kräver en dörröppning på min
0,90m(beror av övriga lägenhetens utformning).
 Då duschvagn används behövs utrymme på dennas kortsida samt extra lång
duschslang.
 Utrymme krävs på sidor om handfat.

Bild 7: Minsta fria utrymme
som krävs vid
tvättmaskin/torktumlare för
rullstolsbunden.
Boningsrum
I boningsrummet ska en mobil lift med måtten 1-1,35*0,98-1,2 m och en rullator med
bredden 0,65(-0,75) m.

Vid säng
En sjuksäng är 0,95-1,05 m bred och upp till ca 2,15 m lång. Bredvid sängen ska det
finnas plats för sängbord. Behovet av fri yta vid säng beror av vilken livssituation
lägenheten är avsedd för. I bild 8 ses utrymme som krävs för person i manuell rullstol.

Bild 8: Då person ska förflyttas med mobil lyft från
rullstol till rullator krävs minst fri yta enligt dessa
figurer. Figur a visar förflyttning i sidled och b snett
framifrån.

Förvaring
Garderober ska placeras så att person i manuell rullstol kommer åt, se bild 9 och 10.

Bild 9: Minimum fritt utrymme
för att komma åt i garderob för
person i manuell rullstol.

Bild 10: Garderob bör placeras
en bit från hörn för att person i
manuell rullstol ska komma åt.

Dörr och passagebredder
Förflyttning med duschvagn eller säng påverkar passagebredder.

Bilaga 8
Koncept A
+
Flexibelt.
Ökar tillgängligheten i boningsrummet. En fri yta till aktiviteter.
Skapar överblick i boningsrummet.
Skapar rymd i boningsrummet.
Lätt att komma in i hygienutrymmet med större rullstolar .
Med skjutdörrar uppstår klämrisk.
Med denna form på hygienutrymmet kan inte ett tyg appliceras i våtrumsmattan.
Tvättutrustning kan inte placeras på rad. Mest fördelaktigt med tvättpelare.
När duschvagn används blir den ena hjälparen ”fast” i duschen.

Koncept B1
+
Mycket flexibelt.
Mycket hög tillgänglighet för hjälpmedel när dörrar utfällda.
Ett mycket litet hygienutrymme med en sned vägg blir klaustrofobiskt.
Kan inte innehålla större förvaringsmöbler.

Koncept B2
+
Flexibelt.
Hög tillgänglighet för duschvagn.

Koncept C
+
Möjligheten att placera hygienutrymmet till två lägenheter i samma volym gör att
tillgängligheten ökar i övriga lägenheten då inga smala passager uppkommer.
Lägenheterna är egna volymer.
Kan möbleras med skåp samt tvättmaskin och torktumlare på rad.
Tar upp stor yta.

Bilaga 9
Kriterieviktning
Urvalskriterier för
hygienutrymme
+ Ja
- Nej
? Brist på information

Anmärkning

Beslut

Koncept

Uppfyller kraven i kravspecifikationen
för hygienutrymme.

Genomförbar

Prisvärd

Tillräcklig information hinner samlas in.

Rekommenderas

+ Fortsätt utveckla
och anpassa till
lägenhet.

A

+

+

+

+

+

B1

+

?

?

-

-

B2

+

+

?

-

+

C

+

+

+

+

+

- Utveckla inte
konceptet vidare.
.

Något trångt vid användande av
duschvagn.
Finns risk för fuktskador i taket
utanför hygienutrymme. Den
begränsade tiden räcker inte till
för att utveckla konceptet vidare.
Finns risk för fuktskador i taket
utanför hygienutrymme. Den
begränsade tiden räcker inte till
för att utveckla konceptet vidare.
Kan ta upp mycket utrymme.

+
-

- (Vidareutveckla
eventuellt som idé
till annat koncept)
+

Bilaga 10
Möbleringsplaner
Koncept 1
Möbleringsplaner i skala 1:75
för lägenheter. Alla koncept har
möbleringsplaner för (uppifrån
och ned på sidorna):
sängliggande,
rullstolsbunden och lätt
rörelsehindrad. Se bilaga 12 för
för att se vad de tre graderna av
rörelseförhinder innebär.

Koncept 2

Koncept 3

Bilaga 11
Fördelar och nackdelar med lägenheterna
Koncept 1: 28 Kvm
+

-

Rumsfunktionerna har tydliga karaktärer.

Sängen är nära dörren.

Bra samband mellan rumsfunktioner.

Minimum förvaringsutrymme

Hög tillgänglighet med hjälpmedel.

Viss insyn i hygienutrymmet från
matbordet.(ser
dock
endast
handfatet)

Kontakt med yttre miljö genom att den
sneda väggen bildar en form av burspråk.
Koncept 1: 44 Kvm
+

-

Bra möjlighet till funktionella och vackra Kan vara något trångt med rullator
möbleringar.
vid dubbelsängens högra sida.
Bra samband mellan rumsfunktioner.
Hög tillgänglighet med hjälpmedel.

Koncept 2: 25 Kvm
+

-

Hög tillgänglighet för rullstolsbunden Otydlig karaktär av soffhörna och svårt att få
och person med rullator.(särskilt i kök) en bra placering av tv.
Medger bra möjlighet till förvaring i Något trångt i hallen när en slagdörr till
högskåp.
hygienutrymmet står öppen i 90° vinkel.
Många samband.
Bra kontakt mellan inre och yttre Viss
insyn
i
hygienutrymmet
miljön genom burspråk.
matbordet.(ser dock endast handfatet)
Flexibilitet i användningsområdena för Lite utrymme för den äldres egna möbler.
förvaringsutrymmena.
För rullstolsbunden kan undre skåpen i Något sämre utsikt från säng.
köket tas bort eftersom utrymme finns
för skåp vid sidan om.
Boendeytan som är mest privat finns

från

längst in i lägenheten och förvaring mot
entrén.

Koncept 2: 45 Kvm
+
Bra samband mellan kök och Svårt med placering av
soffgrupp.
tv.
Flexibilitet i
användningsområdena för
förvaringsutrymmena.
Koncept 3: 26 Kvm
+

-

Köksdelen
närmare Sängen är nära dörren.
entrén. Privat hörna för (höger lägenhet.)
sängen.(vänster lägenhet.)
Medger bra möjlighet till Låg möblerbarhet.
förvaring i högskåp.
Hög tillgänglighet
rullstol, duschvagn.

med Flera otydliga
rumskaraktärer.

Bra
samband
mellan Två
hygienutrymmen
i
soffhörna och matbord.
samma
volym
kräver
specialbyggd vägg mellan
dessa.
Inga utskjutande delar från
volymens ”lådform”.

Koncept 3: 45 Kvm
+

-

Hög tillgänglighet med hjälpmedel.

Taklift kan inte dras i rak linje till
sovrum.

Mindre privat område i lägenhet mot
ytterdörr.(höger lägenhet)

Bilaga 12

Lösningen ger en möjlighet till att vara 2
standard
för särskilt boende för äldre.
2
Samla installationsrika funktioner i en volym

Lösningen ger en möjlighet till att vara
standard för särskilt boende för äldre.

SUMMA

Viktningstal

0
2

av
placering
och
geometri
Volymens
fast inredning ger möjligheten att öka ytan på
lägenheten genom att sätta till en extra modul.

0

Volymerna är riktiga ”lådor”.

Volymerna och produktionen
Minimalt med exakta måttanpassningar.
2
Enkla volymgeometrier.
2
Volymerna är riktiga ”lådor”.
Volymens geometri och placering av fast 2
inredning ger möjligheten att öka ytan på
lägenheten genom att sätta till en extra modul.

Enkla volymgeometrier.

2p viktigare
1p lika viktiga
0 mindre viktig

Minimalt med exakta måttanpassningar.

Viktning av värderingsfaktorer

0
1
2

0
1
1
2

0
6
6
5

0,00
0,21
0,21
0,17

1
1

0

1

1

1

2

1

1

1

5

0,17

7
29

0,24

Viktning av värderingsfaktorer
för tre grader av

SUMMA

Viktningstal
0,19

1

1

0

0

0

2

0,05

1

1

1

0

5

0,12

1

0

0

5

0,12

0

0

4

0,09

1

9

0,21

10

0,23

Passa lätt rörelseförhindrad

8

från säng till hygienutrymme.

Medge användande av rullator.

Medge förflyttning av duschvagn

1

ut i korridor.

1

Medge förflyttning av säng
1

Passa sängliggande

2

från rullstol

1

Kunna komma åt i garderober

Kunna sitta i rullstolen

2

vid matbord

Kunna sitta i rullstolen och se tv

0 mindre viktig

med rullstol (vändcirklar)

1p lika viktiga

Kunna utföra vändningar

2p viktigare

Passa rullstolsbunden

rörelseförhinder.

Passa rullstolsbunden
Kunna utföra vändningar med
rullstol (vändcirklar)
Kunna sitta i rullstolen och se

0

tv
Kunna sitta i rullstolen vid

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

matbord
Kunna komma åt i garderober
från rullstol
Passa sängliggande
Medge förflyttning av säng ut i
korridor.
Medge förflyttning av
duschvagn från säng till
hygienutrymme.
Passa lätt rörelseförhindrad
Medge användande av rullator.

1

43

Geometri på hygienutrymme ger möjlighet till att lätt
svänga ut i boningsrum med hjälpmedel.

Extra rörelseutrymme för hjälpare
vid ADL aktiviteter

Utrymme för tvättpelare

Utrymme för TM och TT på rad.

Förvaringsskåp

Produktionsvänlig

Prisvärd

Total poäng per värderingsfaktor

Viktningstal

Utrymme för TM och TT på
rad.
Förvaringsskåp
Produktionsvänlig
Prisvärd
Total

Vändcirkel för rullstol d>1,5m
i hygienutrymme

Flexibilitet för olika
livssituationer
Möjlighet att använda
utrymmet utanför dörr för
aktiviteter i
hygienutrymmet.
Skapar rymd i boningsrum
Vändcirkel för rullstol
d>1,5m
i hygienutrymme.
Geometri på
hygienutrymme ger
möjlighet till att lätt svänga
ut i boningsrum med
hjälpmedel.
Extra rörelseutrymme för
hjälpare
vid ADL aktiviteter
Utrymme för tvättpelare

Skapar rymd i boningsrum

Flexibilitet för olika livssituationer

2p viktigare
1p lika viktiga
0 mindre viktig

Möjlighet att använda utrymmet utanför dörr.

Viktning av
värderingsfaktorer för
Hygienutrymmet.

1

1

2

1

2

1

2

2

1

1

14

0,12

1

2

1

2

1

2

2

1

1

14

0,12

2

1
0

2
1

1
1

2
2

2
1

1
1

1
0

15
7

0,13
0,06

2

1

2

2

2

1

15

0,13

2

2

2

1

1

12

0,10

2

2

1

1

9

0,08

1

0

0

1

0,01

0

0
1

3
13
13
116

0,03
0,11
0,11

1

1
1

2
0

0

1

1

1

2

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1

0
1
1

0
1
1

1
2
2

0
1
1

0
1
1

0
1
1

1
2
2

2
2

1

Bilaga 13
Viktning av koncept för
hygienutrymme

Koncept
"kapat hörn"

Koncept
AMV

Betyg
3

∑
0,36

Betyg ∑
2
0,24

Möjlighet att använda utrymmet
utanför dörr för aktiviteter i
hygienutrymmet.

2

0,24

0

0,00

Skapar rymd i boningsrum
Vändcirkel för rullstol d>1,5m
i hygienutrymme.

3
0

0,39
0,00

0
3

0,00
0,18

Geometri på hygienutrymme ger
möjlighet till att lätt svänga ut i
boningsrum med hjälpmedel.

3

0,39

2

0,26

Extra rörelseutrymme för hjälpare
vid ADL aktiviteter

2

0,21

3

0,31

Utrymme för tvättpelare
Utrymme för TM och TT på rad.
Förvaringsskåp
Produktionsvänlig
Prisvärd
Total poäng

2
2
2
2
2

0,16
0,02
0,05
0,22
0,22
2,26

3
3
3
3
3

0,23
0,03
0,08
0,34
0,34
2,00

3: Uppfyller helt
2: Uppfyller delvis
1: Potential finns
0: Uppfyller ej

Flexibilitet för olika livssituationer

Viktning av koncept
3: Uppfyller helt
2: Uppfyller till stor del
1: Uppfyller delvis
0: Uppfyller ej

Koncept 1
sned vägg
referens

Koncept 3
AMV

Koncept 2
fyrkant

Utformningen

Viktn.tal

Betyg

∑

Betyg

∑

Betyg

∑

Medge användande av varierande
storlekar på möblemang.

0,02

3

0,06

3

0,06

2

0,04

Medge ett flertal placeringar av möblemang.

0,02

2

0,04

2

0,04

2

0,04

Tydliga karaktärer av rumsfunktioner.

0,08

3

0,24

2

0,16

1

0,08

Medge placering av matbord i anslutning till pentry.

0,06

3

0,17

3

0,17

3

0,17

Medge bra samband mellan rumsfunktioner.

0,05

3

0,14

2

0,09

2

0,09

0,64

0,51

0,42

Medge placering av säng mot hörn & ut i rummet.

0,07

2

0,14

3

0,22

3

0,22

Sängen bör kunna placeras så att sängplatsen
upplevs som privat och inger trygghet.

0,08

2

0,15

2

0,15

2

0,15

Tillgänglighet och rörelseutrymme vid säng.

0,10

3

0,29

3

0,29

3

0,29

Medge god överblick av lägenhet.

0,08

3

0,23

3

0,23

3

0,23

Se ytterdörr från säng.

0,02

3

0,06

2

0,04

2

0,04

Se utsikt från säng.

0,06

3

0,19

2

0,13

2

0,13

Se hygienutrymme från säng.(Dement)

0,04

3

0,13

2

0,09

3

0,13

Se tv från säng.

0,04

3

0,13

2

0,09

2

0,09

Tydlig TV- och soffhörna

0,06

3

0,17

2

0,11

2

0,11

Medge kontakt mellan inre och yttre miljön.

0,04

2

0,09

1

0,04

3

0,13

0,00

0,00

0,00

Ge fri yta till rörelseutrymme för hjälpare vid förflyttningar.

0,09

3

0,28

3

0,28

3

0,28

Planlösning medger att förråd finns i anslutning till lägenhet.

0,03

1

0,03

1

0,03

2

0,06

Förvaring av personliga tillhörigheter.

0,05

1

0,05

2

0,10

3

0,15

Förvaring i anslutning till hygienutrymme.

0,02

1

0,02

2

0,03

3

0,05

Minimalt med exakta måttanpassningar.

0,00

2

0,00

3

0,00

2

0,00

Enkla volymgeometrier.

0,21

2

0,41

3

0,62

2

0,41

Volymerna är riktiga ”lådor”.

0,21

2

0,41

3

0,62

2

0,41

Volymens geometri och placering av fast inredning ger
möjligheten att öka ytan på lägenheten genom att sätta till en
extra modul.

0,17

3

0,52

0

0,00

2

0,34

Volymerna och produktionen

Lösningen ger en möjlighet till att vara standard
för särskilt boende för äldre.

0,17

3

0,52

1

0,17

2

0,34

Samla insatllationsrika funktioner i en volym

0,24

3

0,72

2

0,48

3

0,72

Kunna utföra vändningar med rullstol (vändcirklar)

0,19

2

0,37

2

0,37

3

0,56

Kunna sitta i rullstolen och se tv

0,05

3

0,14

3

0,14

3

0,14

Kunna sitta i rullstolen vid matbord

0,12

2

0,23

2

0,23

3

0,35

Kunna komma åt i garderober från rullstol

0,12

3

0,35

2

0,23

3

0,35

Medge förflyttning av säng ut i korridor.

0,09

3

0,28

3

0,28

3

0,28

Medge förflyttning av duschvagn från ytterdörr till säng
och till hygienutrymme.

0,21

3

0,63

2

0,42

2

0,42

0,23

2

0,47

2

0,47

3

0,70

Passa rullstolsbunden

Passa sängliggande

Passa lätt rörelseförhindrad
Medge användande av rullator.
Totalt

7,65

6,37

7,50

