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Sammanfattning 
I januari 2017 passerade Sveriges invånarantal 10 miljoner. Ett skäl till den snabba 
befolkningsökningen är att det föds fler personer än det dör samt att människor lever 
längre för varje år som går. I och med att människor lever längre krävs det också fler 
bostäder och boendemiljöer som är anpassade för äldre personer, exempelvis 
trygghetsboenden. Äldreboendedelegationen har konstaterat att ombyggnationer av 
det befintliga bostadsbeståndet är nödvändigt för att kunna tillgodose behovet av 
boenden med ökad tillgänglighet. Regler och krav för hur trygghetsboenden ska 
utformas har också fastställts men det innebär inte automatiskt att boendet når upp till 
de syfte det är menat för, alltså ett boende som kan öka livskvaliteten, skapa 
gemenskap, kännas tryggt och ett boende att trivas i för de äldre. 

Trygghetsboende är en relativt ny boendeform som riktar sig till de äldre som är för 
friska för att bo på ett äldreboende men som också önskar ett mer socialt liv i en 
trygg miljö. Trygghetsboendeformen erbjuder ett bekvämt boende med mindre krav 
på skötsel och underhåll. Anledningen till att flytta till trygghetsboende kan vara att 
personen känner sig otrygg och osäker eller kanske söker närhet till andra människor 
för att de känner sig ensamma i sin nuvarande bostad. 

Äldre personer som är friska och kan ta hand om sig själva kan ha en annan syn på 
trivsel och tillfredsställelse än en äldre i behov av hjälp. Faktorer som är viktiga för 
livskvaliteten för äldre personer är sociala kontakter, hälsa, aktiviteter, familj och 
vänner. Det är även viktigt att boendet och byggnaden tillgodoser en äldre persons 
känsla av självständighet. Ökad tillgänglighet är en utav de viktigaste faktorerna för 
att kunna tillgodose detta. 

För att kunna fastställa vilka faktorer som bidrar till bättre livskvalité samt skapar ett 
trivsamt och tryggt boende för äldre har en fallstudie genomförts. Platsbesök och 
intervjuer med boende och personal på äldreboende samt intervju med boende på 
trygghetsboende och seniorboende ligger till grund för resultat och analys. Baserat på 
resultat från analysen skapades ett program för hur ett trygghetsboende bör utformas 
för att bidra till ökad livskvalité samt upplevas trivsamt och tryggt.  

De boende ansåg att tillgängligheten var en viktig faktor för att kunna vistas utomhus 
utan hjälp. Något som efterfrågades av både boende och personal var tydligare 
entréer för att lättare kunna orientera sig. En annan faktor som efterfrågades var 
många och stora fönster för maximalt ljusinsläpp. En utav förutsättningarna för bättre 
livskvalité ansågs vara god hälsa. 

Vid projektering av tillgängliga bostäder handlar det inte bara om att följa de lagar 
och bestämmelser som finns utan det handlar också om att ta hänsyn till de som ska 
bo där. Det finns svårigheter med att fastställa vad som bidrar till ökad livskvalité 
och är trivsamt och tryggt då det är väldigt subjektivt och kan skilja sig. Trots detta 
stämmer de vetenskapliga studierna väl överens med resultatet i detta arbete.  
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Abstract 
Människor lever längre och den äldre generationen är också generellt mer aktiva än 
tidigare. Det medför att behovet av anpassade bostäder som klarar dessa krav också 
ökar. Ett exempel på ett sådant boende är trygghetsboende. Det finns regler och krav 
för hur ett trygghetsboende ska utformas. Det innebär dock inte att boendet 
automatiskt uppnår syftet det är menat för, alltså ett boende som kan öka 
livskvaliteten, skapa gemenskap, kännas tryggt och där äldre kan trivas. Syftet med 
arbetet är att skapa ett trygghetsboende som bidrar till ökad livskvalité och som 
upplevs trivsamt och tryggt. Målet är att identifiera vilka faktorer som bidrar till detta 
för att sedan exemplifiera dem i ett gestaltningsförslag. En kvalitativ metod i form av 
fallstudie med intervjuer genomfördes för att kunna uppnå mål och syfte.  

Centralt läge och tillgängligt utformad inom- och utomhusmiljö var faktorer som 
bidrog till trivsel och trygghet medan självständighet, god hälsa, social samvaro och 
närhet till vänner och familj höjde livskvalitén. Faktorer som bidrar till ökad 
livskvalité och till vad som är trivsamt och tryggt är väldigt subjektivt. Alla 
människor är olika och ett tryggt boende kan innebära många skilda ting. Faktorerna 
som framträdde i resultatet stämmer dock väl överens med vetenskapliga studier som 
gjorts inom området. Det gör att arbetets resultat kan tillämpas som stöd vid 
nybyggnation eller ombyggnation av en befintlig byggnad till ett trygghetsboende. 

 

Nyckelord: Trygghetsboende, ombyggnation, tillgänglighet, äldre, trivsel, trygghet, 
livskvalité för äldre. 
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Abstract 
People live longer and the older generation is also generally more active than before. 
This also increases the need for custom housing that meets these demands. An 
example of such accommodation is secure housing (trygghetsboende). There are 
rules and requirements for the design of a secure housing, but it does not 
automatically mean that the accommodation reaches the purpose it is intended for, an 
accommodation that can enhance the quality of life, contribute to togetherness, feel 
safe and an accommodation to enjoy. The purpose of this study is to create a secure 
housing that contributes to an increased quality of life and is experienced pleasantly 
and safely. The goal is to identify which factors that contribute to this, and then 
exemplify it in a design proposal. A qualitative method in the form of a case study 
with interviews was conducted to answer the goal and purpose behind this study. 

Central location and accessible designed indoor environment and outdoor 
environment were factors that contributed to well-being and security while 
independence, good health, social cohesion and proximity to friends and family 
raised the quality of life. Factors that contribute to increased quality of life and to 
what is comfortable and safe are very subjective. All people are different and safe 
living can mean many different things. However, the factors that emerged in the 
results are consistent with scientific studies made in the area. This means that the 
results of this work can be used as support for new construction or conversion to a 
secure housing. 

 

Key words: Secure housing, reconstruction, accessibility, elderly, well-being, 
security, quality of life for the elderly  
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Förord 
Examensarbetet har skrivits som avslutande del på programmet 
Byggnadsutformning, 180 högskolepoäng, på Linnéuniversitetet i Växjö. Efter 
avslutad utbildning erhålls en teknologie kandidatexamen inom byggteknik.  

Ursprungsidén till examensarbetet uppkom på önskemål av Uppvidinge kommun 
som planerar att ändra syftet för en befintlig byggnad i Lenhovda centrum till ett 
trygghetsboende. Idén har sedan legat till grund för arbetet och väckt vårt intresse för 
att ta reda på hur ett trivsamt boende kan se ut.  

Arbetet har i sin helhet utförts gemensamt av båda författarna och har varit roligt och 
lärorikt.  

Tack till personalen på Humana och Äppelgården för att ni tog er tid att visa oss runt 
hos er samt tack till övrig personal och boende som svarade på våra frågor. 

Vi vill också tacka Oskar Johansson på Uppvidinge kommun som har bidragit med 
tillämpbart material.  

Ett sista tack vill vi ge till vår handledare Per Reinholtz för hans engagemang och 
idéer under arbetets gång.  

 

 

 

Carolina Lundin         &         Elin Wenna 

Växjö, 6 december 2018 
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1! Introduktion 
I januari 2017 passerade Sveriges invånarantal 10 miljoner och enligt SCB:s 
(Statistiska centralbyrån, 2016) befolkningsprognos ökar folkmängden just 
nu med 100 000 personer per år och ökningen har aldrig tidigare skett så 
fort. Sveriges befolkningsmängd förväntas nå 11 miljoner år 2026. 

Ett skäl till den snabba befolkningsökningen är att det föds fler personer än 
det dör samt att människor lever längre för varje år som går. Enligt SCB 
(Statistiska centralbyrån, 2016) var nästan var femte person över 65 år 2016 
och den siffran förväntas vara var fjärde år 2060. Ytterligare förväntas 
personer över 65 år öka med ca 900 000 personer de närmaste 20 åren och 
den största ökningen bland dessa förväntas ske bland personer över 85 år 
(Äldreboendedelegationen, 2008, s. 13). 

I och med att människor lever längre krävs det också fler bostäder och 
boendemiljöer som är anpassade för äldre personer, t. ex. trygghetsboenden 
(Äldreboendedelegationen, 2007). Äldreboendedelegationen (2008, s. 13) 
har konstaterat att behovet av trygghetsboenden inte kan lösas genom enbart 
nybyggnationer, utan det befintliga bostadsbeståndet behöver åtgärdas för att 
möta de boendekrav som förutspås uppstå i framtiden. Bland de svåraste 
tekniska problemen som behöver åtgärdas vid en ombyggnation är behovet 
av ökad tillgänglighet. Boende upplever att de vanligaste 
tillgänglighetsproblemen i befintliga byggnader är trösklar, nivåskillnader 
och avsaknad av hiss/ramp (Granbom, Iwarsson, Kylberg, Pettersson & 
Slaug, 2016) men även mått för tillgänglighet och rörlighet är ett problem 
som måste ses över. 

1.1! Bakgrund och problembeskrivning  

Människor lever längre och den äldre generationen är generellt mer aktiv 
och självständig idag (Bamzar, 2017, s. 3). Detta medför att behovet av 
anpassade bostäder som klarar dessa krav också ökar. Dagens traditionella 
vård- och omsorgsboenden är både begränsade i antalet platser och vem som 
får bo där. Platserna är reserverade för dem med stort vårdbehov, har 
svårigheter att klara sig själva och ofta kräver tillsyn dygnet runt. Ett 
problem som många äldre upplever idag är att det är ett för stort glapp 
mellan deras egen bostad och ett vårdboende (Äldreboendedelegationen, 
2008, s. 15). 

Anledningen till att äldre personer är i behov av en anpassad boendeform 
behöver inte enbart vara fysisk. Det kan vara känslan av ensamhet i den 
nuvarande bostaden, som i sin tur kan leda till sämre skötsel, isolering och 
tillslut högre vårdbehov (Granbom et al., 2016). Tanken bakom 
trygghetsboenden är att minska glappet mellan den vanliga bostaden och 
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vårdboendet och samtidigt bidra till en ökad livskvalité genom bland annat 
trygghet och gemenskap.   

Äldreboendedelegationen (2008) har konstaterat att ombyggnationer av det 
befintliga bostadsbeståndet är nödvändigt för att kunna tillgodose behovet av 
boenden med ökad tillgänglighet. Det finns regler och krav för hur ett 
trygghetsboende ska utformas. Det innebär dock inte att boendet automatiskt 
uppnår syftet det är menat för, alltså ett boende som kan öka livskvaliteten, 
skapa gemenskap, kännas tryggt och där äldre kan trivas. 

Uppvidinge kommun efterfrågar en studie med tillhörande 
förslagshandlingar över en ombyggnation av fastigheten 88:27 i Lenhovda.. 
Kommunen har tagit fram ett gestaltningsprogram med förutsättningar och 
önskemål och vill att byggnaden på fastigheten ska anpassas till ett 
trygghetsboende.  

1.2! Syfte och Mål 

Syftet är att utforma ett trygghetsboende som bidrar till ökad livskvalité och 
som upplevs trivsamt och tryggt. Resultatet ska kunna användas som 
komplement till regler och krav, både vid nybyggnation och ombyggnation, 
för att ytterligare förbättra standarden och trivseln för boende på ett 
trygghetsboende.  

Målet är att identifiera vilka faktorer som bidrar till ökad livskvalité, trivsel 
och trygghet för äldre personer. 

1.3! Avgränsningar 

På fastigheten i Lenhovda finns ett trevåningshus med källare som byggdes 
1968. Bygganden innehåller 18 lägenheter som varierar från två till fyra rum 
och kök samt diverse utrymmen i källarplan. Gestaltningsförslaget kommer 
att baseras på en ombyggnation av den befintliga byggnaden och i viss 
utsträckning anpassas efter Uppvidinge kommuns önskemål, dock kommer 
inte källarplanet att redovisas på grund av tidsramen för detta arbete.  

Förslaget som presenteras kommer ej att innefatta konstruktions- eller 
installationslösningar. Däremot ska förslaget vara tekniskt möjligt att 
genomföra. Om inget annat anges är författarna upphovsmän till foton, 
tabeller och illustrationer.  
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2! Teoretiska utgångspunkter 
Beskrivning av regelverk och instanser som påverkar utformningen av ett 
trygghetsboende, vad boendeformen trygghetsboende innebär och hur de ska 
utformas enligt regler och krav samt faktorer som har inverkan på 
livskvalité, trygghet och trivsel. 

2.1! Regelverk och instanser 

I Sverige finns det lagar och ett flertal förordningar som styr byggnation i 
olika avseenden. Genom riksdagsbeslut fastställs lagarna och som 
hjälpmedel till de finns förordningarna som innehåller förtydliganden, 
direktiv och tillägg (Nordstrand, 2007). Lagar och bestämmelser gäller både 
vid ny- och ombyggnation.  

2.1.1! Plan- och bygglagen, PBL 

I plan- och bygglagen finns bestämmelser för mark, vatten och byggande. 
Den säger att det i varje kommun ska finnas en översiktsplan för hur mark- 
och vattenområden ska användas. I PBL finns också information om vad 
som gäller vid bygglov, rivningslov och marklov samt tillsyn och kontroll av 
byggnadsarbeten. Kapitel 8 i PBL tar upp krav som gäller vid nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga.  

2.1.2! Plan- och byggförordningen, PBF 

Plan- och byggförordningen berättar hur plan- och bygglagen ska tillämpas. 
I kapitel 3 står vilka utformningskrav som gäller för tillgänglighet och 
användbarhet.  

2.1.3! Boverkets byggregler, BBR 

Boverket är en nationell myndighet som arbetar för att ge människor ett bra 
vardagsliv i ett hållbart samhälle. De arbetar på uppdrag av riksdagen och 
regeringen med frågor som rör byggande, boende, samhällsplanering och 
stadsutveckling.  

Boverkets byggnadsregler tillämpas både vid nybyggnation och 
ombyggnation och innehåller föreskrifter och allmänna råd. Till skillnad från 
lagar och föreskrifter som är bindande är de allmänna råden inte bindande 
utan användas som ett hjälpmedel. De anger hur byggnationer bör utföras för 
att uppfylla kraven. 
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2.1.4! Svensk Standard, SS 

Swedish Standards Institute, SIS, har genom ett omfattande arbete tagit fram 
svensk standard på uppdrag av regeringen (Nordstrand, 2007). De innehåller 
bland annat bestämmelser om bostadsutformning och tillgänglighet. Vilken 
tillgänglighetsnivå som ska följas beror på byggnadens ändamål samt 
myndigheters krav och önskemål.  

Svensk standard anger måtten för tre olika tillgänglighetsnivåer:  

•! Normal nivå - anger en grundläggande tillgänglighet där en manuell 
eller mindre eldriven rullstol ska kunna användas utan svårigheter. 

•! Höjd nivå - anger en utökad tillgänglighet för att funktionshindrade 
ska kunna röra sig enkelt med den förbättrade tillgängligheten. 

•! Sänkt nivå - är utan krav på tillgänglighet men avser mått för att ge 
en god funktion för personer med full rörelseförmåga. 

 
I Figur 1 visas exempel på mått för rullstol som används vid planering av 
tillgänglighet: 

 

 
 

Figur 1. a) Vändmått för rullstol inne i bostaden, b) vändmått för rullstol i gemensamma utrymmen i 
bostaden och c) vändmått för rullstol på offentliga platser (Boverket, 2017. Figurer ritade av 

författarna). 

 

2.1.5! Arbetsmiljöverket 

2001 bildades Arbetsmiljöverket då Yrkesinspektionen och 
Arbetarskyddsstyrelsen slogs ihop till en myndighet (Nordstrand, 2007). De 
arbetar för att förbättra arbetsmiljön och för att minska riskerna för 
olycksfall och ohälsa. En av deras viktigaste uppgifter är att arbetsmiljö- och 
arbetstidslagstiftningen följs.  

a) c) b) 

Vändmått 1300 mm Vändmått 1500 mm Vändmått 2000 mm 
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2.1.6! Äldreboendedelegationen 

2006 tillkallade regeringen en delegation för att se över boenden för äldre. 
Delegationen såg över hur boendena skulle utvecklas och anpassas för de 
äldres behov. År 2008 kom de med förslagen seniorboende, trygghetsboende 
och vård- och omsorgsboende (Äldreboendedelegationen, 2008). 

2.2! Boendeformer på äldre dar 

För äldre är det kanske inte lika lätt att klippa gräsmattan eller att ta sig in 
till centrum som det en gång varit. Därför kan det vara lockande för många 
att sälja sin villa som denne bott i under många år för att leva ett enklare, 
tryggare och socialare liv i ett trygghetsboende eller seniorboende med andra 
människor i samma ålder och situation (SABO, u.å. a). 

2.2.1! Trygghetsboende 

Trygghetsboende är en relativt ny boendeform som uppkom efter 
äldreboendedelegationen 2008 (SABO u.å. b). Boendeformen riktar sig till 
de äldre som är för friska för att bo på ett äldreboende men som också 
önskar ett mer socialt liv i en trygg miljö (Seniorval, u.å. a). 
Trygghetsboendet är oftast utformat så att de boende har ett eget hushåll och 
klarar sig själva i vardagen men för att öka den sociala biten erbjuder 
boendena gemensamma utrymmen för till exempel måltider, aktiviteter eller 
gemenskap. Viktiga aspekter för bostäderna är enligt 
äldreboendedelegationen (2008) 

•! “att de ska ligga centralt eller med god kommunikation, 

•! att det ska finnas personal tillgänglig under vissa tider på dygnet 
samt 

•! att det ska finnas gemensamhetslokaler för de boende att bruka.” 
 

Utformningen i bostäderna betyder mycket för att de boende ska känna sig 
trygga (Lindahl, Andersson & Paulsson, 2018). Därför är det viktigt att 
bostäderna möjliggör att de boende kan bo kvar om deras livssituation 
ändras. Ett sätt att göra detta är att tillämpa utökad tillgänglighet inne i 
lägenheterna för att underlätta om den boende i framtiden behöver bruka en  
rullstol (Boverket, 2015).  
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2.2.2! Seniorboende 

Seniorboende är likt ett trygghetsboende. Det som oftast skiljer dem åt är att 
åldern för att få flytta in i ett seniorboende oftast är lägre än vid ett 
trygghetsboende (Seniorval, u.å. b). Seniorboende kan även kallas för 
 

•! plusboende, 
•! 55, 60 eller 65+ boende, alternativt 
•! trivselhus. 

2.2.3! Vård- och omsorgsboende 

Vård- och omsorgsboende är för personer med behov av dagligt stöd i 
vardagen. Det kan vara äldre personer som är sjuka, exempelvis dementa, 
som inte klarar av vardagen på egen hand utan behöver hjälpa med allt från 
måltider till regelbundna läkarbesök (Seniorval, u.å. a). Det finns många 
olika benämningar på vård- och omsorgsboende, bland annat 
 

•! äldreboende, 
•! särskilt boende, 
•! sjukhem, samt 
•! servicehus. 

2.3! Bidrag för ombyggnad 

I och med att antalet äldre personer i Sverige ökar har Socialdepartementet, 
med administration av Boverket och länsstyrelserna, infört ett ekonomiskt 
stöd till bostäder för äldre; Förordning (SFS 2016:848) om statligt stöd för 
att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Stödet infördes 
2016 och syftet är att kommuner ska satsa på att bygga fler anpassade 
hyresbostäder för äldre, t.ex. trygghetsboende.  

Kravet för att få stöd är enligt SFS 2016:848 att byggnationen innefattar 
något av följande: 
 

1.  “Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda 
boendeformer som avses i 5 kap. § Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453).” 

2.  “Ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den 
ordinarie bostadsmarknaden.” 

3.  “Anpassning av gemensamma utrymmen i, eller i anslutning till, 
byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller 
bostadsrätt.” 
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Det ska även finnas tillgång till gemensamma utrymmen, daglig personal 
eller andra gemensamma tjänster och att de boende ska ha fyllt 65 år. 

Vid ombyggnation ges bidrag om högst 3200 kronor per kvadratmeter. Dock 
inte för mer än 50 kvadratmeter per lägenhet och för högst 20 kvadratmeter 
per lägenhet för gemensamma ytor, om bostaden är tänkt för två personer. 
Med gemensamma ytor menas exempelvis lokal för aktiviteter och inte 
trappor, korridorer, tvättstuga eller förråd. Det kan även ges extra stöd 
motsvarande 10 % av ombyggnationsbidraget om personal finns tillgänglig. 

Vid anpassning av gemensamma utrymmen som t.ex. trappor, korridorer och 
tvättstuga kan bidrag ges om högst 200 000 kronor, dock inte mer än en  
25 % av kostnaden för anpassningen. Näringsdepartementet (Utredningen 
om bostäder för äldre, 2015, s. 16) har lämnat ett förslag till regeringen om 
att införa ett stöd för installation av hiss för att förbättra tillgängligheten i 
befintliga hus. Bidrag kan lämnas om 50 % av kostnaden för installation, 
dock inte mer än 650 000 kronor. 

2.4! Hur vill äldre bo? 

Trygghetsboendeformen erbjuder ett bekvämt boende med mindre krav på 
skötsel och underhåll än ett eget hushåll, exempelvis en egen villa med 
trädgård. Boendeformen bjuder in till mer sociala möjligheter vilket möter 
personers efterfrågan som väljer att flytta från sina boenden för att de av 
sociala skäl inte vill bo ensamma. Men det är inte bara personer som önskar 
ett mer socialt liv som flyttar till ett trygghetsboende. Det kan även vara 
personer som har svårt att ta sig runt i sin nuvarande bostad och istället vill 
flytta till något mer anpassat och kanske till och med mindre. Det kan också 
ha med ekonomin eller förändringen av äldres bostadsbehov då deras 
förutsättningar och önskemål i livet ändras (Abramsson, 2015). 

Hur och var människor vill bo är såklart individuellt. De flesta vill bo kvar i 
sin egen bostad så länge som möjligt, så länge boendet motsvarar de äldres 
fysiska eller psykiska förutsättningar (PRO, 2012). PRO genomförde en 
enkätundersökning bland sina 10 000 medlemmar för att ta reda på hur de 
vill bo. De som deltog i studien var mellan 60-99 år och utspridda i hela 
Sverige. 

Undersökningen konstaterade att det är skillnad i behov och önskemål om 
personen är 65 år eller 95 år, dock är de övergripande önskemålen 
densamma. De vill ha närhet till lokaler för gemensamma aktiviteter, närhet 
till service och butiker samt god tillgänglighet både i bostaden och i 
närmiljön. Att ha lummigt och grönt runt sig, lugnt och tryggt samt 
skötsamma och likasinnade grannar var också viktigt. Det ansågs även att 
bostaden skulle vara lättskött och bekväm samt anpassad så att personer med 
funktionsnedsättning skulle kunna röra sig obehindrat (PRO, 2012).  
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2.4.1! Kvalitéer i boendet  

Nordwall och Olofsson (2011) hänvisar i sin studie till Ola Nylanders 
publikation Hemmets Arkitektur som publicerades 1998 där han 
identifierade olika arkitektoniska kvalitéer; material och detaljer, axialitet, 
omslutenhet - öppenhet, rörelse, rumsform, dagsljus samt generalitet och 
flexibilitet. Vidare genomfördes en undersökning baserat på detta där flera 
av kvalitéerna identifierades. Enligt deltagarna i studien har vissa aspekter 
en särskild betydelse för boendets kvalité, nämligen bostadsområdets 
utformning, material och anpassning av detaljer, såsom fönsterdesign, samt 
axialitet och rörelse. 

2.4.2! Boendepreferenser och bostadsval 

I en undersökning som Abramsson (2015) delvis baserat sin forskning på, 
har det framkommit att boendepreferenserna ändras med åren. Vid en högre 
ålder vill människor ha ett boende som är mer lättskött och med minskat 
underhållsansvar. De äldre vill även att boendet ska ha ökad tillgänglighet 
och gärna med balkong istället för trädgård. Preferenserna kan också skilja 
mellan kvinna och man samt hur bott tidigare i livet. Kvinnorna bor gärna 
nära familj medans männen gärna ser att de bor nära skog och natur. 
Personer som bott på glesbygden hela sitt liv bor gärna i småhus med 
trädgård medans personer som bott i centrala stadsdelar vill ha närhet till 
service och stadsmiljö samt ser gärna att deras bostad är försedd med hiss. 

2.4.3! Tillgänglighet 

Många bostäder som äldre bor i idag är inte optimala ur en 
tillgänglighetssynpunkt. Hela 80 % av boendena visar sig ha minst en 
riskfaktor som kan leda till skada eller fall (Abramsson, 2015). Den 
bristande tillgängligheten kan bero på att hiss inte finns, att badrummen inte 
är rullstolsanpassade eller har en hög tröskel.  

Redan vid inflyttning eller vid förändrade livsförhållanden kan de boende 
behöva daglig hjälp av vårdpersonal. Därför är det viktigt att det finns plats i 
lägenheterna som möjliggör att de boendes situation tillgodoses 
(Arbetsmiljöverket, 2015). Enligt BBR:s allmänna råd ska tillgängligheten i 
trygghetsboenden vara höjd och det är för att möjliggöra att kunna bo kvar i 
bostaden längre. Exempel på utökad tillgänglighet kan vara trösklar av 
gummi eller inga nivåskillnader mellan olika golvtyper. 

 



9 
Lundin & Wenna 

2.4.4! Trygghet 

En anledning för att flytta till trygghetsboende kan vara att personer känner 
sig otrygga eller osäkra. De söker närhet till andra människor för att de 
känner sig ensamma eller för att de känner sig oroliga i sin nuvarande bostad 
(Bo bra hela livet, 2008). Det finns åtgärder för att skapa en tryggare miljö 
för de boende. Nedan redovisas några exempel som Svensson (2012) och 
Kärnekull (2011) anser bidra till de boendes säkerhet: 

 
•! Lås med tagg på entrédörrar – Gör att obehöriga inte kan komma in. 
•! Porttelefon med kamera – De boende kan öppna entrédörren från sin 

lägenhet utan att behöva ta sig ner. De kan även se vem det är innan 
de släpper in dem. 

•! Brandlarm/skydd.  
•! Säkerhetsdörr samt automatisk öppning på entrédörr. 
•! Larm, exempelvis trygghetslarm och spisvakt. 
•! Automatisk belysning på WC.  
•! Timer på exempelvis kaffekokaren. 
•! Personal på plats – Det skapar trygghet att veta att det finns personal 

på plats som kan hjälpa till vid behov. 

2.4.5! Trivsel och livskvalité 

Trivsel är en subjektiv faktor som påverkas av den individuella 
livssituationen. Äldre personer som är friska och kan ta hand om sig själva 
kan ha en annan syn på trivsel och tillfredsställelse än en äldre med behov av 
hjälp. Farquhar (1995, se Borg, Hallberg & Blomqvist, 2006) har identifierat 
flera faktorer som är viktiga för bättre livskvalité bland äldre personer; 
sociala kontakter, hälsa, aktiviteter, familj och materiella omständigheter. 
Farquhar (1995, se Borg, Hallberg & Blomqvist, 2006) identifierade även 
vad som ansågs göra livskvaliteten sämre. En faktor var att förlora 
rörelseförmågan och på så vis blir låsta till hemmet vilket översattes till att 
förlora självständigheten. 

Borg et al. (2006) beskriver att fysisk aktivitet kan öka tillfredsställelsen och 
minska känslan av ensamhet samt att självständighet var betydelsefullt för 
livskvaliteten.�Brown et al. (1994, se Borglin, Jakobsson, Edberg & 
Hallberg, 2006) fann att god hälsa hamnade på andra plats över faktorer för 
tillfredsställelse i livet och att fritid och sociala aktiviteter vad den 
viktigaste. I samma studie beskrevs det ett sammanhang mellan ju äldre 
personen var desto mer sannolikt var det att god hälsa ansågs vara den 
viktigaste faktorn till livskvalité. 
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2.4.6! Självständighet 

Det är viktigt att boendet och byggnaden tillgodoser en äldre persons känsla 
av självständighet (Falk, Wijk & Persson, 2009). Det kan tillgodoses med 
exempelvis vägledande skyltar, symboler och ordentligt ljus. Det har också 
visats att medveten färgsättning kan förbättra avgränsningar, skapa 
igenkänning och orientering, som då kan förstärka en persons känsla av 
självständighet (Falk et al., 2009).   

2.5! Bostadens utformning 

Planlösningen i bostaden bör vara enkla och ge fri yta kring dörrar och 
passager vid möblering i bostaden (Svensson, 2012). Det ska även finnas 
plats i de olika rummen för att vända med en rullstol.  

2.5.1! Hall 

Hallen ska fylla många funktioner på en och samma yta. I hallen ska plats 
för förvaring av kläder och för en rullstol eller rullator finnas. Den ska även 
vara tillräckligt stor för att det inte ska vara trångt att vända med rullstol. En 
stadig stol att sitta på är också ett önskemål (Kärnekull, 2011). Om 
garderoberna monteras utan sockel och golv blir de tillgängliga för alla, även 
flyttbar klädstång i höjdled samt utdragbara backar istället för fasta hyllplan 
ökar tillgängligheten för personer i rullstol (Svensson, 2012). 

2.5.2! Kök och matplats 

Köket ska vara utformat så att en inomhusrullstol enkelt ska kunna 
användas. Svensk Standard 91 42 21 (SIS 2006a) anger att matplatsen ska 
utformas enligt vissa mått beroende på hur många platser lägenheten och 
matplatsen är tänkt för, se Figur 2.  

 
Figur 2. Mått för matplats enlig höjd nivå. 
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Enligt svensk Standard ska köket utformas enligt följande vid höjd nivå och 
när bostaden är tänkt för två personer: 
 

•! Bänkyta på minst 3200 mm. 
•! Minst 800 mm fri bänkyta mellan spis och diskho. 
•! 600 mm avställningsyta bredvid kyl/frys. 
•! Avställningsyta bredvid ugn och på båda sidor av spisen. 
•! Minst 200 mm passbit mellan vägg och skåp för att det ska vara 

tillgängligt för personer i rullstol. 
•! 1200 mm extra friyta.  

Köket bör också utformas så att det enkelt går att justeras om den boendes 
livssituation ändras. Ett sätt att göra det är att plocka bort bänkskåpen så att 
det går att komma in med en rullstol under. Förvaringen som försvinner i 
bänkskåpen är tillgodosedd med den extra 1200 mm friytan. 
Köksinredningen bör även vara justerbar i höjdled för att tillmötesgå 
brukarnas behov. Lådor i bänkskåpen är mer ergonomiskt än hyllplan och 
gör det även enklare för brukaren att hitta i sitt kök (Svensson, 2012). 

2.5.3! Badrum 

Badrummet är oftast de rum som det brukar vara mest problem i när det 
gäller tillgänglighet. I badrummet är det viktigt att det finns gott om yta för 
en rullstol att vända. Ett önskemål är att badrummet ska ligga i anslutning 
till sovrummet (Lindahl et al., 2017). En viktig aspekt för ett självständigt 
liv är att det finns tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. För att ett 
badrum ska uppnå höjd nivå krävs särskilda tillgänglighetsmått, bland annat 
1500 mm fritt utrymme att vända en rullstol. Rekommendationen är att 
tvättställ och toalettstol utformas så att att de går att höja för att anpassa dem 
efter de boende (Kärnekull, 2012). 

2.5.4! Sovrum 

Sovrummet är den mest privata delen i bostaden och ska gärna ligga i 
anslutning till eller nära badrummet. Utformningen på rummet ska vara 
tillräckligt stort att det går att nå minst ena sidan av sängen med en rullstol, 
se Figur 3 för minimimått enligt Svensk Standard 91 42 21 (SIS 2006a). 
Bröstningshöjden på fönsterna ska gärna vara låga för möjlighet att kunna se 
ut även om en person skulle bli sängliggande. 
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Figur 3. Dubbelsäng med plats för hjälpare på ena sidan enligt höjd nivå. 

2.5.5! Vardagsrum 

Vardagsrummet används till flera olika aktiviteter som exempelvis umgänge 
och avkoppling (Kärnekull, 2011). Mycket väggyta i vardagsrummet ökar 
flexibiliteten vid möblering och upphängning av exempelvis tv eller tavlor. 
Om balkong eller uteplats finns tillgängligt från vardagsrummet och har 
samma golvnivå underlättar det för den boende att kunna ta del av. Det 
skapas också ett extra rum för brukaren att vistas i.  

2.6! Utformning av gemensamma ytor 

Ett av syftena bakom trygghetsboenden är att öka den sociala samvaron. Det 
ska tillgodoses genom att boendet ska innehålla lokaler för gemensamma 
aktiviteter, måltider, samvaro, möjlighet till hobby och vila samt personal 
som kan hjälpa till att ordna aktiviteter (Seniorval, u.å. a). 

2.6.1! Entré 

Passagemåttet vid entréer ska vara minst 800 mm när dörren är öppen 90 
grader. När dörren öppnas mot personen ska det vara minst 2000 mm från 
dörren och bakåt samt att det ska finnas plats att vända rullstolen i närheten 
av entrén (SIS 2006b). Entrén ska vara kontrastmarkerad så den lätt kan 
urskiljas för en person med nedsatt syn.   

Huvudentrén ska vara lättillgänglig och lätt att upptäcka. Den ska därför 
vara väl upplyst, kontrastmarkerad (BFS 2011:6, kap. 3:132) och ska även 
utformas utan höjdskillnader. Är det inte möjligt kan höjdskillnaden 
utjämnas genom en ramp, hiss eller annan lyftanordning (BFS 2011:6, kap. 
3:142). 
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2.6.2! Korridor 

Korridorer och kommunikationsutrymmen ska ha en fri yta på minst 1300 
mm om det inte är en kort passage, t.ex. förbi en pelare, då räcker det med 
800 mm (SIS 2006b). Enligt BFS 2011:6, kap. 3:1421, ska korridorer 
utformas fasta och jämna. 

2.6.3! Hiss  

Enligt Plan- och byggförordningen (PBF 2011:338, 3 kap. 4 §) är 
grundkravet att byggnader som har fler än en våning ska ha hiss eller 
liknande lyftanordning om det behövs för att uppnå kravet på tillgänglighet. 
Dock behöver inte bostäder i byggnader med tre våningar eller färre ha hiss 
om de kan nås från markplan. De behöver bara vara projekterade så att det 
går, utan svårigheter, att installera en hiss eller annan lyftanordning i 
efterhand.  

Boverkets byggregler ställer också krav på tillgänglighet när det gäller 
hissar. En tillgänglig hiss ska ha plats för en person i rullstol och 
medhjälpare samt vara utformad så att en person med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga självständigt ska kunna använda den (BFS 2011:6, kap. 
3:144) 

Svensk standard (SIS 2003) har utformat tre förslag på mått för hisskorgar, 
se Tabell 1, för att de ska vara tillgängliga för personer i rullstol. 
 
Tabell 1. Rekommenderade mått för tillgänglighetsanpassade hissar. 

 

 

 

 

Typ av hiss  Minsta storlek 
(invändigt) 

Plats för: 

1 Bredd: 1000 mm 
Djup: 1250 mm 

En person i rullstol 

2 Bredd: 1100 mm 
Djup: 1400 mm 

En person i rullstol och medhjälpare  

3 Bredd: 2000 mm 
Djup: 1400 mm 

En person i rullstol och andra 
passagerare. Även möjlighet att vända 
rullstolen i hissen. 
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2.6.4! Trappor 

Trappor ska utformas så att en person kan förflytta sig säkert (BFS 2011:6, 
kap. 8:232). Därför bör trappsatsens översta och nedersta del förses med en 
kontrastmarkering för att markera nivåskillnaden. Kontrastmarkeringen bör 
ha en ljushetskontrast på minst 40 procent enligt NCS, som står för Natural 
Color System. Även räcken och ledstänger har en viktig roll när det gäller 
säkerheten och föreskrifter om mått med mera, som specificeras nedan, 
härleds från BFS (2011:6). 

Räcken ska finnas för att minimera risken för personskador och de bör vara 
minst 900 mm höga, samma mått gäller för ledstänger. Är höjdskillnaden 
ned till mark/golv mer än tre meter ska dock inte räckena vara lägre än 1100 
mm. Ledstänger ska utformas så de är lätta att greppa samt med 
kontrasterande ljushet så det underlättar för personer med nedsatt syn att 
urskilja dem. I största möjliga utsträckning bör de även vara så kontinuerliga 
som möjligt för att undvika att personen tvingas släppa greppet. 

För att trappan ska få en ergonomisk och säker utformning ska hänsyn tas 
till trappans längd och lutning, där lutningen bör vara densamma i hela 
trapploppet. Förhållandet mellan trappstegens höjd, sättsteg, och 
trappstegens djup, plansteg, är också viktigt. Planstegen i ett 
trygghetsboende bör vara 300 mm, dock minst 250 mm, och sättstegen bör 
vara 150 mm men max 180 mm (Riktlinje från PTS, 2013). Vid behov av 
trapplan i flerbostadshus bör de vara minst 1500 mm djupa. 

2.6.5! Personalutrymmen 

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2009:2) ska personalutrymmen ha tillräcklig 
area, vara lättillgängliga, vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättning samt att inredning och utrustning i dessa utrymmen bör 
anpassas till vilken typ av arbete som utförs. För personalutrymmen som är 
avsedda att vistas i mer än tillfälligt ska det även normalt finnas 
tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick.  

Antalet personalutrymmen, storlek och placering beror bland annat på hur 
länge en person förväntas arbeta samt antalet arbetstagare som förväntas 
använda utrymmet samtidigt. Arbetstagaren ska ha tillgång till förvaring av 
privata- och arbetskläder. Det ska även finnas tillgång till matrum eller 
matutrymme med närliggande kylskåp, uppvärmningsanordning, tillgång till 
varm- och kallvatten och möjlighet att diska. 
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2.7! Utomhusmiljön 

Något som oftast brukar vara ett problem för de äldre är att det med åren kan 
bli svårare att röra sig och böja sig ned vilket gör att trädgårdsarbetet inte 
längre blir tillgängligt. Att arbeta i trädgården kan däremot ge människor en 
stresslindrande känsla (Scott, Masser & Pachana, 2014). Det kan även ge en 
ökad känsla av självförtroende och stimulans att vårda en växt och se den 
växa till något större. Om det finns ett gemensamt intresse bland de äldre 
bidrar trädgårdsarbetet till ett socialare liv där de boende kan diskutera och 
utbyta tips och erfarenheter.  

I en artikel av Skärbäck (2007) står det att vistelse i grönområden kan 
minska blodtrycket, vara stressdämpande och utlösa positiva känslor. I en 
studie, baserad på intervjuer med landskapsarkitekter och 
miljöpsykologistudier, gjord i Sverige mellan 1995-2005, kom de fram till 
åtta stycken olika kategorier på utemiljöer som ska tillgodose människors 
grundläggande behov och dess rekreationsbehov (Skärbäck, 2007). Dessa 
kategorier är: 

 
•! Den lugna - en plats för tystnad och omsorg med ljud av vind, fåglar 

och vatten. 
•! Den vilda - med växter som verkar självsådda. 
•! Den frodiga - ett rum som erbjuder djur och växter. 
•! Den rymliga - med känslan av att komma in i ett annat rum. 
•! Den gemensamma - en grön plats som ger möjlighet till utsikter. 
•! Nöjesgården - med plats för fantasi, där man kan vara sig själv. 
•! Festivalen / centrumet - en mötesplats för nöje och festlighet. 
•! Kulturen - en historisk plats. 

En omväxlande och inbjudande miljö med mycket färg, bra form och doft 
ger ett intryck av att vara avslappnande och stimulerande. För att underlätta 
arbetet kan det byggas odlingslådor på en ergonomisk höjd vilket gör de mer 
tillgängliga (Scott et al., 2014). 
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2.8! Färgsättning 

Färgsättning i trygghetsbostäder är en viktig faktor då synen hos äldre 
människor gradvis blir sämre och speciellt kan uppfattningen av färg 
påverkas. Lomperski (1997, s. 18) menar att användning av kontrastfärger 
kan minimera dessa åldersrelaterade synfel och att skillnad i ljushet mellan 
två färger är en viktig faktor för att tydliggöra att det finns en skillnad. Detta 
är extra viktigt på exempelvis skyltar, entréer och entrésiffror för att 
personer lätt ska kunna identifiera var de befinner sig och på så sätt undvika 
förvirring och onödig stress (Lomperski, 1997). 

Kontrastfärger är förenklat en färgs motsatsfärg eller komplementfärg t. ex. 
grönt och rött eller blå och orange. Det finns även färgspektrum, som i grova 
termer kan översättas till färgskala, se Figur 4, som visar färger ordnat efter 
våglängder. Spektret tillsammans med en gråskala, som visar den 
perceptuella ljusheten (Sällström, 2003), kan länkas till studien av 
Lomperski. 

 
Figur 4. Färgspektrum med våglängdsintervallet 400-700 samt gråskala med den perceptuella 

ljusheten, med medgivande (Sällström, 2003). 
 

Lomperski beskriver i sin studie principer utvecklade för att skapa effektiva 
kontraster (Scheuring et al., 1986 se Lomperski, 1997, s. 19): 
 

•! Maximera kontrasten i ljusintensiteten. 
•! Använd mörka färger från färgspektrets utkanter tillsammans med 

färger med höga värden i mitten av spektret. 
•! Undvik att placera vit (eller grå) mot vilken färg som helst av samma 

värde. 
•! Undvik att blanda nyanser från intilliggande delar av spektret, 

särskilt de med liknande värde. 
•! Undvik att använda pastellfärger tillsammans, då de i stort sett har 

samma värde och låg färgintensitet. 

Med värden menas den procentuella skillnaden i ljusstyrka mellan två 
färger. Högre procentuellt värde indikerar större skillnad i ljusstyrka vilket 
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skapar skarpare kontraster mellan färgerna. I exemplet som visas i Figur 5 är 
skillnaden i ljusstyrka mellan ljus kanariegul och mörk marinblå 54 %. 

 

a)                                                                      b) 
 

 Figur 5. Skillnad i ljusstyrka mellan a) ljus kanariegul och b) mörk marinblå är 54 %. 
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3! Objektsbeskrivning 

3.1! Byggnaden 

Huset är byggt 1968 och innehåller 18 stycken lägenheter, två till fyra rum 
och kök. Idag används byggnaden som ett asylboende men många av 
lägenheterna står tomma och behovet av ett trygghetsboende är större än ett 
asylboende. Byggnaden är i stort behov av renovering in- och utvändigt. 
Entréer till byggnaden och balkonger vetter mot sydväst. Figur 5 och 6 visar 
hur byggnaden ser ut i dagsläget och i Bilaga 2 visas den befintliga 
planlösningen.  

    Figur 6. Entréer och balkonger mot sydväst.       

                        

     Figur 7. Fasad mot nordost. 
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3.2! Tomten 

Marken runt byggnaden är asfalterad med avfallshantering närmast vägen 
och parkeringar längsmed långsidan i nordväst. På kortsidan mot vägen 
finns några parkeringar. I andra änden av tomten, sett från Larmgatan, finns 
en gräsyta och en lekpark. Gräsytan gränsar till grannens tomt som är grusad 
och används till parkeringsplatser, se Figur 7. 

 

 

Figur 8. Tomtkarta, byggnaden i rött är den aktuella byggnaden, med medgivande (Uppvidinge 
kommun, 2018a). 

3.3! Samhället 

I Lenhovda tätort bor det 1826 personer (Uppvidinge kommun, 2018b).  
Byggnaden ligger i centrum av samhället och ger de boende närhet till 
matbutiker, shopping samt café och bageri. Apoteket ligger två kvarter bort, 
se Figur 8. Närliggande bostadshus har fasader av trä i kulörerna gult, blått, 
grått, grönt och beige. Ica och Coop huserar i tegelbyggnader i brunt och 
vitt. 

 

Figur 9. Karta över Lenhovda samhälle och den aktuella byggnaden är rödmarkerad, med 
medgivande (Hitta.se, 2018). 
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4! Metod 
För att kunna fastställa vilka faktorer som bidrar till ökad livskvalité samt 
skapar ett trivsamt och tryggt boende för äldre har en fallstudie genomförts. 
Platsbesök och intervjuer på äldreboenden samt intervju med boende på 
trygghetsboende och seniorboende ligger till grund för resultat och analys. 
Därefter analyseras och jämförs resultatet med vetenskapliga studier inom 
området för att kunna uppnå arbetets mål och syfte. Metoden som använts är 
en kvalitativ metod.  

4.1! Kvalitativ metod  

För att kunna svara på arbetets mål och syfte samt kunna utforma ett förslag 
i form av ritningar har studien delats in i fem delar; förstudie, fallstudie, 
analys, platsbesök och gestaltningsförslag.  

4.1.1!  Förstudie 

Datainsamling från myndigheter och regelverk sammanställdes för att 
identifiera vilka regler och krav som gäller vid utformning av ett 
trygghetsboende, då ett förslag på möjlig gestaltning ska presenteras.  

Vetenskapliga studier, artiklar och rapporter som berör trygghetsboenden, 
hur äldre personer lever och bor samt andra faktorer som påverkar äldres 
levnadsvanor och livskvalité har legat till grund för analysen.  

Insamling av information från boende på ett trygghetsboende och ett 
seniorboende låg till grund för att identifiera vad de anser bidra till ökad 
trivsel, trygghet och livskvalité.  

4.1.2! Fallstudie 

4.1.2.1! Studiebesök  

Studiebesök har genomförts på två äldreboenden för att få en inblick i hur 
det ser ut och fungerar i daglig verksamhet samt för att ta reda på hur ett 
boende med extra höga krav på tillgänglighet kan se ut. Äldreboendena som 
valdes var båda nyproducerade där det ena låg i centrum och det andra 
utanför centrum. Detta val gjordes bland annat för att se om boendets läge 
hade betydelse för trivseln. 

4.1.2.2! Intervju vid studiebesök på äldreboenden 

I samband med studiebesöket genomfördes intervjuer med både boende och 
personal. Intervjuerna valdes att genomföras på plats för att kunna anpassa 
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frågorna efter den befintliga byggnad där personal och boende vistas i. 
Frågorna anpassades så att öppna svar kunde ges och fokus låg på 
utformningen med avseende på trivsel och trygghet, vad de ansåg vara bra 
och vad som kunde göras bättre. Informationen är primärdata, det vill säga 
information som skribenterna själva fick fram.  

4.1.3! Analys 

Intervjuerna analyserades för att sedan jämföras med bland annat de 
vetenskapliga studierna. Det låg till grund för att kunna svara på vilka 
faktorer som bidrar till ökad livskvalité och skapar ett trivsamt och tryggt 
boende.  

4.1.4! Platsbesök på den aktuella fastigheten 

Platsbesök på fastigheten som ligger till grund för förslagsritningarna har 
genomförts. Byggnaden och närområdet dokumenterades genom bilder och 
anteckningar för att skapa en överskådlig bild över hur omfattande 
renovering som krävs för att få byggnaden i fullgott skick samt kunna 
fungera som ett trygghetsboende.  

4.1.5! Gestaltningsförslag 

Baserat på resultat från analysen skapas ett program för hur ett 
trygghetsboende bör utformas. Skisser på olika förslag, grundat på regler 
och krav samt programmet, togs fram för att undersöka utfallet av olika 
dispositioner och prioriteringar för att till sist kunna presentera ett slutgiltigt 
förslag. Förslaget tar hänsyn till den befintliga byggnadens konstruktion och 
Uppvidinge kommuns önskemål.  

4.2! Urval, trovärdighet och tillförlitlighet  

För att kunna uppnå målet genomfördes intervjuer på två äldreboenden, ett 
trygghetsboende och ett seniorboende. Detta för att få så brett åldersspann 
som möjligt samt att de intervjuade har olika boendeförutsättningar och 
livssituationer. Intervjuerna skedde på två olika äldreboenden samt ett 
trygghetsboende och ett seniorboende för att svaren skulle kunna jämföras 
och sammanställas och därmed öka tillförlitligheten och trovärdigheten i 
svaren. 

Vilka personer som skulle intervjuas på äldreboendena valdes genom 
bekvämlighetsurval, alltså de personer som fanns tillgängliga vid 
studiebesöket intervjuades. Det enda aktiva val som gjordes var att de 
intervjuade omfattade både män och kvinnor.  
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5! Genomförande 

5.1! Förstudie 

Informationen som har hämtats kommer från tidigare studier inom området 
samt via vetenskapliga artiklar. Informationen har sökts via hemsidor, 
vetenskapliga sidor, statliga myndigheter och via Linnéuniversitetets 
biblioteks databaser och böcker.  

Intervjumaterial från boende på trygghets- och seniorboende samlades in 
genom tidigare studier där intervjuer var genomförda. Frågorna som ställdes 
var av den karaktär som var planerade att ställas till de boende, därför ansågs 
det inte nödvändigt att genomföra intervjuer på nytt.  

5.2! Fallstudie 

5.2.1! Studiebesök med intervjuer 

Studiebesök har gjorts på två äldreboenden, Humana som ligger i de centrala 
delarna av Växjö och Äppelparken i utkanten av Hallstahammar. Fokus på 
studiebesöken var att utforska de boendes miljö med syfte på trivsel och 
trygghet och i samband med detta genomföra intervjuer.  

Vid studiebesöket på Äppelparken gavs en guidad tur runt boendet av en 
anställd. Under turen visades och diskuterades bland annat utomhusmiljön, 
entréhallen med restaurang, personalutrymmena, de gemensamma lokalerna 
samt en utav de boendes lägenhet. Under den guidade turen ställdes frågor 
till både boende och personal som var på plats.  

Under studiebesöket på Humana i Växjö gavs en guidad tur i de 
gemensamma lokalerna, dels de som va på avdelningen men även andra 
gemensamma utrymmen såsom takterrassen. Även en av de boendes bostad 
besöktes. Intervjun skedde även här under den guidade turen. 

5.3! Analys 

Svaren från intervjuerna sammanställdes till ett resultat som analyserades. 
De faktorer som bidrog till livskvalité och ett tryggt och trivsamt boende 
enligt intervjuerna sammanställdes för att sedan kunna jämföras med de 
vetenskapliga studierna. Dessa faktorer sammanställdes även i programmet, 
se bilaga 1.  
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5.4! Platsbesök på den aktuella fastigheten 

Ett platsbesök har gjorts vid den befintliga byggnaden. Vid besöket togs 
bilder på byggnadens exteriör, omgivning och närliggande byggnader.  

5.5! Gestaltningsförslag 

5.5.1! Program 

Ett program, se bilaga 1, som har legat till grund för det gestaltningsförslag 
har tagits fram. Där sammanställdes resultat från intervjuerna samt 
information och önskemål från Uppvidinge kommun. Förslagets fokus har 
legat på exteriören, planlösningar samt utomhusmiljön. 

5.5.2! Gestaltningsförslag 

Flera olika lösningar och förslag har skissats fram där för och nackdelar har 
vägts för och emot. Samtliga förslag har tillgodosett de krav och 
bestämmelser som gäller för ombyggnation och anpassats efter resultatet i 
underökningen. Skisser har tagits fram för hand och i ett 3D-CAD program. 
Det slutgiltiga förslaget togs fram i ett 3D-CAD program och 
illustrationsbilder skapades i ett arkitektoniskt visualiseringsprogram. 
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6! Resultat  

6.1! Resultat från litteraturstudie  

Sammanställning av vad boende på trygghetsboende och seniorboende anser 
bidra till ökad trivsel, trygghet och livskvalité. 

6.1.1! Trygghetsboende 

Följande intervjusvar är baserade på rapporten ”Jämfört med många äldre, 
har jag en drömtillvaro.” av Folkesson & Sandvall (2013). 

6.1.1.1! Utomhusmiljön 

De intervjuade gillade det centrala läget med vacker omgivning som erbjöd 
närhet till affärer, sjukvårdsinrättningar och annan samhällsservice. Det nära 
cafét fungerade som en naturlig mötesplats inte bara för de boende utan även 
för andra i samhället. Läget gjorde det även enklare för de boende att bjuda 
hem vänner som de träffat. Möjligheten att gå på promenad ansågs både ge 
en känsla av frihet men även omväxlingen ifrån sin hemmiljö. 

6.1.1.2! Inomhusmiljö  

Samtliga deltagare i intervjun ansåg att aktiviteter var betydelsefulla för 
livskvalitén. Tv och radio var också en stor del av vardagen. Det gav 
möjlighet att hänga med och känna sig delaktig i samhällsdebatten via 
nyhetssändningar eller ägna sig åt gamla intressen såsom sport och olika 
kulturevenemang. En annan aktivitet som nämndes av samtliga intervjuade 
och som var populär var de festligheter som skedde i gemensamhetslokalen 
på trygghetsboendet. En plats för lugn och ro som gav möjlighet till 
reflektion och känsla av rofylldhet värderades högt av de boende. 

6.1.1.3! Trygghet 

Närvaro av hemtjänstpersonal, att det fanns portkod för att komma in i 
byggnaden, trygghetslarm samt att boendet var handikappanpassat bidrog till 
en känsla av trygghet. 

6.1.1.4! Faktorer för livskvalité 

En utav förutsättningarna för ett gott liv och trivsam tillvaro ansåg de 
tillfrågade var god hälsa. Med god hälsa menades den fysiska hälsan främst 
men att den även speglade det psykiska välbefinnandet. Att de kände sig 
friska och kunde delta i olika aktiviteter, såsom promenader och umgås med 
vänner och bekanta, höjde deras motivation för att delta i fler aktiviteter. 
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Att ha sina vänner och familj i närheten värderar samtliga högt. Det gav en 
känsla av trygghet och välbefinnande och gav mycket glädje att de 
fortfarande kunde vara delaktiga i sina barns liv, trots ålderdom och 
funktionsnedsättning. Det var också viktigt att även ha möjligheten att träffa 
nya vänner och bekantskaper. Antingen via promenader i stan eller i 
gemensamhetslokalen på boendet. 

Att åldrandet medfört vissa begränsningar för de boende upplevdes inte 
enbart som negativt utan sågs som en naturlig del i livet. Det fanns en 
acceptant på att de inte kunde göra samma saker som tidigare men att de 
valde att se det som att de haft ett bra liv. 

6.1.1.5! Sammanfattning  

Sammanfattning av faktorer som enligt de intervjuade på trygghetsboendet 
ansåg påverka trivsel och trygghet i boendet 
 

•! central läge, 
•! vacker närmiljö, 
•! aktiviteter, 
•! gemensamhetslokal, 
•! plats för lugn och ro, 
•! närvaro av personal, 
•! portkod, 
•! trygghetslarm, samt 
•! handikappanpassat. 

6.1.2! Seniorboende   

Sammanfattning av intervjuer genomförda av Almroth & Mällinen (2014) i 
rapporten “Att vara frisk, så länge man är frisk, då känns det okej!”.  

6.1.2.1! Faktorer för livskvalité 

Samtliga intervjuade ansåg att hälsan var A och O för livskvalitén, både den 
fysiska och psykiska. Om hälsan var försämrad bidrog det till att 
vardagslivet och förmågan att klara sig själv blev lidande, som kan vara en 
bidragande faktor till sämre självkänsla. De intervjuade som ansåg sig ha 
sämre livskvalité, på grund av sin försämrade funktionsförmåga, visade sig 
ha mindre social samvaro med andra. Det som påverka den psykiska ohälsan 
var avsaknaden av social samvaro som också kan bidra till en känsla av 
ensamhet, oro och otrygghet.   

Den fysiska faktor som bidrog mest till sämre livskvalité var 
rörelseförmågan. Med nedsatt rörelseförmåga påverkades välbefinnandet 
och förmågan att klara sig själva i vardagen. Vardagliga aktiviteter som att 
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gå till apoteket, delta i sociala aktiviteter utanför boendet, besöka vänner och 
familj eller arbeta i trädgården kan bli ett hinder med sämre rörelseförmåga 
vilket leder till minskad frihetskänslan.  

6.1.2.2! Relationer och övrig social samvaro 

Tid spenderad med familj, vänner och andra sociala gemenskaper värderade 
samtliga intervjuade högt och menar att det ger ökad livskvalité. Det kan 
vara allt från besök utav familj, en fika med en granne eller vid 
underhållning i gemensamhetslokalen med andra på boendet. Några av de 
intervjuade saknar familj eller nära släktingar och därför var vännerna extra 
viktiga.  

Under intervjuerna kom det även fram att många har haft intresse av att resa, 
både i grupp och på egen hand. Möjlighet till att resa har de flesta inte idag 
på grund av sämre funktionsförmåga och många kände att det gav minskad 
livskvalité för att de går miste om ett stort intresse. 

6.1.2.3! Ensamhet 

Ensamhet var en gemensam faktor hos några av de intervjuade. En kände 
ensamhet för att hens partner gått bort, en annan för att den sociala samvaron 
saknades och någon saknar sina vänner som inte längre finns kvar i livet. 

Ganska många spenderar mycket tid på sina rum och enda gången de möter 
andra människor är vid de gemensamma måltiderna. Känslan av att inte 
känna en tillhörighet eller gemenskap påverkar negativt och bidrar på så vis 
till en minskad livskvalité. 

6.1.2.4! Ekonomi 

Ekonomin visar sig vara en viktig aspekt för de boende. En av de intervjuade 
saknade Allmän tjänstepension och hade det något sämre ställt än de övriga. 
Några berättar att de får stöttning av familj och släktingar ibland med att 
betala räkningar, medans andra ansåg att de var ekonomiskt oberoende 
vilket gav dem en känsla av tillfredsställelse över att de inte saknade något. 

6.1.2.5! Stöd och omsorg 

Några av de intervjuade känner sig låsta i sina hem då de är begränsade i vad 
de klarar på egen hand. De känner också att de saknar den stöttning de 
behöver på boendet för att personalen som är där inte har tid i att till 
exempel följa med ut på stan. De känner att de saknar friheten att göra det de 
önskar vilket påverkar deras livskvalité på ett negativ sätt. 

De flesta uppger att de känner en ökad trygghet sedan de flyttat in på 
boendet om de jämför med hur de hade det innan. De tyckte det kändes 



27 
Lundin & Wenna 

tryggt att personalen endast var ett ”knapptryck bort” eftersom att de alla 
hade ett eget larm.   

Det som också framkom under intervjuerna var att de äldre inte ville vara till 
besvär och istället för att be om mer hjälp hoppade de ibland över saker de 
önskade göra. Detta för att vara till lags för de som jobbade där och inte vara 
för krävande. 

6.1.2.6! Trygghet 

De boende kände en trygghet av att ofta se personalen. Det gav en känsla av 
att inte vara ensamma och att det alltid finns hjälp på plats. Även att träffa de 
andra som bor på boendet ökar känslan och tryggheten av att inte vara själv. 
En otrygghet de nämnde var att de gärna såg mer stöttning i att röra sig 
utanför bostaden. För vissa var det svårt att bara ta sig ut i trädgården vilket i 
sin tur skapade en känsla av otrygghet. 

6.1.2.7! Sammanfattning  

Sammanfattning av intervjuer med boende på ett seniorboende om vad som 
påverkar livskvaliteten till det bättre: 
 

•! god hälsa, både fysiskt och psykiskt,  
•! förmåga att klara sig själv, självständighet, 
•! social samvaro, 
•! familj och vänner, 
•! kunna fortsätta med intressen, 
•! god ekonomi, 
•! känna tillhörighet och gemenskap, 
•! frihet, samt 
•! trygghet i att kunna få hjälp snabbt av personal. 
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6.2! Intervju med boende och personal på äldreboende 

Nedan följer en sammanställning av intervjuer som genomfördes med 
boende och personal i samband med studiebesök på de två äldreboendena.  

6.2.1! Utomhusmiljö 

Både boende och personal uppskattade utemiljöns utformning. 
Utformningen möjliggjorde bland annat plats för vila på både soliga platser 
och platser med möjlighet till skugga. Något som skilde de båda 
äldreboende åt var att äldreboendets läge var mer uppskattat i det fall de låg 
närmare centrum än det som låg en bit utanför. De som bodde i äldreboendet 
som låg en bit utanför centrum ansåg att det var tråkigt för att det inte fanns 
så mycket att titta på. Det var inget ”liv och rörelse” eller människor som 
passerade utanför fönsterna. Dock fanns det bussar som stannade utanför 
boendet men det ansågs otryggt och krångligt att åka in till centrum själv. 

De boende ansåg att tillgängligheten var en viktig faktor för att de skulle 
kunna ha möjlighet att vistas ute själva utan hjälp. En person i behov av 
rullator påpekade att det var extra viktigt att den direkta närmiljön var 
tillgängligt anpassad då många äldre inte klarar av att gå så långt utan 
hjälpmedel.  

Boende uppskattade de inglasade balkongerna och uterummen som bidrog 
till känslan och möjligheten att vara ute även på vintern. Det framkom även 
att de gillade att balkongerna var inglasade för skydd mot väder och vind 
även på sommaren.  

På utegården fanns det i ena fallet odlingslådor för möjlighet att odla själv. 
Det var extra uppskattat att dessa var placerade en bit ovan mark så att de 
som använder dessa inte behövde sitta på huk. Det bidrog också till att 
boende med rörelsesvårigheter kunde använda dessa. Det fanns även en 
damm, pergola och rabatter med många olika sorters blommor som var 
väldigt uppskattat.  

Ett problem som hade uppstått på ena äldreboendet var angående 
tillgängligheten ut på balkongerna. Det var utformade enligt de regler och 
krav som finns men de boende upplevde ändå svårigheter att komma ut på 
egen hand. Problemet löstes genom att en liten ramp placerades på båda 
sidor om tröskeln. Något som efterfrågades av både boende och personal var 
tydligare entréer för att lättare kunna orientera sig.  
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6.2.2! Inomhusmiljö 

Både personal och boende uppskattade att innemiljön inte bara var målat i 
vitt då det ansågs bidra till en ”sjukhuskänsla”. De ansåg att färg bidrog till 
att de trivdes bättre. Personal påpekade även vikten av kontrastfärger då de 
tidigare hade handledare i en färg som var för lik den bakomliggande 
väggen. Det hade skapat problem för de boende eftersom det inte kunde 
uppfatta vart handledaren satt. Flera boende nämnde även att det var lättare 
att hitta när det var olika färg på olika våningsplan.  

Något som verkligen var efterfrågat av både personal och boende var många 
och stora fönster för maximalt ljusinsläpp. Både brukare och personal 
upplevde att mycket ljusinsläpp ökade trivseln. På det ena äldreboendet 
ansågs vissa rum vara för mörka på grund av för få eller för små fönster 
vilket gjorde att rummen ej var trevliga att vistas i.   

Något som ansågs vara positivt var de gemensamma vardagsrummen med 
tv. En brukare sa att “det var bra om man ville ha lite sällskap när man tittar 
på tv och ville man inte ha sällskap kan man sitta i sin egen lägenhet 
istället”.  

I ena äldreboendet fanns ett aktivitetsrum som var uppskattat. Rummet 
användes bland annat för att ordna diverse aktiviteter för de boende som  
t.ex. bingo eller sång men rummet kunde även lånas vid behov av större 
utrymme som vid exempelvis födelsedagsfirande. Boende uppskattade att 
det fanns mycket blommor och växter som bidrog till en hemtrevlig känsla. 

6.2.3! Trygghet 

Boende tyckte det var bra med kombinationen elektronisk tagg och 
automatisk dörröppnare vid entrén. Detta gjorde bland annat att personer i 
behov av rullator kunde hänga taggen runt handleden och undvika att 
behöva släppa rullatorn vid upplåsning och öppning av dörren. Det 
uppskattades även att inte vem som helst kunde komma in i byggnaden utan 
den tagg som krävs för att öppna dörren.  

De flesta boende hade även ett trygghetslarm runt handleden eller halsen 
som bidrog till en ökad känsla av säkerhet då hjälp bara var ”ett knapptryck 
bort”.  
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6.2.4! Sammanfattning av intervju på äldreboende 

Nedan följer en sammanfattning av de faktorer som framkom vid intervjuer 
med boende och personal på äldreboendena som ansågs bidra till en trivsam 
och trygg miljö: 
 

•! Tillgängligt utformad utomhusmiljö. 
•! Centralt läge. 
•! Inglasade balkonger och uterum. 
•! Odlingslådor. 
•! Tydliga entréer. 
•! Färg och kontrastfärger. 
•! Många och stora fönster för maximalt ljusinsläpp. 
•! Gemensamt vardagsrum. 
•! Aktivitetsrum. 
•! Elektronisk tagg och automatisk dörröppnare vid entré. 
•! Trygghetslarm. 
•! Blommor och växter. 
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7! Analys av resultat 

7.1! Faktorer för livskvalité 

De viktigaste faktorerna för livskvalité som framträdde i intervjuerna var 
hälsan och funktionsförmågan. Nedsatt funktionsförmåga och sämre hälsa 
påverkade välbefinnandet och förmågan att klara sig själva i vardagen vilket 
ledde till minskad självständighet. Självständighet är en betydelsefull faktor 
för livskvalitén (Borg et al., 2006) och det är viktigt att boendet tillgodoser 
äldre personers känsla av självständighet (Falk et al., 2009). Ett sätt att 
tillgodose självständighet i en byggnad är med ökad tillgänglighet. 

För bättre livskvalité, enligt intervjuerna, visade det sig bland annat att även 
social samvaro, familj och vänner och gemenskap påverkade. Farquhar 
(1995, se Borg et al., 2006) identifierade flera faktorer som var viktiga för 
livskvaliteten bland äldre personer; sociala kontakter, hälsa, aktiviteter, 
familj och materiella omständigheter, vilket också återspeglades i 
intervjuerna.  

7.2! Utomhusmiljö 

Utemiljön och möjligheten att kunna vistas ute själv spelade en stor roll 
enligt samtliga intervjuade men de upplever de att de blir begränsade på 
grund av försämrad hälsa. Ett intresse för många äldre har varit att arbeta i 
trädgården men på grund av försämrad rörelseförmåga har de bland annat 
svårt för att böja sig ned. Utemiljön har visat sig vara viktigt för de äldres 
välmående (Scott et al., 2014) och många såg det som en chans att komma 
hemifrån och ut från sin bostad.  

Om trädgården görs tillgänglig för alla underlättar det den sociala kontakten 
vilket är ett av syftena med ett trygghetsboende (Seniorval , u.å. c). För att 
tillgodose tillgängligheten även i utomhusmiljön ska samtliga gångstråk 
ligga på samma höjd och på ett jämnt underlag samt att det ska vara lätt att 
ta sig till utemiljön inifrån. Något som var uppskattat enligt intervjuerna var 
upphöjda odlingslådor som möjliggör att många kan fortsätta med sin 
tidigare hobby då odlingslådor i ergonomisk höjd underlättar arbetet och gör 
de mer tillgängliga (Scott et al., 2014) 

Boende på äldreboendena nämnde att de uppskattade trädgården för att de 
både fanns platser med skugga eller sol att vistas på samt diverse 
utsmyckningar som en damm och rabatter. En omväxlande och inbjudande 
miljö med mycket färg, form och doft ger ett intryck av att vara 
avslappnande och stimulerande (Scott et al., 2014) och vistelse i 
grönområden kan minska blodtrycket, vara stressdämpande och utlösa 
positiva känslor (Skärbäck, 2007). 
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I undersökningen av Abramsson (2015) framkom det att äldre gärna vill ha 
balkong istället för trädgård. Det var något som inte framkom i intervjuerna 
utan en trädgård och utemiljön överlag var något som uppskattades och 
efterfrågades. Balkongerna var också uppskattade men inte i den 
utsträckning att balkongen valdes framför trädgården.  

I enkätundersökningen som PRO (2012) genomförde bland sina medlemmar 
om hur äldre vill bo framkom det olika faktorer som var önskvärda. Det som 
framkom var bland annat att de ville ha lummigt och grönt runt sig och 
närhet till service och butiker. Det visade sig även i intervjuerna att blommor 
och växter var ett uppskattat inslag och centralt läget var högt värderat.  

7.3! Inomhusmiljö 

Enligt Boverket (2015) ska ett trygghetsboende utformas med ökad 
tillgänglighet och det är den viktigaste egenskapen i boendet enligt 
intervjuerna. Utformningen i bostäderna betyder mycket för att de boende 
ska känna sig trygga (Lindahl et al., 2018) och därför är det viktigt att 
bostäderna möjliggör att de boende kan bo kvar även om deras livssituation 
ändras. 

Portkod eller dörr med elektronisk tagg, trygghetslarm samt närvaro av 
personal bidrog till känslan av att känna sig trygg enligt de intervjuade. 
Dessa faktorer nämndes även av Svensson (2012) och Kärnekull (2011) som 
exempel till vad som skapar trygghet bland de boende. 

Boende på äldreboende uppskattade färg i boendet då vitt bidrog till känslan 
av att befinna sig på ett sjukhus. Färg ansågs bidra till ett trivsammare 
boende men det visade sig även ha betydelse för att uppfatta skillnad mellan 
två objekt. Färgsättning i boendet är en viktig faktor då synen och äldre 
människor gradvis blir sämre (Lomperski, 1997). Något som efterfrågades i 
bostadshuset var tydligare entréer för att lättare kunna orientera sig och 
undvika onödig förvirring som sänker trivselfaktorn. Det kan tillgodoses 
med färgsättning då utformning med färg kan skapa igenkänning och 
underlätta orientering (Falk et al., 2009). 

Det framkom även att gemensamhetslokalen där det anordnades aktiviteter 
var omtyckt. Detta bidrar till den sociala samvaron som Farquhar (1995, se 
Borg et al., 2006) ansåg var en av de faktorer som bidrog till ökad 
livskvalité. I intervjuerna från äldreboendet efterfrågades mer eller större 
fönster i vissa rum då dessa kändes mörka och ej trivsamma. Dagsljus i 
hemmet är en av de arkitektonisk kvalitéer som Ola Nylander har identifierat 
och som bidrar till ett trivsammare boende (Nordwall & Olofsson, 2011). 
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8! Gestaltningsförslag 

8.1! Program 

Baserat på resultat och analys skapades ett program för utformningen av 
trygghetsboendet. I programmet sammanställdes de faktorer som enligt de 
intervjuade bidrog till ökad livskvalité, trygghet och trivsel i boendet och 
hur utformningen kan anpassas efter det. Förslaget som presenteras är 
baserat på programmet och kan ses i Bilaga 1.  

8.2! Utomhusmiljö 

8.2.1! Fasad och loftgång 

Det bruna teglet har målats vitt för att uppnå ett modernare och ljusare 
intryck av huset, se Figur 10a och b. Runt omkring finns det många trähus 
varvid huset har fått en träfasad på den sydvästra och nordöstra sidan, se 
Figur 10. Trapphusen och entréerna har valts att kläs i cederträ för att skapa 
en tydlig markering var ingångarna till byggnaden är placerade eftersom 
detta enligt kapitel 2.6.1 kan underlätta för personer med nedsatt syn att veta 
vart de befinner sig. Entrédörrar och lägenhetsdörrar på de olika våningarna 
har fått olika färg för att det ska bli enklare för de boende att orientera sig 
men även fungera som skarpa kontrastfärger vilket kan minimera 
åldersrelaterade synfel , se Figur 15. Färg i boendet bidrog även till en 
trivsammare känsla samt en igenkänningsfaktor enligt de intervjuade.  

                                                  a)                                                                                        b)                  

      Figur 10. a) Fasad mot sydöst och b) fasad mot nordöst med entréer.  

En av de stora utmaningarna med byggnaden var att Uppvidinge kommun 
önskade flytta entréerna från sydvästra sidan till den nordöstra. Lösningen 
blev att de invändiga trapphusen sattes igen på den sydvästra sidan och 
istället ritades en loftgång med två stycken trapphus in på den nordöstra 
sidan, se Figur 11a och b.  
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                        a)                                                                                                b) 
          

Figur 11. a) Nya planlösningen med entréerna mot nordöst och b) gamla planlösningen med 
entréerna mot sydväst. 

Tanken med loftgången var att på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt 
flytta entréerna till andra sidan huset. Loftgångarna valdes att göras helt 
inglasade för att få in så mycket ljus som möjligt och för skydd mot väder 
och vind. Loftgångarna har också gjorts tillgänglig för alla så att de som bor 
på trygghetsboendet inte ska behöva gå ut för att komma till den 
gemensamma lokalen eller för att hälsa på sina grannar, vilket enligt de 
intervjuade skulle underlätta den sociala samvaron. Loftgångarna kan också 
användas som en extra och gemensam balkong, se Figur 12. 

Figur 12. Loftgång och entré. 
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8.2.2! Balkonger 

På den sydvästra sidan av byggnaden har alla lägenheter en egen balkong 
som bidrar till en privat del. I förslaget är balkongerna öppna med balkong 
räcke för att släppa in mer dagsljus i lägenheterna vilket framkom i 
intervjuerna var en viktig aspekt. Det framkom också att de äldre föredrog 
en inglasad balkong för att ha möjlighet att använda balkongen under 
vinterhalvåret eller för att skydda mot vind på sommaren, därav kan även 
balkongerna glasas in, se Figur 13a och b. 

   

                                           a)                                                                                          b)  
      

                    Figur 13. a) Öppna balkonger och alternativet med b) inglasade balkonger. 

8.2.3! Trapphus och entréer 

Då första våningen i byggnaden inte ligger i marknivå utan ca 90 cm 
ovanför så används en liten trappavsats för att nå första våningen. Hissen 
öppnas i motsatta riktningar för tillträde till första våningen. Det för att 
kunna placera entréerna i marknivå och tillgodose den utökade tillgängliga 
vilket samtidigt göra alla våningar tillgängliga. För de äldres välmående var 
utomhusmiljön viktig och bidrog till den sociala samvaron vilket tillgodoses 
i byggnaden genom att de boende enkelt kan ta sig ut själva. Trapphusen är 
precis som loftgångarna inglasade för att släppa in mycket ljus. Hisschaktet 
är inte i glas utan beklädd med cederträ. Se Figur 14 för närbild på entré och 
trapphus. 
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Figur 14. Detaljbild på trapphus och entré.  

8.2.4! Fönster och dörrar 

Husets fönstersättning är anpassad efter planlösningarna. Fler fönster har 
placerats på byggnadens sydöstra sida eftersom den befintliga byggnaden 
endast har fönster i burspråket. Fönsterna i burspråket har blivit större samt 
att fönster har placerats på sidorna av burspråket för att öka intaget av 
dagsljus då det var något som var uppskattat enligt intervjuerna.  

Dörrarna i byggnaden har fått olika färger för att göra det enklare för de 
boende att orientera sig vilket enligt Lomperski (1997) menar kan hjälpa till 
att reducera de åldersrelaterade synfelen. Det finns två stycken entrédörrar 
som har fått olika färger, orange och grönt, då tydliga entréer för lättare 
orientering var något som efterfrågades i intervjuerna. Dörrarna in till 
lägenheterna har också fått olika färger per våning, av samma skäl som 
innan. Nedersta våningen har mörkgråa dörrar, andra våningen gröna och 
tredje våningen orangea, se Figur 15. 
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Figur 15. Olika färger på lägenhetsdörrar. 

8.2.5! Parkeringen 

Parkeringen har valts att läggas i den nordvästra delen av tomten. 
Anledningen är att det idag redan finns en angränsande parkering på en 
grusplan på tomten bredvid. Uppvidinge kommun önskade att entréerna 
skulle flyttas till andra sidan byggnaden och på grund av det var det inte 
tillräckligt med tomt kvar framför entréerna till att anlägga en parkering där. 
Det är 19 stycken parkeringsrutor inritade, en för varje lägenhet. Tre stycken 
är handikappanpassade varav en ligger vid den stora parkeringen och de 
andra två på andra sidan byggnaden. Storleken på parkeringarna är hämtade 
från Svensk Standard (SIS 1979).  

8.2.6! Tomten 

Tomten ger plats för rekreation och umgänge med olika aktiviteter såsom 
boule och odling i upphöja odlingslådor, se Figur 16. I intervjuerna framkom 
det att många äldre gillade att arbeta i trädgården och med hjälp av de 
upphöjda odlingslådorna möjliggörs det. Det finns även plats för vila på 
både skuggiga och soliga platser, se Bilaga 6, vilket kom fram i intervjuerna 
att de äldre uppskattade. Tomten är tillgänglig för alla då gångstråket i 
trädgården är utan nivåskillnader och ritning för hela tomten kan ses i  
Bilaga 5. 
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Figur 16. Upphöjda odlingslådor. 

8.3! Inomhusmiljö 

8.3.1! Planlösning 

Uppvidinge kommun önskade 20-21 lägenheter vilket inte gick att tillgodose 
eftersom det i ett trygghetsboende ska finnas utrymmen för 
gemensamhetslokaler samt att personalen på plats ska ha ett eget utrymme 
att vistas i. Därav är det i förslaget 19 stycken lägenheter. 16 stycken av 
lägenheterna är på 71 !" och 3 stycken är på 64,5 !". Lägenheterna i 
samma storlek ser likadana ut och alla är utformade efter utökad 
tillgänglighet vilket är ett krav för ett trygghetsboende (Seniorval, u.å. a), se 
Figur 17a och b. De offentliga rummen såsom kök och vardagsrum har valts 
att placeras närmast loftgången för att förbipasserande inte ska se in i 
bostadens mer privata delar. För fullständig planlösning, se Bilaga 4. 
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 a)                                                                                    b) 
     

Figur 17. a) En lägenhet på 71 !2och b) en lägenhet på 64,5 !2. 

 

8.3.1.1! Planlösning, 71 !" 

I lägenheterna som är på 71 !"  finns det en bred hall med plats för 
rullstolen mellan hatthyllan och garderoberna. Från hallen går det att se rakt 
igenom lägenheten och ut på andra sidan vilket ger en god axialitet, se 
Figur 18.  
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Figur 18. Vy från entré igenom lägenheten på 71 m2. 

Det framkom i intervjuerna att de äldre önskade en bostad där det var enkelt 
och säkert att ta sig runt i utan onödiga hinder. Bostaden ska kunna anpassas 
till de boende även om deras livssituation förändras. Det kan tillgodoses 
genom att vara planerad utifrån utökad tillgänglighet med möjlighet till 
personlig anpassning. I köket finns det mycket arbetsyta och gott om plats 
för en rullstol att svänga om. I vardagsrummet finns yta för olika 
möbleringsalternativ vilket ökar flexibiliteten. Badrummet ligger i mitten av 
lägenheten och är lätt att nå från samtliga delar av lägenheten. Sovrummet, 
som är lägenhetens mest privata del, ligger i den sydvästra delen av 
lägenheten med ett stort fönster för att få in mycket dagsljus. I sovrummet 
finns det plats att sätta in garderober om de boende inte brukar en rullstol. 
Det finns förutom det en klädkammare i anslutning till sovrummet som 
också kan användas som förråd. Det finns en viss flexibilitet i lägenheten då 
det går att sätta upp en vägg i vardagsrummet för att skapa ett andra sovrum 
ifall att de boendes livssituation ändras och de skulle behöva två sovrum, se 
Figur 19.  
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Figur 19. Lägenhet med två sovrum.  

 

8.3.1.2! Planlösning, 64,5 !" 

I de tre mindre lägenheterna som samtliga är placerad i husets sydöstra del 
möts de boende också av en stor hall med bra förvaring. Här är köket, som 
är ett parallellkök,  placerat i mitten av lägenheten. Köket erbjuder generöst 
med arbetsyta och gott om plats för en rullstol att vända om. Burspråket har 
gjorts större för att få plats med matgruppen. Vardagsrummet är placerat 
med fönster ut mot loftgången. Det finns en rundgång mellan kök, 
vardagsrum och hall i lägenheten. Sovrummet nås via köket och är rymligt. I 
sovrummet finns en stor klädkammare och även balkongen nås härifrån. 
Badrummet ligger även i dessa lägenheter i mitt av bostaden och nås lätt 
från samtliga rum, se Figur 16b. 

8.3.2! Gemensamma utrymmen 

Den gemensamma lokalen i byggnaden är placerad på första våningen och 
erbjuder plats för umgänge och tillställningar. I lokalen finns det en 
soffgrupp som kan fungera som ett gemensamt vardagsrum. Det finns en 
handikappanpassad toalett, kök med en flyttbar köksö som kan flyttas undan 
när den inte används. Det finns även ett stort utrymme som kan möbleras om 
för olika tillställningar som exempelvis dans och bingo. Lokalen kan delas 
av med skiljeväggar vid mindre sällskap. Under intervjuerna framkom det 
att de boende ansåg att gemensamhetslokalen var viktigt då det gav dem en 
chans att umgås med andra om de vill, se Figur 20.  
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Figur 20. Gemensamhetslokalen.  

 

8.3.3! Personalutrymmen 

Personalutrymmet i byggnaden är också placerad på första våningen. I 
personalutrymmet finns ett omklädningsrum, en toalett med duschmöjlighet, 
kök med matlagningsmöjlighet samt ett kontor. Det finns också möjlighet 
för vila. Personalutrymmet följer de krav som arbetsmiljöverket (AFS 
2009:2) ställer på utrymmet, se Figur 21.  

 
                                                         Figur 21. Personalutrymmen. 
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9! Diskussion  

9.1! Metoddiskussion 

För att besvara målet med arbetet ansågs fallstudie med intervjuer vara en 
bra metod. Det diskuterades om vilka personer som skulle intervjuas och 
vilka typer av boenden som skulle besökas för att få ut så relevanta svar som 
möjligt och valet föll tillslut på två äldreboenden.   

Anledningen till att intervjuer valdes att göra på äldreboenden var för att 
kunna få fram vad som upplevs trivsamt och tryggt utifrån personer med 
stort behov av utökad tillgänglighet. Det ansågs relevant då trygghetsboende 
är ett relativt brett begrepp som riktar sig till personer som är 65 år och 
äldre. Det kan skilja oerhört mycket mellan en person som är 65 år och en 
annan som är 95 år. Därför valdes det att intervjua personer som hör till den 
äldre kategorin för att bland annat förslaget som presenterades skulle tilltala 
och passa ett så stort åldersspann som möjligt. Detsamma gäller för graden 
av rörelse- och funktionsnedsättning som också varierar. 

De två äldreboendena som valdes låg i olika kommuner och på olika platser 
i respektive kommun för att kunna få så hög tillförlitlighet i svaren som 
möjligt. Båda äldreboendena var nyproducerade och det är möjligt att ett 
besök på ett äldre och mer etablerat äldreboende hade kunnat öka 
tillförlitligheten ytterligare. 

Tanken var att författarna skulle utföra intervjuer på ett trygghetsboende 
men efter sökningar efter liknande arbeten ansågs det inte nödvändigt då 
tillförlitlig och relevant data kunde fås ändå. Frågorna hade dock kunnat bli 
mer relevanta för detta arbete om intervjuerna utfördes som planerat och 
därmed lett till ett mer riktat resultat. Överlag anses det ändå att 
trovärdigheten i svaren på vad som bidrar till ökad livskvalité samt skapar 
ett trivsamt och tryggt trygghetsboende hade blivit detsamma. 

För att kunna presentera ett slutgiltigt gestaltningsförslag skissades olika 
varianter av möjlig utformning fram. Fördelar och nackdelar mellan de olika 
förslagen diskuterades och prioriteringar gjordes baserat på resultatet i 
undersökningarna som gjordes samt önskemål från Uppvidinge kommun. I 
och med att ett program skapades med en sammanställning av resultatet från 
undersökningarna och kommunens önskemål underlättade det betydligt vid 
framtagning av gestaltningsförslaget då alla faktorer som eftersträvades var 
samlade på ett ställe.   
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9.2! Resultatdiskussion 

Målet med rapporten har varit att ta reda på vilka faktorer som påverkar för 
att de äldre ska känna sig trygga, gör att de trivs samt bidrar till deras 
livskvalité. Trivsel, livskvalité och trygghet är parametrar som kan vara 
svåra att mäta eftersom att människor kan tycka olika. Det kan vara svårt att 
tillmötesgå de äldres önskemål samtidigt som lagar och bestämmelser ska 
följas. Det som studien har kommit fram till visar dock samma resultat som 
tidigare studier när det kommer till hur de äldre vill bo och leva.  

De svar som kom fram genom intervjuerna gav likvärdiga svar och 
fokuserade på samma saker. Svaren kan tolkas som att äldres önskemål om 
hur de vill bo och vad som ökar känslan om trygghet och trivsel är 
likvärdiga oberoende av deras bakgrund. Intervjufrågorna för att undersöka 
vad som ansågs bidra till högre livskvalité gjordes för att se om allt eller 
något var applicerbart i ett trygghetsboende för att ytterligare öka standarden 
på boendet. Faktorer som god hälsa och närhet till familj och vänner är svårt 
att översätta till utformningen av ett trygghetsboende. Men ett sätt när det 
gäller närhet till vänner kan vara att möjliggöra närhet till grannar som 
förhoppningsvis blir nya vänner. 

9.3! Diskussion om studiens förslag 

Arbetets syfte och mål har tillämpats vid gestaltningen av förslaget. 
Förslaget är baserat på den byggnad som Uppvidinge kommun avser att 
använda som ett trygghetsboende. De underlag som använts till 
gestaltningen har inte haft skalenliga mått utan måtten som har använts är 
ungefärliga. Med skalenliga ritningar hade mer exakta ritningar kunnat tas 
fram.  

Utformningen av byggnaden är baserad på de krav och bestämmelser som 
ställs på ett trygghetsboende samt resultaten av denna undersökning. Då 
hänsyn inte har tagits till byggnadens konstruktion går det inte med säkerhet 
fastställa om förslaget är möjligt att genomför ur konstruktionsmässig 
synpunkt. Lägenheternas storlek är baserad på de två redan befintliga 
lägenheterna i den nordvästra delen av byggnaden. Dock blev lägenheterna 
längst ut i den sydöstra delen något mindre men fortfarande uppfyller de 
krav på utökad tillgänglighet. 

Ett av problemen med byggnaden var att kommunen önskade flytta 
entréerna som idag vetter ut mot ICAs baksida till andra sidan på 
byggnaden, mot nordöst. Det löstes genom att trapphusen inuti byggnaden 
sattes igen och en loftgång byggdes till utanpå den nordöstra sidan av 
byggnaden. Loftgången anses vara en bra lösning på problemet, ur 
konstruktionsmässig synvinkel, då den tillgodoser Uppvidinge kommuns 
önskemål på ett estetisk och funktionsmässigt sätt. Loftgångarna erbjuder 
även generösa ytor för de boende att bruka.  
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Om den nya parkeringen kunde delats med den befintliga hade tomten 
kunnat utnyttjas på ett bättre sätt för de som ska bo på trygghetsboendet. 
Framför entréerna är det för liten yta kvar för att parkeringen ska få plats 
samtidigt som det vore trevligare för de boende att ha fönster ut mot en 
trädgård än en parkeringsyta. Som parkeringen är placerad i förslaget så är 
det inga fönster som vetter ut mot det hållet.  

Eftersom att förslaget är baserat på en befintlig byggnad kan inte läget 
påverkas, däremot kommer de boende att få närhet till matbutiker, annan 
shopping samt ett café vilket äldreboendedelegationen förespråkade för ett 
trygghetsboende.  
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10!Slutsatser 
För att tillgodose det kommande behovet av tillgängliga bostäder för äldre 
kommer det inte räcka med endast nyproducerade bostäderna utan de 
befintliga byggnaderna kommer också att behöva brukas. Att skapa 
tillgängliga bostäder handlar inte bara om att följa de lagar och 
bestämmelser som finns utan det handlar lika mycket om att ta hänsyn till de 
som ska bo där. Till exempel vad brukarna av bostaden anser är ett 
tillgängligt boende och hur de vill att det ska se ut och fungera för att de ska 
vilja flytta från sina hem till ett nytt boende.  

Det är svårt att fastställa vad som upplevs som trivsamt och tryggt då det är 
väldigt subjektivt, alla människor är olika och ett tryggt boende kan betyda 
olika saker för olika människor. Däremot stämmer vetenskapliga studier väl 
överens med resultatet i detta examensarbete. Viktiga aspekter har 
identifierats, som till exempel behovet av gemensamma utrymmen, personal 
på plats samt lättillgänglig inom- och utomhusmiljö, och de har sedan legat 
till grund för att uppnå syftet med rapporten. Det gör att arbetets resultat kan 
tillämpas som stöd både vid nybyggnation och ombyggnation. 

Möjliga förslag att bygga vidare på detta arbete på kan vara att gå djupare 
och intervjua fler personer som bor på ett trygghetsboende för att få ett 
bredare underlag att studera. Ett annat möjligt förslag att undersöka vidare 
kan vara om de som bor på ett seniorboende delar samma uppfattning som 
Svensk Standard när det kommer till vad som är en utökad tillgänglighet
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BILAGA 1: Program för ombyggnation 
 
Nytt trygghetsboende på LENHOVDA 88:27 

Programmet omfattar enbart den berörda byggnaden samt kringliggande 
mark på fastigheten Lenhovda 88:27.  

Byggnaden på fastigheten uppfördes 1968 och är i stort behov av 
renovering. Det finns i dagsläget tre trapphus som leder till 18 stycken 
lägenheter (9 st. 2 ROK, 6 st. 3 ROK, 3 st. 4 ROK) samt diverse utrymmen i 
källarplan.  

Målsättning 

Ombyggnation som resulterar i ett fullt fungerande trygghetsboende samt 
skapa en trivsam närmiljö och gemensamma ytor för att bidra till en ökad 
socialisering och trivsel.  

Skapa trivsamma lägenheter med enbart fokus på planlösning inom 
lägenheterna. Planlösningen ska resultera i endast 2 rum och kök på grund 
av att byggnaden ska fungera som ett trygghetsboende. Därav anses det inte 
nödvändigt med lägenheter i ytterligare storlekar. Det ska finnas möjlighet 
att kunna skapa ett tredje sovrum ifall det finns behov av en vårdsäng i det 
ena sovrummet. Det för att öka flexibiliteten ifall det är ett par som vill 
kunna bo tillsammans men har väldigt olika vårdbehov. För att få in så 
mycket dagsljus som möjligt i lägenheten, med tanke på att det endast 
kommer att finnas 2 ROK, kommer de att utformas så att det finns fönster åt 
två motsatta väderstreck. Ambitionen är att lägenheterna ska bli så identiska 
som möjligt för att underlätta vid ombyggnation samt underlätta 
efterföljande fastighetsskötsel. 
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I dagsläget är utemiljön runt trapphusentréerna oerhört oattraktiv. Därför 
anses nödvändigt att flytta dem till motsatt väderstreck för att kunna öka 
trivseln och skapa en attraktivare utemiljö. Detta medför att en 
ombyggnation av trapphusen är oundvikligt. Trapphusen är i dagsläget inte 
tillgänglighetsanpassade och saknar hiss, vilket är nödvändigt i ett 
trygghetsboende, vilket medför att en ombyggnation är oundvikligt ändå.  

För att genomföra denna ombyggnationen kostnadseffektivt kommer 
byggnaden göras om till ett loftgångshus. På de viset kan boytan maximeras 
för att trapphusens yta förvinner samt att de anses vara en 
kostnadseffektivare lösningen än att flytta trapphusen inom byggnaden. 
Loftgångshus kan även bidra till ökad socialisering då det finns större chans 
att träffa på sin granne. Loftgången kommer också att glasas in för att kunna 
använda den som uterum även på vintern samt för att undvika att bli utsatt 
för väder och vind, som t.ex. snöskottning på vintern.    

För att ytterligare öka trivseln på trygghetsboendet kommer extra fokus till 
viss del att ligga på färgsättning av de gemensamma ytorna. Val av färg kan 
öka trivseln samt underlätta för personer med nedsatt syn. Det förbättrar 
även orienteringsförmågan och skapar identitet för de boende.  

Punkter att ta hänsyn till från resultat; 

•! tillgängligt utformad utomhusmiljö, 
•! centralt läge, 
•! inglasade balkonger och uterum, 
•! odlingslådor, 
•! tydliga entréer, 
•! färg och kontrastfärger, 
•! många och stora fönster för maximalt ljusinsläpp, 
•! gemensamt vardagsrum, 
•! aktivitetsrum, 
•! elektronisk tagg och automatisk dörröppnare vid entré, 
•! trygghetslarm, 
•! blommor och växter, 
•! vacker närmiljö, 
•! gemensamhetslokal, 

•! plats för lugn och ro, 
•! personal, 
•! handikappanpassat,  
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•! förmåga att klara sig själv, självständighet, 
•! social samvaro, 
•! familj och vänner, 
•! kunna fortsätta med intressen, 
•! känna tillhörighet och gemenskap, 
•! frihet, samt 

•! trygghet i att kunna få hjälp snabbt av personal. 

Tyngdpunkt för utformningen är 

•! byggnadens utvändiga utformning med närområde och planlösning,  

•! tillgänglighet, samt 

•! kulörsättning.  

Som ska resultera i 
 

•! planlösning för alla boende-plan,  

•! situationsplan, 

•! fasadritning, samt 

•! illustrationsbilder.  
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Beställarens önskemål 

Uppvidinge kommun efterfrågar ett trygghets-/seniorboende som ska ge 
ökad trygghet och social samvaro för äldre som är för friska för äldreboende 
t. ex. änkor/änklingar som vill ha mer social samvaro än vad de kan få i sina 
nuvarande hem. Hyresbostäderna ska planeras för personer i åldrarna 65+ 
utan vårdbehov med fullt egenhushåll samt tillgänglighetsanpassade enligt 
svensk standards ”höjd nivå”. Utöver detta krävs ingen ytterligare 
anpassning. 

Trygghets-/seniorboendet ska innehålla gemenskapshetslokaler för måltider, 
samvaro, hobby och avkoppling samt utrymme för personal/bovärd. P-
normen som gäller är en per lägenhet, både för bil och cykel. Det finns inga 
krav på cykelförråd utan cykelparkering kan vara belägen utomhus. 

Förslaget ska vara genomförbart rent tekniskt och ett resonemang kring 
kostnader uppskattas. Redovisas flera alternativ kan en redogörelse för 
priset, dyrast respektive billigast, samt påverkan nyttan/kvaliteten vara 
uppskattat. Bidrag från Boverket för ny- eller ombyggnad av särskilda 
boendeformer för äldre (”Stöd till bostäder för äldre”) är aktuellt för denna 
ombyggnation. 

Ytterligare önskemål från beställaren: 

•! Vända entréerna mot innergården (österut). 

•! 20-21 stycken 2:or, ca 60 m"� 

•! Tillgänglighetsanpassat, både byggnaden och närområdet. 

•! Byggnaden ska smälta in väl i närområdet och med den kringliggande 

bebyggelsen vad gäller färg-, form- och materialval. 

Beställaren efterfrågar följande handlingar: 

•! Situationsplan som visar byggnadens placering, parkeringsplatser samt 

övrig utformning av byggnadens närområde. 

•! Ritningar som visar byggnaden/byggnadernas planlösning. 

•! Illustrationer eller konceptbilder som visar hur en färdig produkt hade 

kunnat se ut vad gäller färg, form och material. 
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BILAGA 3: Fasadritning 
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BILAGA 5: Situationsplan 
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