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Sammanfattning 

De flesta äldre vill bo kvar i sina hem så länge de kan(Kärnekull 2011, 31).  Men många 

tvingas till slut att flytta eftersom det blir omöjligt att bo kvar i hemmet. Den fysiska 

hemmiljön blir ofta ett hinder för de äldre att utföra vardagliga aktiviteter.(Abrahamsson och 

Nord 2012, 121) Syftet med studien är att visa om det är möjligt att anpassa ett bostadshus 

från 50-talet och göra det tillgängligt åt en äldre människa med funktionsnedsättning, som 

även ska fungera generellt för alla och utan att förstöra husets värden och karaktär. Syftet är 

också att undersöka och diskutera vilka för- och nackdelar de olika boendena för äldre har. 

Arbetet består av en litteraturstudie och ett designförslag. Litteraturmaterialet beskriver olika 

boende för äldre, hur boende anpassa till äldre och hur äldre personer egentligen vill bo.  

Objektet för designförslaget för en ombyggnation är ett 50-tals hus på Dahlsgatan i Gällivare. 

Designförslaget visar att det går att bygga om ett hus så att det är väl anpassat och tillgängligt 

för en äldre person och att huset efter ombyggnad även kan fungera generellt för alla utan att 

husets karaktär och värde har påverkats negativt. 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer bakgrunden, syftet och problemformuleringen som valts att 

undersökas att presenteras. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Medellivslängden i Sverige ökar och väntas öka med cirka fem år under de kommande 

decennierna(Wiklund och Melin 2013, 28). Inom ca 30 år kommer cirka en fjärdedel av 

Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre(Abrahamsson och Nord 2012, 107). Antalet 

riktigt gamla svenskar blir större (Wiklund och Melin 2013, 28).  

Då en större del av befolkningen blir äldre kommer antalet människor med 

funktionsnedsättning antagligen att öka. Funktionsnedsättningen rör sig i de flesta fall då om 

minskad rörlighet, synnedsättning och hörselnedsättning. I bästa fall är boendet redan från 

början utformat så att människor kan åldras och leva länge utan att flytta. Men många äldre 

bor inte så idag.( Wiklund och Melin 2013. 20) 

 De flesta äldre vill bo kvar i sina hem så länge de kan(Kärnekull 2011, 31).  Många tvingas 

dock tillslut att flytta eftersom det blir omöjligt att bo kvar i hemmet. Den fysiska hemmiljön 

blir ofta ett hinder för de äldre att utföra vardagliga aktiviteter.(Abrahamsson och Nord 2012, 

121)   

När den äldre tvingas flytta finns det få bostäder som är anpassade så att äldre kan ha ett 

självständigt liv d.v.s. bo för sig själv eller ha en egen bostad och ha möjlighet att äta i en 

gemensam matsal. Av de äldre som redan tidigare funderar över om de inte borde flytta till 

ett mer anpassat och tryggt seniorboende tvekar många just därför att de i många fall får 

högre boendekostnader än vad de har idag. De som har bott i villa sedan 1970-talet, och 

betalat av sina lån, har en driftkostnad på cirka 3000kronor i månaden. (Wiklund och Melin 

2013, 30)  

Eftersom en så stor del av befolkningen tillhör den äldre åldersgruppen är det viktigt att man 

satsar på boende åt äldre. Målet är att man också ska kunna ha ett gott liv som 

äldre.(Abrahamsson och Nord 2012, 107) 
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1.2  Syfte  
Syftet med studien är att studera problematiken och möjligheterna med äldres kvarboende i 

befintliga hem samt vilka krav som ställs bo ett boende för äldre med funktionsnedsättning. 

Syftet är också att studera för- och nackdelar med olika former av boende för äldre.  

 

1.3  Mål 
Målet med studien är att presentera olika boendeformer för äldre samt presentera ett 

designförslag för en ombyggnation av ett befintligt 50-tals hus som är väl anpassat och 

tillgängligt för den äldre med funktionsnedsättning och som även ska fungera generellt för 

alla utan att förstöra husets värden och karaktär. 

 

1.4  Frågeställning 
Går det att bygga om ett hus så att det är väl anpassat och tillgängligt för en äldre person, som 

även fungerar generellt för alla och utan att förstöra husets värden och karaktär? Vilka för- 

och nackdelar finns det med olika boenden för äldre? 
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2. Litteratur och tidigare forskning 
I detta kapitel kommer litteratur och tidigare forskning om olika boende former för äldre, vad 

den säger om hur äldre vill bo och hur man anpassar boendet till äldre presenteras. Denna 

del är ett resultat från litteraturstudien och kommer att användas för att besvara 

frågeställningen. 

 

2.1 Lite historia 
Långt bak tiden tog familjen eller hushållet ansvar om sina äldre. 1571 såg Gustav Vasa till 

att fattigvården kom till i kommunerna. Men till fattigvården hörde de som inte hade familj 

och inte kunde ta hand om sig själv, alltså fattiga, vanföra och gamla.(Kärnekull 2011, 17-18) 

Det var inte ovanligt, under 1900-talets första årtionden, att en dotter bodde kvar hemma och 

tog hand om sina föräldrar när de blev gamla(Wiklund och Melin 2013, 17).  1918 blev 

kommunerna skyldiga att bygga ålderdomshem. 20 år efter det infördes även statligt stöd åt 

pensionärshem så och de uppfördes då av fristående stiftelser med hjälp av statligt stöd. De 

bestod av egna lägenheter för de gamla som behövde en bättre bostad med moderna 

bekvämligheter som vatten, avlopp o kanske badrum i källaren. Ålderdomshem var på den 

tiden sämre än pensionärshem. Ålderdomshemmet var då till för fattigvården. Det var när nya 

folkpensionen infördes 1946 som det blev en ändring på ålderdomshemmet. Då var det inte 

längre försörjningsrätter åt fattiga gamla utan inackorderingshem åt äldre som behövde 

omvårdnad. Detta blev starten på byggandet av olika utformningar av äldreboende.(Kärnekull 

2011. 17-18) 

Men satsningen på att stödja äldre människor i sin ordinarie bostad skedde redan under 1950- 

och 1960-talen, men den framhävdes tydligt med den s.k. ädel reformen 1992(Abrahamsson 

och Nord 2012, 30). Ädelreformen genomfördes den 1 januari 1992 och innebar att 

kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och 

handikappade(Nationalencyklopedin). Den kvarboendeprincipen som har dominerat den 

politik som förts angående äldres boende och den har varit ledande i vad som avser vård och 

omsorg(Abrahamsson och Nord 2012, 30). 
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2.2 Begrepp 
 

2.2.1 Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om hur människor kan ta sig fram t.ex. gående, med rullator, rullstol, 

utom- och inomhus. Det kan handla om nivåskillnader, trappor, ledstänger entréer till hus, om 

trappor eller hissar i hus med flera våningar, om framkomliga utrymmen och tillräckliga 

dörrbredder.(Wijk 2004, 20)  

 

2.2.2 Åldersrelaterad funktionsnedsättning 
I det normala åldrandet är det naturligt att funktionsförmåga i olika avseende minskar. Det är 

vanligt att äldre har gångsvårigheter, nedsatt rörelseförmåga, dålig syn och hörsel, nedsatt 

känsel m.m. Funktionsnedsättningarna kan vara lindriga men en kombination av fler 

funktionsnedsättningar kan göra att vardagslivet blir problematiskt.(Svensson 2012, 41) 

En nedsatt rörelseförmåga kan innebära att funktionen i armar och händer är nedsatt p.g.a. 

stelhet, smärta, försämrad kraft, precision eller känsel. Vid nedsatt rörelseförmåga kan man 

ha svårt att sträcka sig eller att använda sina händer, vilket innebär en begränsad 

räckvidd.(Svensson 2012, 32) 

Gångsvårigheter kan innebära att personen kan ha lätt att snubbla och svårt att gå långa 

sträckor. Det ka vara svårt att gå i trappor och på halt, ojämnt och lutande underlag.(Svensson 

2012, 31-32)  

 

2.3. Olika boendeformer för äldre 
 

2.3.1 Kvarboende 
Kvarboende innebär att den äldre bor kvar i sin ordinarie bostad. Viktigaste verktygen för att 

kvarboende ska vara möjligt är den kommunala eller privata hemtjänsten och den hjälp som 

familj och anhörig kan bidra med(Abrahamsson och Nord 2012, 24-25).  

 

2.3.2 Seniorboende 
Seniorbostäder är alla bostäder som är avsedda för personer över en viss ålder(Kärnekull 

2011, 15). Åldern på de boende kan variera från 40 till 75 år. Seniorboendena ingår i den 

ordinarie bostadsmarknaden. (Abrahamsson och Nord 2012, 30) De finns som hyres- eller 
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bostadsrätt. Det finns inga särskilda definitioner eller krav för vad som kännetecknar en 

seniorbostad men vanliga egenskaper är god tillgänglighet, gemensamma lokaler och 

möjlighet att bo kvar även vid omfattande behov av vård.(Kärnekull 2011. 15)  

Bostäderna är anpassade så att man ska kunna bo kvar när man blir äldre med breda 

dörröppningar och rymliga badrum och toalettutrymmen. Det finns ofta restaurang, 

sällskapsutrymmen, träningslokaler, gästrum och tillgång till vårdpersonal. Ofta ligger 

boendet nära till kommunikation och service .(Wiklund och Melin 2013, 33) 

 

2.3.3 Bogemenskap 
Bogemenskaper är ett slags kollektivhus, som även kan organiseras för seniorer. De består av 

vanliga bostäder och gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och äta tillsammans, 

odla sina intressen och umgås. I Sverige har bogemenskaper kommit till under senare år så 

därför är antalet fortfarande lågt.(Kärnekull 2011, 15) 

 

2.3.4 Trygghetsboende 
Trygghetsboende är bostäder för äldre som känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt 

isolerade. Trygghetsboende är öppen för alla som är 70 år eller äldre och alla kan söka sig till 

boendeformen utan någon bedömning av den äldres behov av stöd. Bland makar, syskon och 

sambor räcker det att en av dessa har fyllt 70år. De boende har tillgång till gemensamma 

lokaler med möjlighet att bl.a. delta vid gemensamma måltider. Det finns också dagligen 

tillgång till personal på vissa tider. Trygghetsboende kan upplåtas med hyresrätt, 

kooperativhyresrätt och eller bostadsrätt.  Bostäderna ska vara planerade så att det är möjligt 

att bo kvar även med funktionsnedsättning och de gemensamma lokalerna ska vara 

tillgängliga för alla boende året om.(Kärnekull 2011, 15-16) Syftet med trygghetsboendet är 

att det ska vara tillgängligt för äldre personer utan att hen ska gå igenom en 

behovsbedömning. På så sätt blir det ett eget val att flytta.(Abrahamsson och Nord 2012, 28) 

 

2.3.5 Vård-och omsorgsboende 
Vård- och omsorgsboende eller särskilt boende som de också kallas är bostäder som 

kommunen har ansvar för och avgör vem som får flytta in. Det är dessa bostäder som i 

vardagligt tal brukar kallas för äldreboende. I boendet finns det personal som är tillgänglig 

dygnet runt och boendet erbjuder service, personlig omvårdnad och hemsjukvård. Största 
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delen av de som bor på boendet är 80 år eller äldre. Idag finns för få platser på dessa boende 

så de äldre med de största behoven prioriteras, vilket gör att en stor del av platserna används 

för dementa.(Kärnekull 2011, 15) 

 

2.3.6 Tabell med viktigaste egenskaper av de olika boendena. 
De viktigaste skillnader och egenskaperna i de olika boendeformerna för äldre sammanfattas 

nedan.(Tabell 1) 

 

Tabell 1. Jämförelse av de olika boendena för äldre.(Kärnekull 2011, 16) 

Boendetyp/ 

egenskaper 
Kvarboende Seniorboende Bogemenskap Trygghetsboende Vård- och 

omsorgsboende 

Förmedling - Köp/lokal köp Lokal kö Kommunal kö Bedömning av 

behov 

Statligt 

investeringsstöd 

Nej Nej Nej Ja, t o m 2011 Ja, t o m 2011 

Personal Nej Kan finnas Nej Varje dag, men inte 

hela dygnet 

Hela dygnet 

Gemensamma 

lokaler 

Kan finnas Oftast Ja Ja Ja 

Trygghetslarm Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov Ja 

Åldersgräns  Ja, ibland både 

nedåt och uppåt 

vid inflyttning 

Ingen/40+ Minst 70 år Behov avgör 

 

  

 

2.4 Var bor de äldre idag? 
 

I Sveriges finns det 1,8 miljoner som är 65 år och äldre och de flesta av dessa bor i vanliga 

bostäder(Kärnekull 2011, 31). Det är ca 90 % av dessa som bor i vanliga bostäder d.v.s. som 

är kvarboende. 10 % av de 1,8 miljonerna är kvarboende och har också hemtjänst. Så den 

största delen av den äldre befolkningen bor hemma utan någon hjälp av formellt slag, d.v.s. 

hemtjänst eller liknande, i detta är inte inräknat den hjälp som kan fås av grannar, släktingar 

eller vänner.(Abrahamsson och Nord 2012, 26) Ungefär 6 % eller mer bor i vad som kallas 

särskilt boende eller vård-och omsorgsboende. 2-3% av alla över 65 år bor i seniorboenden. 

Andelen ensamhushåll ökar med åldern. Bland pensionärshushållen är andelen ensamhushåll 

62 %, och 44 % består av kvinnor och 18 % av män. 38 % av hushållen bestod av 
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par(Kärnekull 2011, 15-16) och den största andelen människor över 80 år bor på 

landsbygden(Abrahamsson och Nord 2012, 20). 

De flesta hem är inte anpassade för äldre personer(Saunders 2015). Så idag bor många i 

bostäder som försvårar och inte underlättar vardagen för dem själva eller för 

vårdpersonalen(Kärnekull 2011, 46).  

 

2.5 Hemmets betydelse för äldre 
 

Hemmet är den plats där den boende ska kunna vara sig själv och råda över hur det ska se ut 

och vad som ska ske. Hemmet är starkt kopplad till den personliga integriteten, Det gäller 

främst funktionshindrade och sjuka, som tillbringar större delen av sin tid i boendet och som 

kanske inte kan ta sig ut på egen hand i närmiljön, eller personer som är beroende av hjälp 

från andra människor.(Wijk 2004, 22) 

Detta visar också Dahlin-Ivanoff, S Et.al (2007) i sin studie. Den viktigaste innebörden av ett 

hem enligt de äldre var upplevelsen av trygghet och frihet. Trygghet innebar känslan av att ha 

sitt egna bo med tillgång till sina egna saker som man själv bestämmer över, att bo i en 

bekant omgivning med positiva minnen. De innebar också ett hem med funktionalitet och 

som var anpassad till sina egna behov så att man på så sätt kan man leva sitt liv självständigt 

oberoende av någon annan. Frihet innebar att man i ett hem kan komma och gå som man vill 

och göra saker på sitt egna sätt och bestämma när och hur man vill göra saker, alltså en plats 

där allt händer på sina egna villkor. Hemmet är också navet i tillvaron, som man alltid kan 

komma hem till. 

Hemmet kan ses som en förlängning av människans identitet(Abrahamsson och Nord 2012, 

113). Forskare har konstaterat att man med anpassningsåtgärder i hemmet, för att göra det 

mera tillgängligt, kan komma till en gräns då det inte är möjligt att med vård i hemmet. De 

menar att hemmet då från att ha varit en existentiell bas för den äldres liv i stället blivit en 

blandning mellan en bostad och intuition.(Abrahamsson och Nord 2012, 113)  

För många äldre känns det svårt att flytta från hemmet eftersom hemmet är den plats som är 

förknippad med många goda minnen med släkten och livet tillsammans med sina barn och 

barnbarn. De är där de har tillbringade den mesta tiden av sitt liv och vid flyttning kan de 



   
 

11 
 

förlora kära tillhörigheter och utrymmen som gör det möjligt att bjuda hem sina barnbarn, 

barn och vänner.(Bigonnesse, Beaulieu och Garon 2014) 

 

 

2.6 Hur äldre vill bo 
 

De flesta äldre vill bo kvar i sina hem så länge de kan (Kärnekull 2011, 31). Många har en så stark 

bindning till den plats där de bor(Abrahamsson och Niedomsyl 2008). Människor som har bott 

länge i ett bostadsområde har utvecklat starka sociala och känslomässiga band till människorna i 

området och miljön. När de på ålderdomen drabbas av funktionshinder eller sjukdomar så 

väljer de därför ofta att bo kvar, trots praktiska svårigheter. Många tycker att de sociala och 

existentiella värdena överväger de praktiska svårigheterna.(Wijk 2004, 23) 

Saunders, Anne (2015) skriver att nästan 90 procent av alla personer över 65 år vill stanna i 

deras hem så länge som möjligt.  De allra flesta (63-80% beroende på studie) tror att deras 

nuvarande hem kommer vara den plats de alltid kommer att bo på. Men de flesta av dessa 

hem är anpassade för äldre personer. Det finns kostnadseffektiva och bra lösningar och 

renoveringar som underlättar för de äldre med nedsatt rörelseförmåga att bo kvar, men 

problemet är att de som behöver dessa lösningar inser inte detta och ber inte om förändringar.  

 Bigonnesse, Beaulieu och Garon (2014) skriver att de äldre inte vill leva i äldreboende, eller 

i "getto" som det också uttrycktes artikeln. Integrationen med det övriga samhället var 

mycket viktigt t.ex. kontakten med grannarna, relationer mellan generationer och 

tillgängligheten till allmänna samlingsplatser. 

Det finns en rädsla hos många äldre för att flytta till äldreboende, där man delar på kök och 

allmänna ytor, då risken finns att förlora den personliga integriteten. De var rädda att inte 

själv kunna välja och ha kontroll över sina vardagsrutiner så därför ansåg de att det var viktigt 

att ha tjänster och butiker nära hemmet och tillgänglig kollektivtrafik så att de själva kunde 

utföra vardagliga ärenden.(Bigonnesse, Beaulieu och Garon 2014)  

Äldreboendedelegationen har däremot betonat att det inte är självklart att alla äldre vill bo 

kvar i sina bostäder tills de blir sjuka och inte kan ta hand om sig själv inte ens om bostäderna 

blir anpassade eller den äldre blir erbjuden hemtjänst. Det har konstaterats att det finns äldre 

som vill lämna sin ordinarie bostad och flytta till något boende där flera människor finns till 
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förfogande för att känna trygghet och gemenskap.(Abrahamsson och Nord 2012, 28) 

Åsikterna om särskilda boende för äldre går isär. T.ex. många som har flyttat till 

seniorboende är positiva och framhåller de praktiska fördelarna och att det är lätt att knyta 

kontakter med grannarna. Medan andra inte hade kunna tänka sig att bo i ett hus med bara 

äldre personer. (Wiklund och Melin 2013, 34) 

Men så länge de äldre är friska och klarar sig själva vill de inte flytta. Det är i ungefär 80-

årsåldern som en del flyttar. Skälen till att de flyttar då brukar vara försämrad hälsa, svårt att 

gå i trappor eller att man inte länge kan köra bil och begränsas i sin rörlighet, eller förändrade 

livssituationer t.ex. att maken/makan dör.(Wiklund och Melin 2013, 31) Boll Hansen, E & 

Gottschalk, G (2006) har i en studie undersökt vilka faktorerna är som i slutänden gör att 

äldre överväger att flytta. Det visade sig att de människor som är mer benägna att flytta är de 

med sämre hälsa, ofrivilligt ensamma och de som upplever en minskad hushållsinkomst. 

Tillgängligheten i bostaden och bostadsområdet är också en faktor som påverkar flyttning. 

Personer med trappor utanför eller inne i bostaden flyttar i större utsträckning än de som inte 

har. Äldre personer som lever i bostäder med dålig tillgänglighet t.ex. på landsbygden flyttar 

oftare än andra. Personer som har bott i sin bostad i minst 10 år och de som har goda 

relationer med grannar flyttar i mindre utsträckning. 

 Men om valet blir att stanna kvar i sitt nuvarande hem, bör man utvärdera och börja göra 

huset tillgängligt för att leva i de senare åren(Timmermann 2011). 

 

2.7 Framtiden 
 

Det finns en politisk målsättning att minska behovet av det särskilda boendet eftersom det är 

så resurskrävande(Abrahamsson och Nord 2012, 23). De flesta äldre som behöver stöd och 

hjälp i framtiden kommer att få det i sina egna hem. Om fler äldre kan leva ett självständigt 

liv kommer belastningen på samhället minska.(Kärnekull 2011, 46)  

Att äldre människor bor kvar i sina ordinära bostäder så länge som möjligt finns det mycket 

att vinna på ekonomiskt.  Runt 500 000 kronor per år för varje äldre person som kan klara sig 

med hemtjänst istället för särskilt boende kan kommunerna spara in. Ett exempel från Luleå 

kommun visar att kommunen kan spara in sex miljoner kronor för varje äldre person som bor 

kvar 10 år längre i det ordinarie bostadsbeståndet.(SOU 2015:85) 
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2.8 Att bygga för äldre 
 

Folkhälsoinstitutet har lyft fram fyra hörnpelare för ett gott åldrande. Det är social 

gemenskap, delaktighet/meningsfullhet/att känna sig behövd, fysiskt aktivitet och bra 

matvanor.(Kärnekull 2011, 49) 

I framtiden kommer de flesta äldre som behöver stöd och hjälp få det i sina egna hem 

eftersom ett självständigt liv kommer att minska belastningen på samhället. En 

grundförutsättning för detta är bostäderna är väl anpassade till de äldre.(Kärnekull 2011, 46)  

Att bo kvar i känd miljö kan vara tryggt då man blir äldre och kan vara till fördel för de som 

blir gamla och dementa. En känd miljö kan hjälpa dem att komma ihåg och förminska 

förvirring som kan uppstå(Ljunggren Lönnberg och Palmstierna 2013). Det är viktigt att när 

hjälpmedel ska ges eller ändringar i hemmet göras, ska detta göras mycket väl medvetet om 

över vad hemmet innebär för de äldre så att åtgärderna kan baseras efter detta(Dahlin-Ivanoff, 

S Et.al 2007). 

Även om en äldre person inte behöver hjälp av vårdare i hemmet så gör en 

bostadsanpassningar att svårhetsgraden att utföra vardagliga sysslor minskas, enligt Petersson 

I. Et.al (2009). Men det är viktigt att utföra bostadsanpassningen så snart som möjligt efter att 

behovet har identifierats eftersom studier som gjorts visar att för varje månad som den äldre 

väntade på att sitt hem skulle anpassas ökade svårigheten att utföra vardagliga sysslor. Fänge, 

A & Iwarsson, S (2005) visar däremot att även om funktionsnedsättningar och beroenden av 

förflyttningshjälpmedel bland klienterna ökade under en bostadsanpassningsprocess p.g.a. 

åldrandet så minskades antalet mijöhinder i bostaden. En hypotes som Petersson I. Et.al 

(2009) tar fram av sin studie är att det genom en bostadsanpassning är möjligt att förhindra 

utvecklingen av hälsoproblem, vårdbehov och funktionellt beroende. 

Man har sett att aktivitetsmönster hos äldre(personer i åldern 70-84) påverkas av 

tillgängligheten i hemmet. Niva B och Skär L (2006) har visat att de äldre utförde fler 

utomhusaktiviteter efter bostadsanpassningar i hemmet. De utförde fler och mer nya 

aktiviteter och de var i mindre behov av vila under dagen och sov bättre på natten. Efter 

bostadsanpassningarna uppfattades de aktiviteter som utfördes som viktigare, av deltagarna, 

än vad de hade gjorts innan anpassningarna. De anpassningar som gjordes var bl.a. att 
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installera nya kranar i badrum och kök, bredda alla dörröppningar i hemmet, ta bort trösklar i 

hemmet, flytta tvättmaskinen från tvättstuga i källaren till ett badrum på entrévåningen och 

installera en ramp till ytterdörren. 

Riazi, A Et.al.(2012) anser att kök, trappsteg och badrum uppfattades som farliga platser 

speciellt för personer med åldersrelaterade synnedsättningar. Men den första enkla åtgärden 

för att minska risken för fall kan vara så enkelt som göra sig av med mattor och eliminera 

trösklar(Saunders, Anne 2015). Saunders, Anne (2015) avråder från att ta bort trappor i 

hemmet eftersom att gå upp och ner för trappor är en värdefull aktivitet för att upprätthålla 

balans, kondition och böja höfter, knän och fotleder. Så för friska vuxna som vill bygga en 

plats där de kan åldras hemma, så ges rådet att behålla trappan men bygga ett badrum på 

entréplan och skapa ett annat rum på entréplan t.ex. "bibliotek" eller annat utrymme som 

sedan kan fungera som ett sovrum om det skulle bli nödvändigt. 

Om den äldre får vård i hemmet så är det vissa utrymmen i hemmamiljön som är speciellt 

viktiga att de är anpassade till vårdarbeten. Boendet ska inte bara möta hemmets behov utan 

också behoven i arbetsmiljö. Omsorgen i de privata hemmen kretsar oftast runt, måltider, 

sömn och den personliga hygienen. För att underlätta vård i hygienrummet krävs det t.ex. 

större fria utrymmen på båda sidor om toalettstol för att en vårdare ska få plats. Men detta 

kan innebära att en äldre person som inte behöver vår kan tycka att det stora utrymme känns 

otryggt då denne kanske skulle behöva stödja sig mot väggen vid förflyttning. Det som kan 

innebära en fördel för den rörelsehindrade i boende kan innebära en nackdel för vårdpersonal 

eller någon annan boende utan rörelsehinder, t.ex. kan stödhandtag i hygienrummet kan vara i 

vägen då vårdaren ska utföra sitt arbete. Sådant måste man ta hänsyn till vid anpassning av 

bostäder.(Abrahamsson och Nord 2012, 112-114) Bostaden ska helst vara utformad så att 

vårdpersonalen inte behöver passera hela bostaden, då kan en eventuell partner i hemmet bli 

så lite störd som möjligt. Det betyder att badrum och sovrum ska ligga nära entrén vilket går 

emot den traditionella bostadsutformning där oftast kök och vardagsrum ligger närmast 

entrén. En annan lösning kan vara att bygga ett litet entréutrymme intill sovrummet som när 

den inte används kan användas som förråd eller kontor.(Abrahamsson och Nord 2012, 116) 

Trösklar och kanter kan innebära en stor risk att snubbla. För en person som använder en 

rullator kan en hög tröskel vara ett oöverstigligt hinder. En person som sitter i rullstol är 

beroende av rymliga utrymmen, breda passager, jämnt underlag och tillgänglighet till ramp 

eller hiss där det finns trappor.(Svensson 2012, 31-32)  



   
 

15 
 

Förutsättningar för tillgänglighet i ett boende är plana förflyttningsvägar som är plana eller 

med flack lutning, trappor kompletterade med hiss eller ramp, så lite och låga trösklar som 

möjligt, rymliga utrymmen och breda passager, fritt utrymme under bord och arbetsytor så att 

personer som använder rullstol kan komma in under med knän och fötter.(Svensson 2012, 33) 
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3. Metod 
I denna del beskrivs vilka metoder som har används. Arbetet är indelat i två delar en 

litteraturstudie och ett designförslag. Resultatet av litteraturstudien presenteras i bakgrund 

och kapitlet om "Litteratur och tidigare forskning".  Designförslaget har sedan tagits fram 

med hjälp av litteraturstudiens resultat.  

 

3.1 Litteraturstudie 
 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie. Litteraturmaterialet söktes via databaser på Luleå 

tekniska Universitet. Litteraturmaterialet skulle bestå av vetenskaplig litteratur, det vill säga 

vetenskapliga avhandlingar, artiklar, rapporter och böcker, Litteraturen skulle innehålla 

forskning som beskriver olika boende för äldre, hur boende anpassa till äldre och hur äldre 

personer egentligen vill bo.   

De sökord som användes var: ageing in place, home modification*, bostadsanpassning*, äldre 

bostad*, meaning of home, äldres* boende*, home environment*, old age housing*, older 

people dwellings*.  

Sökningarna gav många resultat men jag sorterade först ut den litteratur med en rubrik som 

passade in på arbetets ämne, av dessa läste jag sedan sammanfattningen och sorterade ut den 

litteratur som var mest relevant till arbetets ämne. Ännu en till gallring av litteraturen gjordes 

genom en snabb skumläsning av artiklarna. Till slut hade 10 olika litteraturer tagits fram för 

fortsatt studie i arbetet. 

Endast artiklar på svenska, norska och engelska valdes för att spara tid eftersom ingen 

kunskap i de andra språken fanns. För att få ut ett resultat som stämde överens med dagens 

äldres behov uteslöts all litteratur skriven före år 2000.  

 

3.2 Designprocessen 
 

Vid utformningen av designförslaget har dataprogrammet Google Sketchup används. 

Designförslaget har utformats utifrån rekommendationer och krav som tagits fram i 

litteraturstudien samt BBR, Boverkets byggregler.(BBR) 
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3.2.1 Riktlinjer och krav enligt BBR 

BBR står för Boverkets byggregler och innehåller föreskrifter och allmänna råd om 

tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och 

miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning. 

I bostäder med flera plan ska entréplanet minst rymma, ett hygienrum, avskiljbar sängplats 

(sovalkov), möjlighet till matlagning, utrymme för måltider, utrymme för sittgrupp, 

entréutrymme, utrymme för förvaring, och utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt 

om gemensam tvättstuga. (BBR, 3:221) 

Följande krav ska uppfyllas på entréplanet: "Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska 

vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga. För sådana 

terrasser som kompletterar tillgängliga och användbara samt väl placerade balkonger är 

tillgängligheten och användbarheten tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går 

att ordna en ramp. Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive 

rum för matlagning och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med 

rullstol. Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen. Minst ett 

hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga och 

utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare. I det tillgängliga och användbara 

hygienrummet ska också gå att ordna en separat duschplats om en sådan saknas från 

början."(BBR, 3:147) 

För specifika mått och utformningar(Figur 1) till designförslaget har "Arkitektens 

handbok"(Bodin Et al. 2014) och "Bygga ikapp"(Svensson, 2012) används som bygger på 

BBR's krav. 
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Figur 1. Exempel på utrymme som behövs för olika ytor. Bruna ytorna är möbler, beigea ytan är utrymme som behövs för 

personer utan funktionsnedsättning, gröna ytorna är utrymme som behövs för ett anpassat boende för person i rullstol.  
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4. Designförslag för kvarboende 
I detta kapitel beskrivs processen för designförslaget, förutsättningar och det slutliga 

designförslaget som har tagits fram med hjälp av krav och riktlinjer som har fåtts fram i 

litteraturstudien.  

 

4.1 Förutsättningar 
 

4.1.1 Huset 
Objektet för designförslaget för en ombyggnation är ett 50-tals hus på Dahlsgatan i Gällivare. 

Entrén till huset består av en upphöjd(tre trappsteg) farstukvist(Figur 2). Huset har tre plan; 

en källare, entréplan och övervåning.  På entréplan finns en hall, kök, ett sovrum, ett 

vardagsrum och en toalett(Figur 2). En trappa leder upp till övervåningen. Där finns ett 

allrum, en liten toalett, två sovrum, en sovskrubb, två förråd/klädkamrar och en liten 

balkong(Figur 3).  En trappa leder ner till källaren där det finns ett sovrum, ett större skafferi, 

tvättstuga och en bastu med en dusch(Figur 4). 

 

Figur 2. Ursprunglig ritning över entréplan 
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Figur 3. Ursprunglig ritning över övervåningen. 

 

 

Figur 4. Ursprunglig ritning över källaren. 



   
 

21 
 

4.1.2 Trädgården 
Trädgården består av enstaka träd och någon buske men mesta delen består av en stenbelagd 

uppfart, gångväg och gräsmatta.  

 

4.1.2 Omgivning 
Huset ligger i utkanten av ett lugnt kvarter med blandad befolkning, Huset ligger 1km från 

centrum med mataffär, post, apotek och övrig handel(Figur 5). Det finns inga busslinjer 

mellan huset och centrum men bra bil och gång- och cykelvägar finns. 

 

Figur 5. Funktioner i området där huset ligger. Husets placering är markerad med en röd prick. 

 

4.2 Avgränsningar 
 

Meningen med det nya designförslaget är inte att bygga om ett helt hus utan på enklast 

möjliga sätt anpassa huset för att den äldre i huset ska kunna bo kvar. Eftersom det för en 

äldre person kan kännas omotiverade att bygga om ett helt hus skall förslaget visa enklast 

möjliga ombyggnation för ett välanpassat hus. Designförslaget skall även avgränsas till 

inomhusmiljön.  
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Vatten- och avloppsystem ska röras så lite som möjligt, helst ska de gamla kunna användas. 

Trappan ska vara kvar där den är för att inte behöva röra bjälklagen. Alla ytterväggar ska 

behållas som de är i största möjliga mån, Farstukvisten däremot kan behöva byggas om. 

Till sist ska det finnas i åtanke under processens gång att huset ska fungera generellt och 

ombyggnationen ska inte förstöra husets värden och karaktär. Med det menas att huset inte 

ska bli så förändrat i utseende både inom- och utomhus så att det liknar ett vårdboende som 

kan försvåra försäljning av huset, minskas i värde eller blir nödvändigt renoveras igen då en 

familj utan vårdbehov ska flytta in till huset. 

 

4.3 Riktlinjer och krav 
 

4.3.1 Riktlinjer och krav enligt litteraturstudie  
Följande punkter är en sammanfattning av de krav och riktlinjer för hur man ska bygga för 

äldre som har fåtts fram via litteraturstudien och används vid utformning av designförslaget. 

 

 När hjälpmedel och ändringar ska göras i hemmet skall det göras väl medvetet om vad 

hemmet innebär för de äldre så att åtgärderna kan baseras efter detta.  

 

 Det som kan innebära en fördel för den rörelsehindrade i boende kan innebära en 

nackdel för vårdpersonal eller någon annan boende utan rörelsehinder. 

 

 Kök, hygienrum och sovrum är speciellt viktiga att de är anpassade till vårdarbeten då 

de äldre får vård i hemmet. 

 

 Trappor i hemmet avråds att tas bort eftersom att gå i trappor bidrar till värdefull 

aktivitet för att upprätthålla balans, kondition och böja höfter, knän och fotleder. 

Rådet ges därför att behålla trappan men bygga ett badrum på entréplan och ha 

sovrum på ett annat plan men ha ett annat rum tillgängligt på entréplan som kan 

fungera som ett sovrum när det skulle bli nödvändigt. 
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 Enkla åtgärder för att minska risken för fall kan vara att göra sig av med mattor och 

eliminera trösklar. 

 

 Åtgärder för bättre tillgänglighet kan vara t.ex. att installera nya kranar i badrum och 

kök bredda alla dörröppningar i hemmet, ta bort trösklar i hemmet, flytta 

tvättmaskinen från tvättstuga i källaren till ett badrum på entrévåningen och installera 

en ramp till ytterdörren.  

 

 En person som sitter i rullstol är beroende av rymliga utrymmen, breda passager, 

jämnt underlag, tillgänglighet till ramp eller hiss där det finns trappor och fria 

utrymmen under bord och arbetsytor så att personer som använder rullstol kan komma 

in under med knän och fötter. 

 

 För att eventuell partner ska bli så lite störd som möjligt vid vård i hemmet ska 

bostaden helst vara utformad så att vårdpersonalen inte behöver passera hela 

bostaden. Vilket kan göras genom att placera badrum och sovrum nära entrén.   
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4.4 Det befintliga 50-tals husets brister 
 

 

 

Figur 6. Nuvarande planlösningen av 50-talshuset från sedd norrifrån. 

 

 

Figur 7. Nuvarande planlösningen av 50-talshuset sett västerifrån. 
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Figur 8. Nuvarande entrén till 50-talshuset. 

 

Det befintliga 50-talshuset(Figur 6 och 7) uppfyller inte de krav och riktlinjer som fåtts fram i 

litteraturstudien och inte heller BBR's krav.  

För att komma in i huset behöver man först passera en farstukvist med en trappa(Figur 8). 

Dörröppningarna i huset är 500-700mm vilket gör det svårt att passera med en rullstol. 

Toaletterna är små och trånga och skulle inte kunna besökas av en funktionsnedsatt person i 

rullstol. Det finns endast toalett på entréplan inget hygienrum med dusch. Dusch finns i 

källaren. Det finns trösklar i varje dörröppning huset. Köket är trångt och för att komma till 

sovrummet behöver man först passera det trånga köket. Tvättmaskinen ligger i källaren. 

Utrymmena i bostaden är små vilket gör det svårt eller omöjligt att röra sig, vända sig samt 

öppna förvaringsmöbler sittandes i rullstol.  

Som huset är utformat nu så hade det inte varit möjligt för en funktionshindrad person att bo i 

huset.  
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4.5 Designförslag för ombyggnation av 50-talshuset 
 

 

Figur 9. Designförslaget för 50-tals huset i skala 1:100. De gröna ytorna visar det utrymme som krävs för att kunna svänga 

runt med en rullstol(1,3m i diameter).  

 

I designförslaget(Figur 9, 10 och 11) för ombyggnationen av 50-talshuset har endast 

entréplanet fått ett designförslag. Enligt BBR är det endast entréplanet som skall vara 

tillgängligt för en funktionshindrad.(BBR) Entré våningen uppfyller kraven då en person ska 

bo kvar i huset, vilket är meningen i detta fall. Om 2 personer bor kvar i huset, en 

funktionshindrad person med en partner som klarar sig, så finns det sovrum 

garderobsutrymme på övervåningen.  
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Figur 10. Designförslaget sett västerifrån. 

 

 

Figur 11. Designförslaget sett från nordöst. 
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När man kommer in genom ytterdörren möts man av en öppen gemensam yta som binder 

ihop hall, vardagsrum och kök. På vänster sida finns trappen som leder upp till övervåningen. 

Trappen till nedervåningen/källaren ligger alldeles intill trappen till övervåningen i riktning 

inåt i huset. Till höger finns en kort vägg som sträcker sig ca 1 meter in i huset där man kan 

fästa klädhängare för ytterkläder. Bakom den korta väggen ligger vardagsrummet. Från 

vardagsrummet rakt inåt i huset ligger ett rum som kan användas som sovrum/arbetsrum. 

Rummet är planerat så att det finns utrymme för vårdpersonal att utföra vård. Intill rummet 

ligger toaletten. Toaletten rymmer toalettstol, handfat, dusch och tvättmaskin. Ytan är 

anpassad för rullstol. Rakt inåt i huset från ytterdörren ligger köket. 

Entrévåningens planlösning erbjuder öppna och stora utrymmen vilket underlättar 

manövrering av rullstol. Det är öppet mellan kök och vardagsrum. Köket och vardagsrummet 

ligger i den del av huset som ligger mot söder vilket gör det möjligt att placera en altan med 

söderläge i anslutning till kök och vardagsrum. 

Till farstukvisten finns både en trappa och en ramp. Rampen har byggds på för att göra huset 

tillgängligt för en funktionshindrad(Figur 12). 

 

 

Figur 12.  Designförslag över entrén. 

 

En möjlighet är att bygga ihop rampen till entrén med en altan(figur 13 och 14). På detta sätt 

blir rampen inte lika utmärkande och kan behållas även då andra flyttar in i huset. Rampen är 

mycket praktisk och användbar för t.ex. en barnfamilj som använder barnvagn. 
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Figur 13. Förslag 1 som visar hur rampen kan byggas ihop med en altan. 

 

 

Figur 14. Förslag 2 som visar hur rampen kan byggas ihop med en altan. 

 

Det är meningen att husets övervåning ska kunna hyras ut då den äldre personen i huset blivit 

rörelsehindrad och inte kan utnyttja övervåningen. Vid uthyrning av övervåningen kan man 

sätta upp väggar innanför ytterdörren som skiljer de båda våningarna åt, streckade linjer på 

ritningen(Figur 9). Man kan även välja att ha kvar väggarna från den ursprungliga 

toaletten(se streckade linjer i Figur 9). Utrymmet kan användas som ett litet förråd för 

förvaring istället för de nyinsatta garderoberna. Utrymmet är dock inte tillgängligt för en 

rullstolsburen person men kan användas då en icke funktionshindrad person bor i huset.  
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Figur 15. Ett annat förslag på typ av ramp till huset.  

 

  

 

4.6 Förändringar som är gjorda för att anpassa bostaden till rullstolsburen 
 

* Alla rum och utrymmen har behövts ökas för att en rullstolsburen person ska kunna röra sig 

i bostaden detta gäller inte minst toaletten. Vid planeringen av bostaden har det tagits hänsyn 

till skorstenen. 

* Alla trösklar i huset är borttagna och dörrarna har breddats. 

* En ramp har byggds till farstukvisten för att en rullstolsbundens ska kunna ta sig in i huset. 

Figur 12, 13, 14 och 15 visar förslag på ramper som kan byggas i anslutning till farstukvisten. 

Rampen kan tas bort då t.ex. en familj flyttar till huset. 

* Spaljévägg i hallen borttagen för att få större yta i hallen. 

* Vägg mellan hall och vardagsrum delvis borttagen för att få större yta. 

* Ytan på sovrummet har minskats för att få större ytor i andra utrymmen. Sovrummets yta är 

anpassad för att vårdpersonal ska kunna ge vård. 

* Toaletten är flyttad för att kunna göra ett hygienutrymme med dusch och tvättmaskin. Ytan 

har ökats så att en rullstolsburen kan använda och vårdas i hygienutrymmet. 

* Trappen har behållits i samma position för att inte behöva modifiera träbjälklaget. 

* Vardagsrummet har behållit sin position på södra sidan i huset för att i framtiden kunna 

bygga en uteplats i söderläge från vardagsrummet. 



   
 

31 
 

* Ytan i köket har utökats för att underlätta för en rullstolsbunden att röra sig och att jobba i 

köket. 

* Sovrummet och hygienrummet har placerats bredvid varandra vilket underlättar vård i 

hemmet. Dessa är placerade så att t.ex. en vårdpersonal inte behöver gå igenom hela 

bostaden. 

* Hygienrummet och köket har placerats så att de gamla badrummet och kökets VVS-

ledningar kan röras så lite som möjligt och samtidigt få en så smart och bra designförslag på 

ombyggnation. 
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5. Resultat och diskussion 
I denna del besvaras frågeställningen och resultatet diskuteras. Kapitlet innehåller även en 

diskussion om vilka för- och nackdelar som finns för olika boende för äldre.  

 

Designförslaget visar att det går att bygga om ett hus så att det är väl anpassat och tillgängligt 

för en äldre person och att huset efter ombyggnad även kan fungera generellt för alla utan att 

husets karaktär och värde har påverkats negativt. 

I det nya designförslaget har de bärande väggarna tagits bort. Annars hade det inte varit 

möjligt att få de utrymmen som krävs för en rullstolsburen. Att riva bärande väggar kan vara 

en avancerad och dyr åtgärd. Om väggen stödjer golvet på övervåningen finns det en risk att 

golvet kollapsar om man tar bort väggen. Väggen måste alltså ersättas med en balk med 

samma bärighet som väggen. Om någon bärande vägg ska förändras eller rivas ska först en 

anmälan till kommunens bygglovsavdelning ske. Vid själva ombyggnationen ska först vikten 

avlastas från den bärande väggen innan den kan rivas. Sedan måste den bärande väggen 

ersättas av en limträ- eller stålbalk. Det är viktigt att avlastningen bli rätt så att inte huset 

kollapsar. Eftersom en beräkning av väggens bärighet behöver göras kan det vara nödvändigt 

att anlita en arkitekt och en konstruktör vid ombyggnationen. Om det finns det finns el- eller 

vattenledningar i väggen är det även nödvändigt att ta kontakt med elektriker eller rörmokare. 

Om man inte är väldigt kunnig att göra detta själv bör en byggfirma anlitas och det kan bli 

väldigt dyrt.  

Man kan ju fråga sig om det är värt att bygga om ett hus för att en äldre ska kunna bo kvar i 

huset. Är det värt att för en stor summa pengar tillgänglighetsanpassa huset och kommer 

källarvåning och vindsvåning att bli helt outnyttjade då en funktionshindrad äldre person bor 

i huset? Det kan vara svårt att anpassa ett hus och behålla husets värde och karaktär om även 

källare och övervånings ska vara tillgänglig för den funktionshindrade eftersom man då 

behöver installera hissar. En bra lösning på detta kan vara att hyra ut övervåning och källare 

så att dessa blir utnyttjade och då undviker man att "sönderutrusta" huset. På grund av detta 

lämpar det sig bäst att tillgänglighetsanpassa enplansvillor. Eftersom bostadskostnaden för att 

bo kvar i sitt hus oftast är billigare än att bo i ett mer tillgänglighetsanpassat boende för äldre 

kan kostnaden för en anpassning ändå vara mer värt då den äldre får bo kvar i sin 

hemmamiljö. Kostnaderna för anpassningarna kan man kanske tjänas in vid försäljning 

eftersom anpassningarna medför en mer öppenplanlösning som föredras av många 
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bostadsköpare. Att tillgänglighetsanpassa huset kan kommunen tjäna på i längden då nästa 

person som bor i huset kan bo kvar i huset även då denna drabbas av funktionsnedsättning. 

Men vem sköter då trädgårdsarbetet då den äldre som bor kvar inte längre orkar? Det kan 

vara kostsamt och familjemedlemmar kan också ha svårt att hjälpa till med det. Ett alternativ 

är att trädgårdsarbete ingår som en del av hyran om man hyr ut övervåning och källare.  

 

Men vad finns det för andra för- och nackdelar med kvarboende? Det kan vara billigare för 

kommunen och den boende att den äldre hemma. Eftersom en äldre person som har bott 

många år i ett hus eller bostadsrätt kan ha hunnit betala tillbaka alla lån på bostaden vilket ger 

billigare drift kostnader. Att åldras hemma kan göra det möjligt till kostnadsbesparingar 

eftersom det då finns vänner, familj och grannar som kan hjälpa till. Den äldre får bo kvar i 

en känd hemmamiljö i en omgivning med minnen och ägodelar och områden där man känner 

sig mest bekväm. Man behöver inte ryckas upp med rötterna från ett socialt nätverk av vänner 

och grannar som man har känt i många år som kan vara mycket svårt. Att bo kvar i en känd 

miljö kan vara bra för förvirrade eller dementa personer eftersom de kan få dem att känna sig 

trygga i sin hemmamiljö. Det blir även lättare och det finns mer plats för släkt och vänner att 

komma och hälsa på hos den äldre då den bor kvar vilket har visats sig ha en stor betydelse 

för den äldre. Den äldre har även en bostad att vårda vilket gör att den äldre håller igång och 

har något meningsfullt att syssla med på dagarna. Däremot kan det bli ensamt för en äldre att 

bo kvar i sin bostad eftersom bostaden kan hända ligger mindre centralt, med dålig 

kommunikation till centrum och olika service.  Det blir lätt att den äldre fastnar hemma 

eftersom hen kanske har slutat att köra bil eller har svårt att ta kollektivtrafik. Om bostaden är 

svårtillgänglig för den äldre, t.ex. med trappor vid entrén och höga trösklar, är det svårt att ta 

sig in och ut. Detta kan göra att den äldre låter bli att ta sig ut och stannar hemma. 

Tillgängligheten inne i bostaden kan också vara dålig, eftersom hus som äldre bor i är oftast 

också gamla och dåligt anpassade för den äldre personen. Det gör att det är svårt för den äldre 

att bo kvar där. Bostaden kan vara svårtillgänglig för att erhålla vård så att en äldre person 

som behöver vård kan vara tvingad att flytta. Bostaden kan medföra för mycket skötsel t.ex. 

av trädgård, så att det blir väldigt tungt för den äldre. Om det inte finns ett socialt nät av 

släktningar, grannar, vänner och bekanta kan den äldre drabbas av ensamhet genom 

kvarboende. Det är viktigt att det är den äldres egen vilja att bo kvar i huset. En annan 

nackdel med kvarboende är att den äldre bor kvar i en onödigt stor bostad med stora ytor som 

kanske inte kan utnyttjas. Om den äldre istället flyttar ur sitt hus till en mindre lägenhet 
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anpassad för seniorer så kan t.ex. en familj som håller på att växa ur sin egna lägenhet flytta 

in i huset. På så sätt frigörs en lägenhet vilket gör det möjligt för t.ex. en ung vuxen att flytta 

ifrån sitt föräldrahem.  

 

Fördelar med att bo i seniorboende är att man har många grannar i vuxen ålder. Den äldre 

känner sig kanske mindre ensam eftersom det finns gemensamma sällskapsutrymmen som 

ger möjlighet till sociala kontakter. Många grannar ger en trygghetskänsla. Nackdelen 

däremot är att grannarna är i ungefär samma ålder och en del äldre kan sakna kontakten och 

relationer mellan generationer. Att flytta till ett seniorboende kan medföra att 

boendekostnaden blir större för den äldre jämfört med om denne skulle bo kvar hemma. Men 

däremot har seniorboenden god tillgänglighet så att en den äldre person kan bo kvar i 

bostaden även om hen drabbas av funktionshinder. Det kan även finnas tillgång till 

vårdpersonal och seniorboende är ofta byggda i områden så att det finns bra service i 

närheten. Med lättillgänglig service kan den äldre sköta vardagliga ärenden på egen hand och 

känna att hen har kontrollen över sitt liv och behålla kontakten med övriga samhället. Men 

eftersom man flyttar in i seniorboende sent i livet och kanske från en bostad som man har bott 

i nästan hela livet så kan det vara det svårt att känna sig som hemma. Detta kan kännas extra 

mycket för en äldre som tillbringar sin mesta tid i hemmet.  

 

Bogemenskap är som ett slags kollektivboende för seniorer. Eftersom det finns många 

gemensamma lokaler för matlagning, intressen och umgänge är det nog inge risk att den äldre 

blir socialt isolerad om denne inte själv vill det. Boendeformen ger ett aktiv, ett socialt liv och 

får den äldre att känna sig delaktig vilket är tre av de fyra hörnpelare som folkhälsoinstitutet 

har lyft fram för ett gott åldrande. Bra matvanor är också en hörnpelare vilket de 

gemensamma lokalerna för matlagning i boendet säkerligen kan bidra till. De många och nära 

grannarna får den äldre att känna sig trygg. Nackdelen med detta boende med mycket 

gemensamma aktiviteter är att den äldre kan tycka att det blir för mycket och känna att man 

lever för tätt på varandra. De boende är i liknande åldrar och de boende kan komma att sakna 

umgänge och vardagliga kontakten med personer i alla åldrar, speciellt mötet med barn som 

kan ha en positiv effekt på hälsan, som man får i ett område med människor i alla åldrar. Då 

boendet inte har personal så är det inte möjligt för personer som behöver vård dygnet runt att 
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bo kvar i boendet, men en person som behöver vård dygnet runt hade ändå inte kunna delta i 

det kollektiva boendets gemensamma aktiviteter vilket är avsikten med boendet.    

 

Att åldras i ett trygghetsboende är tryggt. Där omges man av många grannar och det finns 

tillgång till personal, om inte dygnet runt så i alla fall vissa tider under dagen. Människorna 

på boendet är i ungefär samma ålder vilket kan vara både bra och dåligt. Det kan vara lättare 

att umgås med människor i samma åldrar och man har liknande intressen. Men kontakten 

över generationer kan också vara viktig, t.ex. att få del av de ungas livsglädje. Boendet 

erbjuder gemensamma lokaler med möjlighet att delta i gemensamma måltider. Den äldre 

behöver inte äta ensam vilket ökar aptiten och minskar risken att den äldre äter för dåligt. 

Boendet är anpassat så att den äldre kan bo kvar även vid funktionsnedsättning. 

Åldersgränsen för att flytta in på trygghetsboende är ungefär 70 år. Att flytta så sent i livet 

gör att det nya hemmet nog aldrig kommer att kännas helt som "hemma". Men då man ställer 

sig till kö på boendet görs ingen behovsbedömning det enda kravet är att någon i hemmet är 

över 70 år, på så sätt minskar känslan av att tvingas flytta, eftersom den äldre inte tvingas 

flytta dit då denne drabbas av funktionsnedsättning och inte klarar av att bo kvar hemma, utan 

den äldre kan själv välja att flytta dit innan detta sker. Dock skulle inte en person som 

behöver vård dygnet runt kunna bo på ett trygghetsboende eftersom personal inte är 

tillgänglig hela tiden.  

 

I vård- och omsorgsboenden finns det tillgång till personal dygnet runt, vilket ger en trygghet 

för de som bor på boendet. Boendet är välanpassat för en funktionshindrad så det är sällan 

man behöver flytta från boendet av tillgänglighetsskäl utan de allra flesta kan bo i boendet 

livet ut. De som bor på boendet är i ungefär samma ålder vilket kan ses som positivt. 

Gruppen människor på ett vård- och omsorgsboende är oftast inte homogen. Gruppen kan 

bestå av senila äldre människor blandat med äldre som sitter i rullstol men som i huvudet är 

helt klara. Detta kan vara jobbigt för de äldre som är väldigt klara att vara i intensiv 

gemenskap med de sjuka. Detta kan få den "friska" att känna sig mer sjuk än vad hen är. Det 

gör att det kan vara svårt att för de någorlunda friska att hitta andra någorlunda friska att 

umgås och samtala med. Boendet har gemensamma lokaler för måltider och aktiviteter. Det 

är bra att den äldre inte behöver äta själv eftersom det kan ge en bättre aptit men risken är att 
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den äldre känner att det finns för mycket gemensamma utrymmen och att man inte kan vara 

för sig själv.  

Att flytta till en institutionell miljö med ensidig mat och brist på integritet är allmänt 

oattraktiv för många äldre. För att flytta in på boendet behöver man genomgå en 

behovsbedömning. Detta kan medföra att den äldre känner sig ”tvingad” att flytta till boendet 

eftersom denne blir flyttad dit då det inte är möjligt att bo hemma eftersom den äldre behöver 

så mycket vård hemmet är för dåligt anpassat att det blir svårt att bo hemma. Det kan bidra 

till att den äldre får en negativ inställning till flytten. Det hade varit bra om man kunde 

kombinera trygghetsboende och vård- och omsorgsboende så att den äldre har möjlighet att 

själv välja när hen vill flytta men att det också finns möjlighet att bo kvar då denne behöver 

vård dygnet runt.  

Det finns många typer av boenden med bra miljöer för de äldre men ekonomiska svårigheter 

kan göra att den äldre inte har råd att välja det som hen tycker bäst om. Alla har de olika för- 

och nackdelar. Det kan vara svårt att bygga boenden för äldre där de kan flytta in relativt 

unga och sedan bo där livet ut. En frisk äldre människa vill kanske inte bo i ett område med 

alltför många sjuka äldre människor.  Men det är bra att det finns olika boenden så att de 

äldre kan välja utefter sina egna behov.  
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