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Sammanfattning 

Antalet äldre i Sverige kommer öka med ca 40% till 2050 och behovet av 

tillgänglighetsanpassad bostäder blir större. En bostad som har smarta tekniska 

lösningar som gör att en bostad blir användbar och tillgänglig för fysiskt friska 

personer och personer med nedsatt rörelseförmåga kan anses vara en bekväm bostad.  

Det är viktigt att vid nyproduktion av bostäder att inte glömma bort den 

äldremålgruppens behov och önskemål när det kollas på design, utformning och 

funktion. Målgruppen som iaktas i det här examensarbetet har en åldersfördelning 

mellan 50-80 år. 

Företaget LB-Hus arbetar i dagsläget med ett koncept som heter LB Senior. Det här 

konceptet är inriktat mot den äldre målgruppen och bostadshus tillverkas efter deras 

behov för att skapa en tryggare och säkrare miljö i hemmet. 

LB Senior producerar i dagsläget tre olika bostadshus med varierande areor. I det här 

arbetet har ett av de här tre valts ut för att användas som underlag för hur LB Hus kan 

producera sina bostadshus i framtiden. Det här underlaget kan användas som 

riktlinjer i framtiden för hur deras bostäder ska anpassas mot den äldre målgruppen. 

Huset som har valts är villa Karin och har en bostadsarea på 91 kvadratmeter. 

Det här examensarbetet är ett undersökande arbete där det med hjälp av intervjuer har 

tagits fram hur företaget LB Hus kan förändra och tillgänglighetsanpassa sina 

bostäder ytterligare. Där varje rum anpassas efter målgruppens behov och önskemål 

med speciell fokus på de viktiga rummen badrum/tvätt, kök och entrén/hall. 

Resultatet presenterar målgruppens behov och önskemål och utifrån den här datan 

har det tagits fram vad som ska anpassas i bostaden med inriktning på utformning 

och funktion. Det här resultatet presenteras i 2D och 3D-illustrationer. 
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Summery 

The number of elderly people in Sweden will grow by about 40% to 2050 and the 

need for accessibility adapted residential buildings become larger. A house that has 

smart technical solutions that make a home useful and accessible for physically 

healthy people and people with reduced mobility can be considered a comfortable 

home. 

It is important that in the new production of houses to not forget the elder target 

group needs and desires when it comes to design, architecture and function. The 

target group-observance of this thesis has an age between 50-80 years. 

The company LB Hus currently works with a concept called the LB Senior. This 

concept is focused toward the older target group and residential buildings are built to 

their needs in order to create a safer and more secure environment in the home. 

In the current situation LB Senior produces three residential buildings with a variety 

of areas. In this paper, one of the three has been selected to be used as a substrate for 

how LB Houses can produce their homes in the future. This substrate could be used 

as a guideline in the future of how their homes will be adapted to the older target 

group. The house that has been selected is villa Karin and has an indoor area of 91 

square meters. 

This thesis is an investigative paper where with the help of interviews there was 

developed how the company LB Hus can change and adjust their residential houses 

focused on availability. Where every room has been adapted to the target group's 

needs and desires with a special focus on the important rooms, which are the 

bathroom / laundry, kitchen and entrance/hallway. 

The result presents the target group's needs and desires, and based on this data, it has 

been developed what is to be adapted in the house with focus on design and function. 

This is presented in 2D and 3D-illustrations. 
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Abstract 

Vid nyproduktion av bostadshus är det viktigt att inte glömma bort den äldre 

målgruppen och dess behov när det kommer till design, utformning och funktion. 

Den äldre målgruppen utgör en stor del av vårt samhälle och det här arbetet redovisar 

tydliga riktlinjer på hur bostadshus ska anpassas för att göra de användbara och 

tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

Alla rum i ett bostadshus behandlas med fokus på badrum/tvätt, kök och entré/hall.  

Nyckelord: Tillgänglighet, Användbarhet, Tillgänglighetsanpassning, Funktion, 

Design, Utformning, Funktionshinder, Svensk Standard, Rullstolsburen, Rullstol  
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Förord 

Idén till examensarbetet var ett förslag från företaget LB Hus. 

Förslaget om att anpassa deras koncept LB Senior mot den äldre målgruppen togs 

fram och vi kände att det var ett relevant ämne att undersöka och skriva om. Att göra 

en bostad användbar och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga är ett 

vikigt ämne och behöver läggas mer fokus på idag. Med det här arbetet hoppas vi att 

företaget kan använda dessa riktlinjer som vi tagit fram vid nyproduktion av 

bostadshus i framtiden för att förbättra koncepetet LB Senior. 

Stort tack till företagets handledare Britt Marie Eriksson som har hjälpt oss mycket 

under projektets gång med åsikter, förslag och med hennes tidigare erfarenhet inom 

ämnesområdet. Även tack till Stefan Holmberg, VD på LB hus för förslaget om 

examensarbetet. 

Ett stort tack till våra handledare på Linnéuniversitet, Maria Runesson och Bengt 

Magnusson för deras åsikter och hjälp. 

 

Johan Mattsson         &         Anton Vestesson 

Växjö, 27 Maj 2015 
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1. Introduktion 

Sveriges befolkning blir allt fler äldre och behovet av äldreboende och 

arbetstagare inom äldreomsorgen ökar. Antalet människor över 65 år 

kommer att öka  med ungeför 40% fram till 2050 vilket kommer göra att 

kostnaderna inom äldreomsorgen kommer öka (Socialstyrelsen 2009). Ett 

eget boende med smarta tekniska lösningar med god funktion för framtida 

sjukdomar, handikapp, ökade tillgänglighetskrav behövs för att skapa ett 

boende som är bättre för såväl brukarna som personalen som kan komma för 

framtida hjälpinsatser. En bostads tillgänglighetsanpassningar syftar till att 

ge en ökad bekvämlighet och öka oberoendet i vardagens sysslor genom att 

minska fysiska hinder i hemmet (Peterson m.fl. 2009). Därför är det viktigt 

att även prioritera den äldre målgruppen och skapa ett tryggare och bättre 

samhälle för dem med tanke på design och utformning av nya hus.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

En blivande pensionär vill inte flytta in till ett boende och känna att de 

personerna börjar bli äldre. Det ska inte kännas som personen eller 

personerna flyttar in på ett äldreboende utan det ska vara deras egna hus som 

i efterhand kan bostadsanpassas efter behov. Det regleras tydligt om 

tillgänglighet i bebyggda miljöer och hur det ska utföras och vilka krav som 

ställs (Plan- Och Bygglagen 2010). Det ska finnas bekväma 

tillgänglighetslösningar för ett förebyggande syfte som underlättar för 

framtida installationer när det kommer till olika tillgänglighetsanpassningar 

för att öka bekvämligheten och skapa en bostad att bli äldre i. Det finns 

riktlinjer på mått om hur en bostad ska anpassas för olika behov (Svensk 

Standard 2006). 

I dagsläget bor ofta den äldre målgruppen i en alldeles för stor bostad med 

ytor som de inte är i behov av och med låg tillgänglighetsanpassning. Det 

här gör att det tillkommer svårigheter för de äldre när det kommer till arbetet 

som utförs i hemmet. Därför är det viktigt att öka bostadens användbarhet 

och säkerhet med tillgänglighetsanpassningar (Aplin m.fl. 2015). Om den 

äldre målgruppen som oftast har goda ekonomiska förutsättningar säljer 

bostaden och köper eller bygger nytt skapar det en rörlighet i 

bostadsmarknaden (Eriksson 2003). I och med att yngre familjer och 

barnfamiljer sällan har ekonomi till att köpa eller bygga nytt hus ger det här 

möjligheter för att köpa begagnade hus. Det ger inte bara en rörlighet i 

bostadsmarknaden utan ger även en möjlighet för kommuner och samhällen 

att växa. 

LB-Hus arbetar med ett koncept som heter LB Senior vilket är inriktat mot 

de äldre målgrupperna. Husen är färdigpaketerade och säljs som 

prefrabricerade hus som är tillgänglighetsanpassade. LB Senior säljs i tre 

olika varianter som har variarande storlekar och planlösningar. 
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1.2 Mål och Syfte 

Målet med det här arbetet är att leverera en tydliga riktlinjer som kan 

användas som ett underlag för utformning och tillgänglighetsanpassning vid 

framtida husbyggnationer. I riktlinjen ska det tas till hänsyn design, 

utformning och dess funktion, planlösningen, standardutrustning, tekniska 

hjälpmedel och även vilka rum som är speciellt viktiga för målgruppen. 

Syftet med arbetet är att göra en undersökning om vad det är målgrupperna 

har för behov i sin vardag för att de ska leva i ett bekvämt och tryggt boende 

och utifrån den här undersökningen analysera och skapa tydliga riktlinjer för 

hur företaget ska anpassa sina bostäder ytterligare mot de den äldre 

målgruppen.  

1.3 Avgränsningar 

Marknadsundersökningen kommer innefatta kunder till LB-Hus och det är 

framförallt nuvarande kunder och även potentiella kunder. Inom det här 

kundområdet har två målgrupper valts ut, 50-65 år samt 65+. Två olika 

målgrupper har valts för att se om det krävs samma funktion och krav på 

tillgänglighet eller om det skiljer sig åt och i så fall, vad? Undersökningen 

på nuvarande kunder görs för att ta reda på vad som kan göras bättre och 

vilka funktioner som uppskattas mest. Den potentiella kundgruppen 

undersöks för att få information om vad deras behov och vilka funktioner de 

skulle värdera högst i en bostad som ska vara lätt att leva i.  

De kunder som ingår i undersökningen kommer från Stockholmsregionen 

från område såsom Enköping, Gnesta, Norrtälje, Nykvarn, Nyköping och 

även från Norrköpingsområdet. 

I ett tillgänglighetsperspektiv kommer hela bostaden att anpassas rum för 

rum och även trädgård och utemiljö kommer ingå i arbetet. Det ska tydligt 

kollas på utformningen av bostaden samt den fasta inredningen och 

anpassningarna görs för en enplansbostad. 
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2. Teori 

2.1 Tillgänglighetsanpassning bostäder 

Tillgänglighetsanpassning är ett viktigt begrepp i byggsektorn och det 

innebär att bostäder, lokaler och offentliga miljöer ska vara lättillgängliga 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Alla ska ha 

samma tillgång och användbarhet i samhället och enligt boverkets 

byggregler (BBR 2015) finns det regler som säger att speciella anpassningar 

skall göras för personer med nedsatt rörelseförmåga eller 

orienteringsförmåga. Det finns olika typer på nedsatt rörelseförmåga och de 

kan vara nedsatt funktion i olika kroppsdelar såsom armar, händer, bål och 

ben. Med de här nedsatta funktionerna kan personerna vara i behov av 

exempel rollator eller rullstol. Exempel på nedsatt orienteringsförmåga är 

synskador, hörselskador eller utvecklingsstörningar.  

Boverkets byggregler (BBR 2015) kap 3.1 är avsatt för tillgänglighet och 

användbarhet och innehåller alla föreskrifter om krav för utomhusmiljöer, 

inomhusmiljöer, entréer, tillbyggnader och lokaler.  

För den äldre åldersgruppen är en lösning att tillgänglighetsanpassa bostäder 

för att göra den säkrare och bekvämare för personer med funktionshinder. 

Enkla lösninga såsom att montera stödhandtag eller bredda dörrar kan enkelt 

göras, men mer komplexa anpassningar kan behöva göras och en lösning till 

det är att göra det redan vid produktionen av bostaden (Salomon 2010). 

Att en bostad är tillgänglighetsanpassad som gör det möjligt för personer 

med funktionshinder att orientera och använda sig av bostaden upplevs som 

en bekväm faktor. Att kunna utföra olika aktiviteter och vara oberoende av 

att personen i sig är rullstolsburen upplevs vara den bekvämare lösningen 

(Johansson m.fl. 2007). 

2.1.1 Tillgänglighet och använderbarhet i bostäder i ett plan, 

bestämmelser 

“Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och 

användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga” (Boverkets 

byggregler 2015). 

Det här tyder på att alla rum och utrymmen skall vara tillgängliga för 

personer med nedsatt rörelseförmåga. Alla utrymmen skall vara tillgängliga 

för rullstol och det skall finnas utrymmen för att vända med rullstolen. Så 

det är viktigt vid utformning av bostäder att placera rummen på ett 

funktionellt sätt samt även väl placerade balkonger. 
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”Det ska finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från 

rullstolen” (Boverkets byggregler 2015). 

Det här syftar till att det finns mått på hur dörrar skall vara placerade och att 

det ska finnas tillräckligt med utrymme utanför och innanför dörrarna så att 

man kan öppna samt stänga dörren från en rullstol. Hygienutrymme skall 

vara tillgängligt och ska vara utformat på det sättet att det lätt kan ordnas 

plats för hjälpmedel samt hjälppersonal. Mått för dimensionering av 

tillgänglighetsanpassning och användbarhet i rum och bostäder finns i 

upplagorna Svensk Standard (SS 91 42 21, SS 91 42 22). 

2.1.2 Svensk Standard och rullstolsmått 

“Standarden syftar till, att genom förmedling av kunskap, säkra en god nivå 

inom bostadsplaneringen. En bostad enligt standarderna SS 91 42 21 

(normalnivå) och SS 91 42 22 kan ansees vara ändamålenligt utformad och 

utrustad samt tillgänglig och användarbar för t.ex personer som använder 

rullstoll” (Svensk Standard 2006). 

Det finns olika mått för hur lös inredning, fast inredning, dörrar m.m ska 

placeras med hänsyn till tre olika nivåer. De tre olika nivåerna är höjd, 

normal och sänkt nivå där sänkt nivå inte har några speciella 

tillgänglighetskrav och där höjd nivå är för personer med utökat 

tillgänglighetskrav inom bostaden och offentliga miljöer (Svensk Standard 

2006). 

2.1.2.1 Mått för en bostad med normal tillgänglighetsnivå 

I Svensk standard visas det tydligt vilka mått som behövs inom bostäder och 

offentliga miljöer för att det ska vara tillgängligt för personer med nedsatt- 

rörelse och orienteringsförmåga. I Figur 1: Mått för entrédörr för en bostad 

med utökad tillgänglighet visas ett exempel på mått vid en entrédörr. 

Resterande mått för olika tillgänglighetskrav hänvisas till Svensk Standard 

(SS 91 42 21, SS 91 42 22). 
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Figur 1: Mått för entrédörr för en bostad med utökad tillgänglighet (Svensk Standard 2006) 

 

 

 

2.1.2.2 Rullstol 

Att dimensionera en bostad eller en offentlig plats efter en rullstol är viktigt 

för tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt 

rörelseförmåga som personer som sitter i rullstol. Enligt Svensk Standard är 

måtten för en standard rullstol 700x1200 mm, se Figur 2. (Svensk Standard 

2006). 

 

Figur 2: Mått för en manuell eller liten eldriven rullstol (Svensk Standard 2006) 
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Det är även viktigt att dimensionera bostaden efter en rullstolsbunden person 

räckvidd, så att personen eller personerna kan nå de flesta ytorna. Den 

normala räckvidden för en rullstolsbunden person är ca 1200 mm, se Figur 

3. (Bygg Ikapp 2012). 

 

Figur 3: Räckvidd för person i rullstol (Bygg Ikapp 2012) 

En inomhusrullstol behöver en fri vändningsradie på 1300 mm och en 

utomhusrullstol behöver en fri vändningsradie på 1500 mm. Rum och 

utrymmen ska i med det här dimensioneras på det sättet att personen som 

sitter i rullstol ska ha möjlighet att vända med rullstolen på de flesta 

områden i en bostad eller en offentlig plats. (Svensk Standard 2006). 

2.1.3 Förutsättningar för tillgänglighet vid funktionsnedsättningar 

I Bygg ikapp 2012 så beskrivs olika förutsättningar för hur man ska 

tillgänglighetsanpassa lokaler, bostäder, gångstråk, utemiljöer m.m för 

människor med nedsatta funktioner. Boken beskriver förutsättningar för 

människor med nedsatt syn och hörsel, nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga, nedsatt kognitiv förmåga och andra 

funktionsnedsättningar såsom allergier och psykiska störningar. 

Det är viktigt vid byggnationer av nya hus eller vid ombyggnationer att 

tänka på olika förutsättningar när det kommer till tillgänglighetsanpassning. 

I Bygg Ikapp 2012 nämner man att golv- och markbeläggning ska vara 

jämn, utan springor och att trösklar samt kanter inte bör förekomma. Det är 

viktigt att utforma bostaden på det viset att människor med nedsatt 

rörelseförmåga som sitter i rullstol kan ta sig fram i bostaden, med trösklar, 

kanter och springor kan det medföra svårigheter för framkomligheten av 

rullstolar. Boken beskriver också att rum ska vara tillräckligt rymliga och att 

passager ska vara breda nog för att tillåta rullstolar att komma fram i 

bostaden (Vändningsmått, dörrmått m.m beskrivs i kap. 2.1.2 Svensk 

Standard). 

2.1.4 Tekniskahjälpmedel – Personlyftar 

Vid åldrande och funktionsnedsättning kan tiden komma då man inte kan 

röra sig ur sängen och behöver då använda sig av hjälpmedel av olika slag 

för att ta sig från sängen till rullstolen eller liknande. Lyftar förekommer 
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oftast bara i vård- och omsorgsboenden som ett personligt hjälpmedel (Bygg 

Ikapp 2012). 

En personlyft är antingen en taklyft eller en hjullyft. En hjullyft är inte 

bunden till någon del i bostaden utan står på golvet och har fördelen av att 

den kan flyttas och användas på flera ställen i bostaden. Det kan vara ett 

besvär för hjälpare att använda sig av hjullyften då den är tung samt är det 

sällan det finns tillräckligt med utrymme i bostaden för att använda 

hjullyften på ett ergonomiskt sätt. Dock bör inte en hjullyft användas vid 

förflyttning mellan rum. När man ska använda sig av en hjullyft så behövs 

det olika mått vid sängen. Utrymmen som krävs för att möjliggöra för en 

hjullyft visas i Figur 4. 

 

 

Figur 4: Utrymmes krav när hjullyft placeras vinkelrätt eller snett mot sängen (Bygg Ikapp 2012) 

En taklyft är en annan form av personlyft som monteras på en takskena och 

manövras av en lyftmotor. Med hänsyn till tak- och väggkonstruktion så 

väljer man hur lyften ska monteras upp. För montering i tak krävs det ett 

förstärkt träbjälklag eller ett betongtak så ett takfäste kan monteras upp. Som 

alternativ till det här om taket inte har förutsättningarna som krävs finns det 

väggfästen, golvstolpar eller hjullyftar. En taklyft kräver utrymme för 

rullstol samt att en hjälpare kan röra sig omkring rullstolen som visat i Figur 

5. 

 

Figur 5: Krav för utrymmen för rullstol och hjälpare med takflyft (Bygg Ikapp 2012) 
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2.2 Bostadsutformning 

2.2.1 Utformning som underlättar anpassning 

Bostäder i dagsläget ska byggas så att de i efterhand lätt ska kunna anpassas 

efter den boendes individuella behov (Boverkets Byggregler 2015). Det är 

viktigt att vid byggnation av nya hus tänka på framtida bostadsanpassningar. 

Det kritiska rummet som ställer högst krav för människor med nedsatt 

rörelseförmåga är badrummen. Det är viktigt att tänka på vart man placerar 

toalett, handfat och dusch så att det finns tillräckligt med utrymme för 

rullstolar samt även goda möjligheter att montera handledare på väggarna 

för att underlätta rörelseförmågan i badrummet (Bygg Ikapp 2012). 

2.2.2 Planlösning och möblerbarhet 

Något som bör eftersträvas när det kommer till planlösningen är att det ska 

vara en enkel och logisk planerad plan eller planer. Inom bostaden bör 

förflyttningsavstånden vara så korta som möjligt och speciellt korta avstånd 

mellan sovrum och badrum. Med en logisk planlösning menas att det inte 

ska finnas för stora och onödiga ytor som inte används av brukarna samt att 

planlösning ska vara konstruerad på ett sätt som underlättar vardagen (Bygg 

Ikapp 2012). 

Möblerbarheten i en bostad är viktig och det ska finnas möjligheter till 

möblering så att det finns fria ytor mellan möbler samt att dörrar är 

öppningsbara med rullstol, därför ska möbler inte placeras precis i 

anslutning till dörrar (Bygg Ikapp 2012). 

2.2.3 Entré 

Huvudentrén till småhus behöver inte i förstahand göras tillgängliga vid 

nybyggnation men ska i efterhand kunna anpassa med ramp, trapphiss eller 

andra lyftmöjligheter för att kunna ta sig från trappen in till bostaden. 

Lagstiftning säger att entréer och kommunikationsutrymmen ska vara 

tillgängliga och användbara för människor med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga (Boverkets Byggregler 2015). Direkt innanför ingången 

till bostaden ska det finnas möjlighet för rullstol att vändas och utrymmen 

nog till att stänga dörren efter sig för de som sitter i rullstol. I anslutning till 

entrén bör det finnas högskåp med god tillgänglighetsanpassning för 

människor i rullstol dvs. att förvaringsmöblerna är låga, sänkt kapphylla 

samt utrymmen för rullstol/rullator. 
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2.2.4 Kök och matplats 

Ett kök ska planeras och utformas så att personer med 

funktionsnedsättningar ska kunna använda köket. Därför är det viktigt att vid 

utformning av kök tänka på att personer som sitter i rullstol lätt kan använda 

all utrustning samt även ha tillgång till alla skåp och hyllor (Bygg Ikapp 

2012). 

I köket ska det finnas stora fria ytor framför köksinredningen och ska helst 

vara utformat så att matvaror och redskap ska behöva flyttas så korta 

sträckor som möjligt. Det ska finnas möjlighet att byta spisen mot en 

spishäll så man kan montera och installera en inbyggnadsugn med 

avställningsytor bredvid. Annan teknisk utrustning såsom mikrovågsugn och 

diskmaskin bör vara på len bekväm arbetshöjd (Bygg Ikapp 2012). 

Det är viktigt att vid byggnation av hus tänka på att väggar kan bära 

väggskåp på olika höjder samt bänkskåp på konsoler. Köksinredning som är 

monterat på konsoler underlättar vid tillgänglighetsanpassning av kök då 

skåpen är lätt justerbara i höjd efter brukarens behov. Om arbetshöjd på 

bänkskivor och väggskåp behöver sänkas i efterhand är det motiverat att 

installera motordrivet höj- och sänkbara väggskåp och bänkskivor. Hyllor 

bör vara utdragbara samt även ha möjlighet att kunna flytta i höjdled (Bygg 

Ikapp 2012). 

2.2.5 Sovrum 

I bostäder bör samtliga sovrum i entréplan vara tillgänglig för personer med 

nedsatt rörelseförmåga, dvs. att personer i rullstol ska ha tillgång till alla 

sovrum i entréplanet. Sovrummen ska dimensioneras så att det finns 

tillräckligt med utrymmen att passera sängarnas kortsida och så att man kan 

nå samtliga sängar i rummet med rullstol. Det är en stor fördel att ha badrum 

i anslutning till sovrum då det underlättar med lyftar i framtiden. För att 

underlätta vård i framtiden så ska det finnas möjligheter till att permanent 

eller tillfälligt ha en säng som är tillgänglig från båda sidorna (Bygg Ikapp 

2012). 

2.2.6 Badrum 

”Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och användbart för personer med 

nedsatt rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för 

medhjälpare. Om den boende behöver vård och omsorg fungerar bostaden 

även som arbetsplats” (Boverkets Byggregler 2015). 

Det finns speciella krav på hur badrum ska utformas ur ett 

tillgänglighetsperspektiv och de här bestämmelserna står tydligt i Boverkets 

Byggregler (BBR 2015). Det är viktigt att badrummet utformas så att det 
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finns möjlighet och plats för hjälparbetare. Om den boende behöver vård och 

omsorg anges det som råd att det behövs ett fritt utrymme för medhjälpare 

av minst 800 mm i rörelseriktning. Stödhandtag bör placeras i 

duschutrymmen och eventuella trösklar bör vara så låga som möjligt enligt 

BBR. Golv i badrum ska utformas så halkrisken är minimal och i utrymmen 

med bland annat lutning ska ytmaterialets egenskaper anpassas. Det är 

viktigt att nivåskillnader mellan själva badrummet och rummet utanför inte 

finns (Boverkets Byggregler 2015). 

2.2.7 Förvaring 

Personer med nedsatt rörelseförmåga som sitter i rullstol har bland annat 

svårt att komma åt hyllor och backar som är placerade högt eller lågt. Det är 

viktigt att skåpen inte är för djupa för att göra de lättåtkomliga (Bygg Ikapp 

2012). Några krav för förvaring i en bostad är: 

 Det ska finnas möjlighet till fritt utrymme framför förvaringsskåpen 

så att man kan öppna och stänga skåpen och helst vända rullstolen. 

 Flyttbara skåp så att det finnas möjlighet till att omplacera och skapa 

mer utrymmen för rullstol. 

 Klädstång i förvaringsskåpen ska vara flyttningsbar i höjdled.  

 Hyllor och backar ska vara utdragbara och flyttbara i höjdled. 

Eventuella hyllor bör bytas till utdragbara backar. 

2.2.8 Uteplats, balkong 

”Balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara 

för personer med nedsatt rörelseförmåga” (Boverkets Byggregler 2015). 

Det är viktigt att uteplatser och balkonger är lättillgängliga för personer i 

rullstol. Balkong eller uteplats bör ha tillgång till direkt solljus och kunna 

skyddas från insyn och vinden. Balkong bör vara minst 1400 mm djupt just 

av anledning att balkongen ska vara användbar för personer som sitter i 

rullstol (Bygg Ikapp 2012). 

2.2.9 Dörrar 

”Dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum 

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

passage med rullstol” (Boverkets Byggregler 2015). 
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I bostäder med speciella tillgänglighetskrav såsom äldrebostäder bör 

innerdörrar ha ett fritt passagemått på 800 mm och att alla dörrar och 

öppningar är tillgängliga för personer i rullstol, dvs. att det finns speciella 

mått på fria ytor framför dörrar och vid sidan av (Svensk Standard 2006). 

Vid utformning av hus och vid dörrplacering behövs fri yta som ger 

möjligheter till följande (Bygg Ikapp 2012): 

 Att det finns möjlighet att öppna alla dörrar från en rullstol utan att 

rullstolen hindrar öppning av dörren. 

 Det ska finnas god möjlighet att nå dörrhandtaget från rullstolen utan 

att behöva sträcka sig, dvs. att handtaget är i räckvidd från en 

rullstol. 

 Det ska finnas möjlighet att med rullstol svänga in igenom dörren 

från korridor, hall eller andra rum. 

 Man skall kunna vända med rullstol så det finns möjlighet att stänga 

eller låsa dörren efter sig (framförallt entrédörr). 

Trösklar som är upphöjda får inte förekomma förutom där det absolut krävs 

för att motverkar fuktproblem. Badrum förses med en mjuk gummitröskel 

(Bygg Ikapp 2012). 

2.3 Åldrande 

I Bygg Ikapp 2012 berättas det att åldrande innebär att funktionsförmågan 

vid olika tillfällen och med olika avseenden minskar. I dagsläget är det 

mycket vanligt att de äldre människor har olika typer av 

funktionsnedsättningarna exempelvis gångsvårigheter, nedsatt räckvidd, 

dålig syn och hörsel m.m. Kombinationer av olika nedsättningar kan betyda 

stora problem i vardagen (Bygg Ikapp 2012). 

Enligt Äldrestatistiken 2013-14 är ungefär 1,9 miljoner personer 65 år eller 

äldre, dvs. att ca 19-20 procent av befolkningen i Sverige är 65 eller äldre. 

Gruppen 65 år och äldre kommer öka från dagens siffror till ungefär 2,4 

miljoner personer 2030, och under 2050 kommer det öka till 2,7 miljoner 

personer. År 2060 kommer åldersgruppen utgöra 3 miljoner personer enligt 

Figur 6 (Statistiska Centralbyrån 2012).  
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Figur 6: Befolkningen 1960-2012 samt befolkningsprognos 2012-2060 (Statistiska Centralbyrån 

2015) 

I och med att det den äldre åldersgruppen kommer öka med åren och utgöra 

en större del i framtidens samhälle så bör bostadsanpassningarna öka. Istället 

för att flytta in på äldreboende ska det finnas möjlighet att bo kvar i den 

bostad man lever i. Med det här krävs det att bostäderna är 

tillgänglighetsanpassade på det sättet att det finns möjlighet att bo kvar med 

funktionshinder. För att uppnå det här krävs det ett samarbete mellan 

äldreomsorgen och de som producerar bostäderna så att de funktioner som 

krävs finns i bostaden. Det här, med hjälp av effektiv planering mellan 

parterna kan möjligheten att bo kvar i sina hus istället för att flytta till 

äldreboende uppnås (Ivanoff 2009). 

2.4 Tidigare undersökning av målgrupper 

Tidigare undersökningar av målgrupperna har gjorts av Britt Marie Eriksson 

för att ta reda på vad målgrupperna vill och vad som skapar ett tryggt boende 

för dem. Undersökningarna innehåller en kort sammanställning av 

fritidsintresse, arbete, varje rum i bostaden, utemiljön och området.  

2.4.1 Målgrupp 50-65 år “Golden Age” 

”Golden Age” kännetecknas av par med goda ekonomiska förutsättningar 

och bor i dagsläget i villa eller radhus med avsikt i framtiden att flytta till 

lägenhet eller enplanshus. Målgruppen prioriterar ett centralt läge med god 

kommunikation och servicemöjligheter. Flertal par i målgruppen har barn 

som relativt nyligen flyttat ut och har inte riktigt bestämt sig för hur 

framtiden ser ut. De fördelar tiden mellan arbete, tid med barnbarn och 
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åldrande föräldrar men även tid åt en aktiv fritid. Huskötsel är inte lika 

viktigt i dagsläget (Eriksson 2003). 

2.4.1.1 Arbete och fritid 

Arbetet är fortfarande relativt viktigt men går mot en framtida nedtrappning 

och börjar luta sig mer åt fritidsintressen. Efter barnen har flyttat ut så vill 

målgruppen ägna mer tid åt sin fritid och sina intressen. En kombination av 

goda ekonomiska förutsättningar och mer fritid finns det möjligheter till 

resor och äventyr (Eriksson 2003). 

2.4.1.2 Område och bostad 

Förutom ett centralt läge så minskar intresset av området relativit mycket 

med åren och målgruppen vill ägna mer tid åt sitt egna hus och sin egna 

utemiljö. De bor ofta kvar i sina egna villor eller radhus och bostäderna är 

stora i jämförelse med antalet som bor kvar. Målgruppen är mer intresserad 

av bättre standard och kvalité än vad de tidigare har varit.  

De vill ha en traditionell och tidlös stil och med bra ekonomi finns det vilja 

att betala extra för högre kvalité när det kommer till inredning. Utvändigt så 

önskas det trähus, sadeltak och spröjsade fönster, men tegelhus uppskattas 

förhållandes vis just för det tåliga materialet och underhållet är minimalt 

(Eriksson 2003). 

2.4.1.3 Planlösning 

En öppen planlösning är viktigt, det ska vara rymd i boendet med stora ytor. 

Det finns inget behov av många outnyttjade rum utan de behöver bara 

rummen som krävs för deras behov och att det finns en bra funktion. 

2.4.1.4 Kök och vardagsrum 

Köket är ett viktigt rum och är en stor del av vardagen just för att matlagning 

är av stort intresse och en vardagssyssla. Utrustningen i köket ska vara 

modern och lättillgänglig. Standardutrustning såsom diskmaskin är mycket 

viktigt. Köket ska vara praktiskt och lättskött, det ska finnas ordentligt med 

arbetsytor och skåpen ska vara utdragbara och allt ska en i anpassad 

arbetshöjd. 

Vardagsrummet används i dagsläget mer som ett rum för avkoppling där 

man kan vara i lugn i ro. Tyngden ligger i uterummet som är mer använt 

utrymme just för ljusinsläppet som skapar ett samband mellan inne och ute. 

Vardagsrummet ska vara stort i samband med sällskap och gäster. 
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2.4.1.5 Sov-, bad- och arbetsrum 

Ett sovrum ska vara rymligt och lättstädat för att underlätta vardagen så inte 

mycket tid ägnas åt städning. Något som uppskattas är att sovrummet har 

någon form av utgång till en närliggande terrass eller uteplats. 

Badrummet ska vara lyxigt, rymligt och helst vara helkaklat för att 

underlätta städning. Ett funktionellt och anpassat badrum. 

Arbetsrum önskas för att det finns tid över till eventuellt utveckla nya 

hobbys men även för användning som övernattningsrum för gäster eller barn 

(Eriksson 2003). 

2.4.1.6 Tvätt, hall, utemiljö och teknik 

Tvättutrymmet är viktigt när det kommer till anpassning. Det ska vara en 

utökad vändradie för att underlätta arbetet som utförs i tvättstugan. Det skall 

även finnas större förvaringsmöjligheter för kläder för olika säsonger samt 

fritidsutrustning. 

Hallen ska vara representativ, rymlig och välkomnande. 

Förvaringsmöjligheter, sitt- och avlastningsytor ska finnas i anslutning till 

hallen. Ett slitstarkt och lättstädat material uppskattas. 

Trädgårdsskötseln upplevs som avkoppling, men det ska vara i en liten skala 

så det inte ta för mycket tid. En mindre och lättskött trädgård uppskattas. 

Uteplats eller balkong är en prioritet just för tillgång till ljus och frisk luft.  

All teknik som underlätta vardagen är intressant, men ska även vara 

energibesparande och miljövänligt (Eriksson 2003). 

2.4.2 Målgruppen 65+ 

Målgruppen 65+ kännetecknas av pensionärer med goda ekonomiska 

förutsättningar och bor i dagsläget i villa eller marklägenhet. Ett centralt 

boende uppskattas för att underlätta för service och kommunikation. 

Målgruppen har starka intressen för kultur samt samhällsfrågor. De består 

oftast av par som sålt sin gamla villa och köpt en bostadsrätt, men samtidigt 

behållit eller köpt ett sommarhus för att kompensera för förlusten av 

trädgården. Intresset för att flytta minskar mer med åldern (Eriksson 2003). 

2.4.2.1 Arbete och fritid 

En större del av målgruppen arbetar fortfarande men det är ingen 

bestämmande faktor för val av boende då de förbereder för en framtid som 

pensionär. Det största fritidsintresset hos målgruppen är att resa, både korta 

och långa resor. En annan fritidssyssla är att fixa med sin trädgård, antingen 
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vid bostaden eller vid sitt sommarhus. Det ägnas även mycket tid åt läsning, 

TV, kultur och motion (Eriksson 2003). 

2.4.2.2 Område och bostad 

Det viktigaste för målgruppen är att bostaden ligger i anslutning till affärer, 

kommunikationer och i närhet till promenadvänliga miljöer. Bostaden skall 

vara helt färdigarbetad, inga nödvändiga renoveringsarbeten ska behöva 

göras i efterhand. Ett enplansboende är högt prioriterat då trappor och etager 

upplevs som ett problem i vardagen för den äldre målgruppen. Ett 

markboende eller en lägenhet med uteplats eller balkong är mest uppskattat.  

Den traditionella samt den tidlösa stilen uppskattas om och viljan att betala 

extra för modern och högre kvalité på inredning är förhållandevis låg trots 

ekonomiska förutsättningar. Utvändigt ska helst vara i trä med varma färger 

men tegel fungerar för att det är lättskött och tåligt (Eriksson 2003). 

2.4.2.3 Planlösning 

Planlösninen skall vara ganska kompakt med en intim känsla av närhet där 

rum och andra ytor inte står outnyttjade. De tycker att sovrummen och 

badrum ska vara avskilt från de mer öppna delarna som kök och vardagsrum 

(Eriksson 2003). 

2.4.2.4 Kök och vardagsrum 

Köket i helhet ska vara ljust, praktiskt och funktionellt. Det ska finnas breda 

och djupa lådor och skåp samt ska hyllplan vara utdragbara. Det ska vara 

anpassade arbetshöjder på skåp och maskinell utrustning, dock ska det inte 

finnas allt för avancerad utrustning. 

Vardagsrummet ses inte längre som ett viktigt rum i bostaden, men det ska 

vara tillräckligt stort i anspråk med sällskap eller gäster. Det ska ligga i 

anslutning till en uteplats eller balkong (Eriksson 2003). 

2.4.2.5 Sov-, bad- och arbetsrum 

Sovrummen ska vara rätt stora till yta och det ska vara funktionellt och 

enkelt att städa. 

Badrummet ska vara ljust och det ska finnas goda möjligheter till förvaring. 

Rummet ska vara lättillgängligt med speciella anpassningar och det ska följa 

den funktionen den behöver. 

Arbetsrummet är inte ett prioriterat rum men kan användas som ett extra 

sovrum för gäster delat med arbetsrum för sysselsättningar i vardagen, 

hobbys och liknande (Eriksson 2003). 
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2.4.2.6 Tvätt, hall, utemiljö och teknik 

Om målgruppen bor i lägenhet så vill de helst ha en egen tvättstuga eller en 

tvättstuga på samma plan som de själva bor på. En egenägd tvättstuga ska 

vara lättillgänglig och ha tillräckligt med ytor för vikning av tvätt och annat 

arbete i tvättstugan. 

Hallen behöver inte vara för stor och ses inte som ett viktigt rum i bostaden. 

Hallen ska ligga i anslutning till ett separat kapprum/klädkammare. En 

annan viktig del av hallen är att det ska vara en avlastningsplats samt 

sittplats precis vid entrén. 

Dn viktigaste utemiljön för målgruppen består inte så stor del av trädgården 

längre utan det som är viktigast är en uteplats eller en balkong. Uterummen 

ska helst vara inglasade och stor till yta då det används mest av alla rummen 

i bostaden. 

Teknik som underlätta vardagen och skapar trygghet i hemmet uppskattas 

men inte för avancerad teknik (Eriksson 2003). 

2.5 LB-Hus befintliga hus inom konceptet LB Senior 

Konceptet LB Senior är inriktat mot den äldre målgruppen och med 

anpassningar inom bostaden ska det underlätta för äldre att bo i den ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. LB Senior strävar efter ett bekvämt och tryggt 

boende som kan ses som ett boende att bli äldre i. Inom konceptet jobbar 

LB-Hus med tre olika villatyper som säljs färdigpakterade. De tre olika 

villorna inom konceptet är Villa Daniel, Villa Ingemar och Villa Karin. 

2.5.1 Villa Daniel  

Villa Daniel har en bostadsarea på 100 kvadratmeter och planlösningen med 

mått visas i Figur 7: Planlösning och mått på seniorvillan Daniel (LB Hus 

2015) 
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Figur 7: Planlösning och mått på seniorvillan Daniel (LB Hus 2015) 

Villa Daniel är ett rymligt och trevligt enplanshus från konceptetet LB 

Senior. Den har en öppen planlösning mellan köket och vardagsrummet 

vilket skapar stora ytor och låter ljuset flödar in i bostaden. Bostaden har 3 

rum varav 2 sovrum (LB Hus 2015). 

2.5.2 Villa Ingemar 

Villa Ingemar har en bostadsarea på 89,6 kvadratmeter och planlösningen 

med mått visas i Figur 8: Planlösning och mått på seniorvillan Ingemar (LB 

Hus 2015) 

 

Figur 8: Planlösning och mått på seniorvillan Ingemar (LB Hus 2015) 
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Villa Ingemar är ett litet enplans hus med en välplanerad planlösning. 

Mycket fönster tillåter ljuset att flöda genom bostaden när du kliver in i 

entrén. Bostaden har 3 rum varav 2 sovrum (LB Hus 2015). 

 

2.5.3 Villa Karin 

Villa Karin har en bostadsarea på 91,3 kvadratmeter och planlösningen med 

mått visas i Figur 9: Planlösning och mått på seniorvillan Karin (LB Hus 

2015) 

 

Figur 9: Planlösning och mått på seniorvillan Karin (LB Hus 2015) 

Villa Karin är ett kompakt enplanshus med en välplanerad planlösning. 

Trots den mindre bostadsarean upplevs bostaden vara rymlig och luftig. Den 

öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum skapar en bra gemenskap i 

bostaden. Villa Karin har 3 rum varav 2 är sovrum (LB Hus 2015). 
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3. Metod 

Det här arbetet är ett undersökande arbete där den röda tråden i hela arbetet 

är vad personer som har köpt eller kan komma att köpa en bostad av LB-Hus 

har för önskemål och krav på hur deras hus är utformade ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. Där det finns nuvarande kunder som redan bor i en 

bostad köpt av LB-Hus och konceptet LB Senior och även personer som har 

varit i kontakt med LB-Hus om konceptet och är potentiella kunder. Utifrån 

de här undersökningarna väljs en av tre relevanta befintliga bostadshus som 

är uppritade av LB-Hus och säljs inom konceptet. Med det här urvalet av en 

bostad ändras utformning och tillgänglighet av bostaden efter de utvalda 

personernas önskemål och krav. Det är kunden som ligger i fokus och med 

hjälp av teorier kring tillgänglighetsanpassning, tidigare undersökningar och 

den nuvarande kundens behov ska tydliga riktlinjer framtas om hur LB-Hus 

ska anpassa sina bostäder och detta redovisas med hjälp av 3D-modellering. 

3.1 Marknadsundersökning i form av intervjuer 

Med hjälp av intervjuer ska potentiella och nuvarande kunders behov 

undersökas och det ska tydligt tas fram vad deras behov och önskemål är för 

en framtida anpassad bostad. Undersökningar görs med en kvalitativ metod 

just för att möjliggöra följdfrågor och att få ett utförliga svar. 

Undersökningen görs i form av personliga intervjuer med hembesök eller via 

telefon. Anledning till att intervjuerna görs över telefon är att de potentiella 

kunderna bor väldigt utspritt och gör det problematiskt att besöka dem. De 

nuvarande kunderna bor i samlade områden och gör det möjligt att besöka 

dem i deras hem och intervjua dem. Med hjälp av ett frågeformulär så 

intervjuas personerna i ca 30 minuter. Informationen samlas in och 

analyseras sedan efter det. 

3.3 Analys av intervjuer, ritningsskede och utformning av bostad 

Utifrån intervjuer och analys av intervjuerna ska en av tre befintliga bostäder 

inom konceptet LB Senior väljas och ritas med hjälp av CAD. Enplansvillan 

ska ändras och anpassas till de krav och önskemål potentiella och nuvarande 

kunder har haft. Bostaden ritas om och med hjälp 3D-modellering tas det 

tydligt fram hur bostaden ska vara anpassad mot målgrupperna. 

3.4 Urval av undersökningsgrupp 

Det finns två undersökningsgrupper och de är 50-65 år samt 65+ år. Två 

olika väljs just för att se om det är samma önskemål och krav som behövs 

för dessa båda grupper eller vad det som skiljer sig åt emellan dem. 

Personerna som kommer delta i intervjuerna har blandade åldrar och är allt 

ifrån 50 till 80 år. Det är 10 personer som kommer vara med i de intervjuer 
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som ingår i hembesöken. I intervjuerna som görs via telefon är det 10 

stycken som kommer att väljas. Urvalet av personer inom de olika 

målgrupperna är slumpmässigt valt ur LB-Hus dokumentation av nuvarande 

samt potentiella kunder. 
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4. Genomförande 

4.1 Insamling av data 

En del av arbetet är att samla in data. Datainsamlingen utgjorde en del av 

arbetet just för att få en bredare kunskap om ämnet 

tillgänglighetsanpassning. Av den data som är insamlad kommer från 

svenska regler och standarder och har betydelse för det resultat vi har nått. 

4.2 Undersökning 

En marknadsundersökning gjordes för att ta reda på vad målgrupperna har 

för behov och önskemål i sina bostäder för att den ska vara lättillgänglig och 

för att det ska finnas möjlighet att bo kvar i bostaden så länge som möjligt. 

Två olika målgrupper var med och deltog i undersökningen där 15 av de 20 

intervjuade är i målgruppen 65+ och de resterande 5 är i målgruppen 50-65 

år. I de här målgrupperna är det 10 stycken som är nuvarande kunder hos 

LB-hus och har en bostad som är köpt från konceptet LB Senior och de 

resterande 10 är potentiella kunder som kan tänkas köpa ett 

tillgänglighetsanpassast hus. 

De 10 stycken nuvarande kunderna intervjuades personligt med ett 

hembesök i deras bostad och tog mellan 30-60 minuter att genomföra. De 10 

potientella kunderna gjordes via telefonintervjuer och hade en varierande tid 

mellan 30-60 minuter. Anledning till valet av telefonintervjuer med de 

potentiella kunderna var just för att alla bodde på olika platser i Sverige och 

de nuvarande kunderna bodde på två samlade adresser vilket gjorde det 

lättare med ett hembesök. 

Efter undersökningarna gjorts så sammanställdes och analyserades resultatet 

och med hjälp av detta kunde det tas fram konkreta behov och önskemål på 

hur bostaden skulle vara anpassad och vad som var bra och dåligt med deras 

befintliga boende. Utifrån det här och med hjälp av egen kunskap inom 

området kunde slutsatser dras och ett resultat kunde börjas ta fram. 

4.2.1 Intervjumallar 

Alla intervjuer var personliga och genomfördes med ett genomarbetat 

frågeformulär som togs fram med hjälp av LB Hus för att få ut så mycket 

information som möjligt av de 20 utvalda nuvarande respektive potentiella 

kunderna. 

Intervjumallen för nuvarande samt potentiella kunder kan ses i Bilaga 1. 
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4.3 Urval av bostad 

Av tre befintliga bostäder som LB-Hus har tagit fram inom konceptet så 

valdes en av dessa tre bostäder att använda som underlag för de 

anpassningar som ska göras i bostaden. Anledningen till att alla tre bostäder 

inte anpassas är för att fokusera och lägga ner tid på ett hus och sedan kan 

resultatet användas som underlag för de resterande bostäderna i efterhand.  

Huset som valdes att användas som underlag är Villa Karin med 91 

kvadratmeter boarea. Anledning till det här valet är att vid 

marknadsundersökningen så bodde 7 av 10 nuvarande kunder i ett likadant 

hus och med det blev Villa Karin det hus att fokusera på. 

4.4 Utformning av bostad ur ett tillgänglighetsperspektiv 

I bostaden tittas det på alla rum men extra noga på det mest 

tillgänglighetskrävande rummen som är badrum, entré, kök och sovrum. 

Med hjälp av marknadsundersökningarna ritades ett förslag på hur fast 

inredning i kök och badrum möjligen skall kunna se ut. Det ritades även 

förslag på hur innerväggar kan flyttas för att göra bostaden tillgänglig med 

rullstol samt på placering av diverse saker i bostaden, såsom eluttag, hyllor, 

garderober etc. Med de här ändringarna skapas det en bostad som är 

tillgänglig och användbar för personer med funktionshinder för att åldras 

tryggt och bekvämt i hemmet. 

4.5 3D-modellering och illustrationer 

För att tydligt visa vilka mått som behövs i bostaden så har Revit 2015 

använts för att rita upp planritningen. Med denna planritningen visas det 

tydligt vilka mått som krävs enligt Svensk Standard och förändringar som 

krävs på innerväggar. Justeringar på innerväggar har gjorts för att det ska 

finnas möjlighet att röra sig med rullstol i nästan alla rum. 

Att visa 2D planer på hur fast inredning i kök, entré, och badrum ger inte ett 

starkt intryck på hur det skulle kunna se ut. Utan där använde vi oss av 

SketchUp för att rita upp den fasta inredningen samt Lumion för att rendera 

bilderna för att ge det ett verkligare intryck. Illustrationerna är viktiga för att 

förslagen på resultatet ska bli tydligare. 
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5. Resultat 

Det här kapitlet innehåller sammanställningar av samtliga intervjuer som är 

gjorda för nuvarande och potentiella kunder som beskriver deras önskemål 

och behov i deras bostäder. I kapitlet tas det också upp hur bostaden villa 

Karin inom konceptet LB Senior bör utformas och anpassas mot målgruppen 

utifrån undersökningarna och teoretisk kunskap. 

5.1 Marknadsundersökningar i form av intervjuer 

En sammanställning har gjorts utifrån 20 intervjuer och behandlas i det här 

kapitlet. Det delas upp i nuvarande och potentiella kunder. Varje kundgrupp 

är en sammanställning av 10 intervjuer. 

5.1.1 Marknadsundersökning av nuvarande kunder 

Efter en sammanställning av de intervjuer som genomförts kunde ett 

mönster ses om vad målgruppens önskemål och behov i en bostad med 

hänsyn till tillgänglighet, funktion och utformning. Nedan behandlas varje 

rum och vad informanterna ansåg vara en med hänsyn till tillgänglighet god 

bostad. 

5.1.1.1 Planlösning 

En mindre enplansbostad med en mindre trädgård för att slippa 

nivåskillnader samt trappor i bostaden vilket underlättar vardagen. En 

mindre planlösning är också bra för att underlätta städning och just för att 

det inte finns några outnyttjade ytor i bostaden. Det ska vara en öppen 

planlösning och bostadens dörrar skall inte ha trösklar. 

5.1.1.2 Kök 

Köket ska vara tillgänglighetsanpassat. Köksskåp ska gå upp till taket för att 

underlätta städning men själva överskåpen ska ändå vara i räckvidd. 

Maskinell utrustning ska vara i arbetshöjd, en inbyggnadsugn och separat 

spishäll. Den maskinella utrustning ska vara centrerad i köket, dvs. att 

avstånden mellan de maskinella utrustningarna ska vara så korta som 

möjligt. I skåpen ska det finnas utdragbara lådor så att de inre 

köksredskapen ska vara lättillgängliga och i hörnskåp ska det vara en 

karusell så att även där de inre köksredskapen blir lättillgängliga. 

5.1.1.3 Badrum och tvätt 

I badrummet ska det vara en vägghängd samt höjd toalett vilket underlättar 

städning under toaletten samt gör den lättillgänglig för brukarna. Det ska 

finnas möjlighet att montera handledare i badrummet vid eventuella 
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funktionshinder som hjälp vid dusch och andra behov. Badrummet ska ha en 

dusch med plats för sittmöjlighet. I badrummet ska det finnas tillräckligt 

med yta och breda dörrar att ta sig in med rullstol, vända med rullstol samt 

ställa undan rullstolen. En gästtoalett är bra men behöver inte vara 

tillgänglighetsanpassad. Badrum och tvätt ska vara i samma rum. Tvättdelen 

i badrummet ska ha tillräckligt med arbetsyta för att kunna vika och avlasta 

tvätt. Utrustning såsom tvättmaskin och torktumlare ska vara upphöjda. 

Skåpen i tvättdelen ska ha utdragbara lådor. 

5.1.1.4 Vardagsrum 

Vardagsrummet ska vara i anslutning till köket vilket skapar en bra 

gemenskap mellan vardagsrummet och köket. Möblerbarheten ska vara bra 

och rummet ska vara i anslutning till en uteplats eller ett uterum. Det ska 

vara lättåtkomligt med rullstol och det ska inte finnas några trösklar in till 

anslutande rum. 

5.1.1.5 Sovrum och arbetsrum 

Sovrummet/sovrummen ska vara lättillgängligt med rullstol och man ska lätt 

kunna ta sig runt i rummet på båda sidorna av en säng med en rullstol. 

Förvaringsutrymmen ska vara försedda med skjutdörrar. Ett mindre sovrum 

behövs och skall kunna användas som arbetsrum eller ett gästrum. 

5.1.1.6 Entré och ingång 

Entrén i bostaden ska vara rymlig och det ska finnas möjlighet till sittplats 

vid ingången för att göra det möjligt att sitta ner när man tar på sig skorna 

eller bara ta en paus om belastningen på kroppen är för mycket. Utrymmet 

ska vara försett med klinker för att underlätta städning då det här utrymmet 

lätt blir smuttsigt. Det ska finnas tillgång till förvaring i direkt anslutning till 

entrén och förvaringen ska vara med skjutdörrar för att kunna öppna och 

stänga från en rullstol. Förvaringen ska ha en sänkt kapphylla och annan 

förvaring ska vara utdragbar. Skjutdörrarna ska vara försedda med speglar 

för att ur ett utformningsperspektiv göra utrymmet rymligare. Ingången till 

bostaden ska vara bred och ligga i marknivå för att vara lättillgängligt. 

5.1.1.7 Förvaring och teknik 

Bostaden ska ha tillräckligt med förvaring och de flesta 

förvaringsmöjligheterna i bostadens rum ska vara med skjutdörrar. Förråd 

och klädkammare ska vara tillgängliga med rullstol och det ska finnas 

möjlighet att nå olika områden från en rullstol. 

Det ska finnas goda möjligheter till uttag för el, kabeltv samt internet. Uttag 

ska vara välplacerade runt omkring i bostaden samt även praktiskt placerade, 

dvs. att eluttag ska vara placerade i en anpassad höjd och inte standardhöjd, 

det här för att underlätta och inte behöva belasta ryggen. Bostaden ska vara 
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försedd med en centraldammsugare. All teknisk utrustning ska vara samlad 

på ett ställe i ett teknikutrymme. 

5.1.1.8 Uteplats, garage och trädgård 

Uteplatsen ska vara inglasad men det bör även finnas möjlighet till att öppna 

upp uterummet eller ha tillgång till en uteplats som inte är inglasad. 

Uterummet ska vara stort och det ska finnas god möblerbarhet. 

Garaget ska vara stort och det ska finnas goda möjligheter till förvaring samt 

även att parkera en bil. Vid en carport ska det finnas tillgång till ett förråd 

utvändigt. Något som är viktigt är att garaget eller carporten är i direkt 

anslutning till en dörr så man lätt kan ta sig in från bilen in till bostaden med 

diverse varor. 

Det ska vara en mindre och lättskött trädgård som inte tar allt för mycket tid 

att sköta. Det är viktigt att bostaden ligger i nivå med trädgården så att alla 

dörrar utvändigt blir tillgängliga med rullstol. 

5.1.2 Marknadsundersökning av potentiella kunder 

Efter en sammanställning av intervjuerna kunde det ses ett mönster om vad 

målgruppens önskemål och behov var i en bostad med hänsyn till 

tillgänglighet, funktion och utformning. Nedan behandlas varje rum och vad 

informantörerna ansåg vara en med hänsyn till tillgänglighet god bostad. 

5.1.2.1 Planlösning 

Man vill ha ett enplanshus med en öppen planlösning som är lättillgänglig. 

Den öppna planlösningen och inga onödiga ytor underlättar städning och de 

flesta tyckte det var viktigt med ett lättstädat boende. Något som är viktigt 

för målgruppen är att det inte ska vara några trappor, trösklar eller 

nivåskillnader i bostaden just för framkomligheten med rullstol eller 

människor med annan nedsatt rörelseförmåga. 

5.1.2.2 Kök 

Köket vill man ha öppet och i anslutning till vardagsrum och uterum. 

Skåpen ska vara utdragbara och det ska även gå att justera dem i höjdled, de 

ska gå upp till taket för att underlätta städning. I hörnskåpen uppskattas en 

karusell för att göra köksredskapen i de inre delarna av skåpen 

lättillgängliga. Maskinell utrustning ska vara centrerad och i arbetshöjd som 

gör utrustningen lättillgänglig både från rullstol samt för fysiskt friska 

personer. Det är viktigt att den maskinella utrustning är centrerad just för att 

göra sträckor i köket så små som möjligt. Man vill ha en inbyggnadsugn 

som är upphöjd och separat spishäll och diskmaskinen ska också vara 

upphöjd.  
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5.1.2.3 Badrum och tvätt 

Badrummet ska vara rymligt och lättåtkomligt med rullstol. Toalettstolen 

ska vara vägghängd för att underlätta för städning samt upphöjd för att 

underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga. Badrummet ska vara i 

kakel för att medföra lättare rengöring och det ska finnas golvvärme. Det ska 

finnas dusch för att det ska vara lättåtkomligt med rullstol. Till denna ska det 

vara duschdörrar och det ska finnas utrymme för att kunna sitta ner. Det ska 

finnas möjlighet till att montera handledare. Det bör finnas en lite mindre 

gästtoalett i bostaden som inte behöver vara tillgänglighetsanpassad. 

Tvättmöjligheterna vill man ha i badrummet för att minska ytor och då 

slippa extra utrymmen att städa. Det ska finnas goda arbetsytor för tvätten 

och maskinell utrustning ska vara upphöjda. 

5.1.2.4 Vardagsrum 

Vardagsrummet ska vara rymligt och i anslutning till köket samt uteplatsen. 

Rummet ska ha god möblerbarhet och det ska inte finnas några trösklar till 

anslutande rum. Fönster i vardagsrummet ska vara stora och lågt placerade 

för att göra det möjligt att kunna se ut från en rullstol. 

5.1.2.5 Sovrum och arbetsrum 

Det ska vara ett rymligt sovrum där det får plats med en dubbelsäng utan att 

det gör framkomligheten svår för rullstolsburna människor att ta sig fram i 

rummet. I sovrummet ska det finnas goda förvaringsmöjligheter med 

garderober och det ska vara skjutdörrar vilket gör det möjligt att öppna och 

stänga garderoberna från en rullstol. Det ska finnas ett gästrum som även 

kan användas som ett arbetsrum. Behovet av ett separat arbetsrum finns inte. 

5.1.2.6 Entré och ingång 

Entrén ska vara stor och rymlig och det ska finnas god möjlighet till en 

sittplats för att kunna knyta skorna eller bara ta en paus om belastningen blir 

för stor på kroppen. Det ska finnas god förvaring i anslutning till entrén där 

kapphylla ska vara nersänkt samt skåpen ska utdragbara lådor för att 

underlätta och nå saker från en rullstol. Ingången ska ligga i marknivå för att 

lätt kunna ta sig in med en rullstol. Dörren intill bostaden ska vara bred. 

5.1.2.7 Förvaring och teknik 

Bostaden ska ha tillräckligt med förvaring och förvaringsmöjligheterna i 

diverse rum ska vara med skjutdörrar för att möjliggöra att öppna och stänga 

dörrarna från en rullstol. Förråd och klädkammare ska vara tillgängliga med 

rullstol och det ska finnas möjlighet till att nå olika områden från en rullstol. 

Teknik i form av eluttag, kabeltv samt internet ska det finnas gott om. 

Eluttag ska vara praktiskt placerade runt omkring bostaden, dvs. högre upp 
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samt på fler ställen för att öka möblerbarheten. Internet och kabeltv ska 

finnas möjlighet till i varje sovrum och vardagsrummet.  

5.1.2.8 Uteplats, garage och trädgård 

Uteplatsen ska vara inglasad och det ska finnas möjligthet till att genom 

detta rum ta sig ut. Uteplatsen ska vara i direkt anslutning till 

vardagsrummet eller köket.  

Det spelar ingen roll om bostaden har ett garage eller en carport, men det är 

viktigt att garaget eller caporten är i närheten av entrén eller i anslutning till 

köket för att lätt kunna bära in saker från sin bil och liknande. 

En mindre trädgård önskas, som är lättskött och inte tar för lång tid att ta 

hand om. 

5.2 Utformning och förändringar av bostaden villa Karin 

Utifrån undersökningarna har det ritats förslag på hur ett hus inom konceptet 

LB Senior kan vara utformat ur ett tillgänglighetsperspektiv. I det här fallet 

blev valet av hus villa Karin. I det här kapitlet beskrivs varje rum men de 

rum som ligger i fokus och beskrivs mer utförligt är entré, badrum/tvätt och 

kök. Med hjälp av marknadsundersökningarna samt teoretisk kunskap har 

det tagits fram lämpliga tillgänglighetsanpassningar för den här hustypen 

och vad som ska kunna användas som ett underlag för framtida husvarianter 

inom konceptet. 

5.2.1 Planlösning, vardagsrummet, sovrummet och klädkammaren 

Som tidigare nämnts är ett enplanshus med en öppen planlösning något som 

önskas för de informanterna. Det är viktigt att bostaden är ett enplanshus just 

för att man vill undvika nivåskillnader och trappor. Att en bostad inte har 

någon form av trappor eller högre nivåskillnader bidrar till att bostaden blir 

användbar och tillgänglig för personer i rullstol men även om huset skulle ha 

trappor så finns det möjlighet att installera och montera en trapphiss men det 

kan medföra stora kostnader. Den här bostaden ligger på ett plan och det 

finns ingen form av trappor i huset eller utanför. Något annat som man 

strävar efter är att inte ha några trösklar i bostaden men till våtrum så krävs 

det en liten tröskel för att undvika fuktspridningar. Den här tröskeln minskar 

inte framkomligheten för rullstolsburna personer. I med att trösklar gör det 

svårt att ta sig fram med rullstol har alla dessa tagits bort som leder in till 

sovrum, klädkammare och förråd. Under besöken hos de nuvarande 

kunderna upptäcktes det att det fanns trösklar in till de olika rummen, även 

att de här trösklarna inte var stora så bör de plockas bort just för att 

underlätta rörelse mellan rummen.  
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Justeringar på mått på innerväggar har gjorts i bostaden för att göra den mer 

användbar och rullstolsvänlig, se Figur 10: Villa Karin med Svensk Standard 

mått 

 

Figur 10: Villa Karin med Svensk Standard mått 

I LB-Hus original version av villa Karin så är sovrummen och 

klädkammaren mindre än vad som har valts att göra. Ursprungligen är arean 

på sovrummen 11,9 respektive 11,1 kvadratmeter och innerväggarna har 

justerats för att göra sovrummen större där area tas från vardagsrummet och 

läggs till på sovrummen. Istället bör sovrummen vara 14,0 respektive 12,0 

kvadratmeter. Justeringen har gjorts just för att skapa en vändingsarea för 

rullstolar, som är 1300 mm. Dessa mått på 1300 mm som vändningsmått för 

rullstolar är utsatta i alla rum för att visa att nästan alla rum förutom 

gästtoaletten (WC) är tillgänglighetsanpassade för rullstolar. 

Vardagsrummet blir i med den ändringen lite mindre men det ger 

sovrummen den tillgänglighetsanpassning som krävs. 

Vardagsrummet ska i sig vara stort och rymligt samt ligga i anslutning till 

köket och sovrummen i bostaden. Vardagsrummet har en bättre placering 

just för att det är avskiljt från infarter och vägar som leder in till bostaden. 

Vardagsrummet ligger i direkt anslutning till ett uterum. I med att det är en 

bostad med en liten area så kan möblerbarheten inte vara stor, men den 

tillåter olika alternativ av möblering även att arean är mindre. 

5.2.1.1 Utökning av area i klädkammare 

En annan viktigt aspekt för att valet att göra sovrummen större var för att 

skapa mer yta att öka klädkammarens area. Den här arean behövde ökas för 
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att skapa möjlighet för en rullstol att ta sig in i utrymmet samt att skapa 

möjlighet att vända med rullstol inne. De nya måtten som valts visas i Figur 

11: 

 

Figur 11: Nya justerade mått på klädkammare 

De mått som visas på klädkammaren som är 2160 mm var tidigare 1500 mm 

vilket gjorde att ytan inne i klädkammaren var alldeles för liten för att göra 

rummet användbart för personer som sitter i rullstol. Förvaringen i 

klädkammaren är i form av hyllor som sitter på en anpassad höjd på 1200 

mm för att göra det möjligt att nå de här ytorna från en rullstol. Det ska vara  

hyllor i klädkammaren för att ge en fri yta på golvet vilket gör det 

tillgängligt för rullstol. En elcentral är placerad med en höjd på 800 mm i 

klädkammaren. 

5.2.1.2 Montering och placering av taklyft i sovrum 

I sovrummen är det viktigt att i efterhand göra det möjligt att montera en 

personlyft i taket för att göra boendet mer anpassat för människor som sitter 

i rullstol. En personlyft kan antingen vara en hjullyft som är fristående eller 

en taklyft som kan monteras i taket på en skena, på väggar eller på golvet 

om takets eller väggarnas konstruktion inte klarar av lasten från lyften. Då 

en hjullyft kräver mer utrymme i sovrummet än vad en taklyft gör så är det 

bästa alternativet i bostaden att förstärka takkonstrukionen i sovrummen för 

att möjliggöra montering av en takskena. För att förstärka ett tak som i det 

här fallet är en träkonstruktion så krävs det ett mindre avstånd mellan 

träreglarna i bjälklaget. 
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Taklyften kräver ett fritt utrymme som är ca 600 mm vid sängen för att en 

hjälpare ska få plats samt rullstolens bredd plus 100 mm, se Figur 12. 

 

Figur 12: Krav för utrymme för rullstol och hjälpare med taklyft (Bygg Ikapp 2012) 

En rullstols standardbredd är ca 600-700 mm beroende på leverantörer, 

vilket ger det här en total bredd på 1300-1400 mm som behövs bredvid 

sängen. Taklyften placeras ovanför hela sängens bredd och 1300-1400 mm 

utanför sängen, se Figur 13. 

 

 

Figur 13: Taklyft (röd) placerade ovanför sängar och 1300-1400 mm utanför för att skapa utrymmen 

för hjälpare och rullstol 

Figur 13: Taklyft (röd) placerade ovanför sängar och 1300-1400 mm utanför 

för att skapa utrymmen för hjälpare och rullstol visar tydligt hur en takskena 

till en taklyft ska placeras i förhållande till sängens placering i bostaden. 

Förstärkningen till den här taklyften ska göras redan vid konstruktion av 

bostaden och det ska finnas möjlighet att vid behov enkelt montera en 
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taklyft så att personerna som bor i bostaden får den hjälp de behöver för att 

ta sig ur eller i sängen. I efterhand kan det kunna se ut så här, se Figur 14. 

 

 

Figur 14: Monterad taklyft i ett tak (Etac 2015) 

5.2.2 Kökets utformning och funktion 

Köket är ett viktigt rum där mycket tid spenderas och just därför är det då 

viktigt att den fasta inredningen i köket är anpassat för personer som är 

fysiskt friska samt personer som har någon form av funktionsnedsättning 

såsom att de är rullstolsburna. I och med att köket ska vara användbart för 

både personer som är friska och personer i rullstol så måste köket vara 

anpassat på det sättet att alla ytor och skåp kan nås från rullstol utan någon 

större ansträgning. Det bör även vara anpassat på det sättet att personer som 

inte sitter i rullstol inte lägger någon större belastning på kroppen när de 

använder utrustningen i köket.  

5.2.2.1 Placering och funktion av fast inredning 

Den fasta inredningen i köket och dess placering är viktig för att den ska 

uppnå den funktion den ska fylla för en fysiskt frisk person samt även en 

rullstolsbunden person. Därför är det viktigt var man placerar de olika 

skåpen, den maskinella utrustningen och på vilken höjd allt är placerat. Att 

uppnå en funktion som är bra för både personer med nedsatt funktion och 

personer som är fysiskt friska är en kompromiss mellan de båda parternas 

behov. Men den här kompromissen måste göras för att boendet ska vara 

attraktivt för en större målgrupp och inte bara för personer som sitter i 

rullstol eller personer som är friska. Ett bra utformat kök för en äldre 

målgrupp ska ha all maskinell utrustning centrerad för att minska 

transportsträckorna men i det här fallet så fanns det inte möjlighet att placera 
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diskmaskin i direkt anslutning till den andra maskinella utrustningen, se 

Figur 15. 

 

 

Figur 15: Plan över den fasta inredningen i köket 

 

För att visa hur den fasta inredningen samt den maskinella utrustningen ska 

vara placerad i höjdled har en köksuppställning gjorts som visar de två olika 

vyerna enligt bilden ovan; VY1 och VY2. Köksuppställningen redovisar 

höjdplaceringar på skåp och utrustning samt den fasta inredningens bredd. 

Se Figur 16. 
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Figur 16: VY1 och VY2 på köksuppstälnningen 

Förenklad beskrivning av köksuppställning 

 Bänkskivornas djup: 600 mm 

 Bänkskivornas höjd: 850 mm 

 Hörnskåp ska vara försedd med en karusell 

 Överskåpens djup (över ugn och diskmaskin): 600 mm 

 Överskåpens djup (resterande överskåp): 300 mm 

 Överskåpens höjd: Börjar på 1200 mm, slutar på 2100 mm 

 Inbyggnadsugn höjd: 500 mm 

 Mikrovågsugn höjd: 1100 mm 

 Diskmaskinens höjd: 400 mm 

 Sockel höjd: 200 mm 

5.2.2.2 Analyserad beskrivning av kökets fasta inredning 

Bänkskivor och skåp 
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Bänkskivors djup har standardmått 600 mm, det har inte någon speciell 

påverkan för att ett kök ska vara tillgänglighetsanpassat. Därför anses 

standardmåttet vara bra. Bänkskivans höjd däremot är placerad på höjden 

850 mm som inte är enligt standardmått som är på 900 mm. Den är placerad 

på 850 mm höjd just för att dessa 50 mm gör en stor skillnad för en person 

som sitter i rullstol när det kommer till hur bekvämt personen jobbar på den 

här höjden, se Figur 17.  

 

 

Figur 17: Arbetshöjd för en rullstolsburen person (Omboende 2015) 

Bänkskivans höjd kan variera mellan 700-850 mm men 850 mm ansågs vara 

relevant just för att göra köket bekvämt för personer som inte är 

rullstolsburna. Alla underskåp ska ha utdragbara lådor eller backar för att 

inte lägga stor belastning på kroppen och att alla utrymmen i skåpen ska 

vara lättåtkomliga.  

I köksuppställningen har det markerats två skåp som heter flex. Det här 

menas det att dessa är flyttbara och kan monteras bort i senare skede när 

man som rullstolsburen behöver komma under med rullstolen för att 

bekvämt arbeta i köket. Flexskåpen är placerade under diskhon och bredvid 

spishällen. Valet av att placera flexskåpet under diskhon är för att det är en 

yta man använder ofta i köket samt att placera det andra flexskåpet mellan 

spishällen och ugnen för att det är en bra arbetsyta och avställningsyta. 

Hörnskåpet är ett bänkhörnskåp med karusell vilket gör att det finns 

möjlighet att rotera skåpets hyllplan så att alla köksredskap är tillgängliga 

som väljs att placeras i skåpet. 

Kökets överskåp har djupet 300 mm som är ett standardmått för kök. 

Överskåpen har en placering på höjden 1200 mm vilket är 350 mm över 

bänkskivan. Standardhöjd för placering av överskåp i förhållande till 

bänkskivan är 500 mm men den är sänkt 150 mm så att överskåpen blir mer 

lättillgängliga för rullstolsburna  personer (Se s.5). Överskåpen går upp till 

höjden 2100 mm. Överskåpen ska ha utdragbara hyllplan som kan justeras i 

höjdled för att göra det möjligt för personer i rullstol att nå alla hyllplan i 

överskåpen. Kompromissad höjd på skåp över ugn/mikrovågsugn för att det 
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inte går att justera ner ugnen mer då den blir för lågt placerad för personer 

som inte är i rullstol därför är den satt på höjden 1500 mm. Överskåpet 

ovanför diskmaskin är placerat på höjden 1100 mm med utdragbara 

hyllplan. 

Alla överskåp, högskåp och utrustning har en takinklädnand som går upp till 

takets höjd som är 2510 mm. Det här innebär att 410 mm är takinklädnad 

ovanför alla skåp. Det här ska göras för att ytorna ovanför skåpen är 

svårstädade och svåråtkomliga för alla personer. 

Maskinell utrustning 

Det är viktigt att den maskinella utrustningen är placerad på en bekväm 

arbetshöjd för både rullstolsburna samt fysiskt friska personer. Det är viktigt 

att all utrustning ska vara i räckvidd för en person i rullstol men även ska det 

vara bra placerat i förhållande till en person som står upp för att minska 

belastningen på kroppen. I och med det här så är diskmaskinen placerad på 

höjden 400 mm vilket är en kompromiss mellan personer som har 

funktionsnedsättningar och personer som inte har det. En inbyggnadsugn 

och en separat spishäll är bra för att då kan ugnen placeras på en önskad 

höjd och inte precis under spisen. Inbyggnadsugnen är placerad på höjden 

500 mm och mikrovågsugnen på höjden 1100 mm ovanför. Det här medför 

en bekvämare användning av köket för alla.  

Förhållandet mellan skåp, bänkskivor och maskinell utrustning och hur den 

är placerad visas i 3D illustration  i Figur 18. 

 

Figur 18: 3D bild över kökets fasta inredning 
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5.2.3 Badrum och tvätt, utformning och funktion 

Det är viktigt att minst ett hygienrum  i en bostad är tillgängligt och 

användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det ska utformas på 

det sättet att det finns plats för både en rullstolsbunden person samt en 

medhjälpare. I villa Karin är badrum och tvätt i samma rum, se Figur 19. 

 

 

Figur 19: Plan över badrum och tvätt 

Det är då också viktigt att utrustningen såsom tvättmaskin och torktumlare 

är i anpassad arbetshöjd. I Figur 19 visas det hur badrummet och tvätten är 

disponerad på yta på 8 kvadratmeter. Dusch, toalett och handfat är placerat 

till vänster och tvättutrustning såsom tvättmaskin, torktumlare och skåp är 

placerat till höger i badrummet. I villa Karin finns det en gästtoalett som 

ligger i anslutning till badrummet, det här rummet är inte 

tillgänglighetsanpassat. Den behöver inte vara det just för att bara ett 

hygienrum behöver vara tillgängligt och användbart för personer med 

nedsatt rörelseförmåga. Hela badrummet ska vara i kakel för att underlätta 

städningen och bör ha minimala trösklar som placeras i anslutning till 

badrummet.  

5.2.3.1 Placering och funktion av fast inredning i badrum 

Den fasta inredningen i badrumsdelen är viktig hur den placeras i höjdled 

och i förhållande till den andra fasta inredningen i badrummet, dvs. hur 

handfatet är placerat i förhållande till toalettstolen. De här placeringarna är 

gjorda för att anpassa badrummet för personer som är rullstolsburna så att 
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den fasta inredningen blir användbar för dem. Det är inte bara viktigt att 

handfat, toalettstol och dusch är anpassad utan att det ska finnas möjlighet 

att montera stödhandtag i badrummet för att minska halkrisk samt underlätta 

för personer med nedsatt rörelseförmåga. Måtten som krävs mellan den fasta 

inredningen enligt Svensk Standard i ett badrum visas i Figur 20. 

 

 

Figur 20: Badrum med mått enligt Svensk Standard för personer med nedsatt rörelseförmåga 

Måtten i badrummet i Figur 20 redovisar de mått som krävs för att 

badrummet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Men det behöver även finnas möjlighet att montera 

stödhandtag vid toalettstolen samt stödhandtag i duschutrymmet för att göra 

badrummet anpassat mot de personer med funktionshinder. Det är inte 

meningen att stödhandtag ska vara monterade vid nybyggnation utan det ska 

vara enkelt att montera dit dessa i ett senare skede där brukarna är i behov av 

det. Det här kan göra att personer som köper en bostad inte känner att de har 

flyttat in på ett äldreboende. Eftersom väggarna vid duschutrymmet samt vid 

toalettstolen är bärande ger det här en möjlighet till att montera stödhandtag 

i väggen utan att några förstärkningar behöver göras i väggarna i efterhand. 

Då det kan mer eller mindre besvärligt beroende på väggmaterialet. 

Placering av stödhandtag visas i Figur 21. 
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Figur 21: Stödhandtag vid toalettstol och stödhandtag i duschutrymme visas i rött. 

Avståndet mellan stödhandtag ska vara 600 mm vid toalettstolen och på 

höjden 800 mm över golvet. Ett stödhandtag placeras i duschutyrmmet och 

bör vara placerat i direkt anslutning till duschen på väggen, den här placeras 

på höjden 800 mm över golvet. Det bör vara uppfällbara stödhandtag för att 

minska ytan dessa tar när toaletten inte används. 

Toalettstol, handfat och duschmunstycke bör placeras på en höjd som 

underlättar för personer med nedsatt rörelseförmåga. Toalettstolen bör sitta 

på höjden 460 mm över golv och den ska vara vägghängd. En vägghängd 

toalettstol underlättar badrummets städning och i och med att väggen är 

bärande och har ett mått på 200 mm finns det möjlighet att ha en vägghängd 

toalett istället för en golvtoalett. Handfatet ska placeras på höjden 800 mm 

över golvet för att göra det lättillgängligt för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Duschmunstycke placeras på en standardhöjd på 2100 mm 

men det ska finnas möjlighet att hänga duschmunstycket på höjden 1200 

mm så att duschen blir användbar för personer i rullstol. Duschutrymmet ska 

ha tillräckligt med plats för en stol.  

Placering av toalettstol, handfat och dusch i en 3D-illustration visas i Figur 

22. 
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Figur 22: 3D bild över badrummets fasta inredning 

5.2.3.2 Placering och funktion av fast inredning i tvättutrymmet 

Hur den fasta inredningen i tvättutrymmet placeras i höjdled och i 

förhållande till skåp och maskinell utrustning är viktigt för att den ska vara 

tillgänglig och användbar för både personer som är fysiskt friska och 

personer med funktionshinder. Precis som i köket är maskinell utrustning 

upphöjd för att skapa en bekvämare arbetsmiljö för personer. Tvättens fasta 

inredning är disponerad på det sättet att den maskinella utrustningen är 

centrerad i förhållande i till tvätthon för att skapa mindre transportsträckor, 

se Figur 23. 

 

Figur 23: Disponering av fast inredning i tvättutrymmet 

För att visa hur den fasta inredningen samt den maskinella utrustningen ska 

vara placerad i höjdled har det gjorts en tvättuppställning som visar 



48 

Mattsson & Vestesson 

tvättutrymmets disponering. Tvättuppställningen redovisar höjdplaceringar 

på skåp och utrustning och den fasta inredningens bredd, se Figur 24. 

 

Figur 24: Tvättuppställning 

Förenklad beskrivning av tvättuppställning 

 Bänkskivornas djup: 600 mm 

 Bänkskivornas höjd: 850 mm 

 Överskåpens djup (över tvättmaskin och torktumlare): 600 mm 

 Överskåpens djup (resterande): 300 mm 

 Överskåpens höjd: Börjar på 1200 mm, slutar på 2100 mm 

 Tvättmaskin höjd: 400 mm 

 Torktumlare höjd: 400 mm 

 Sockel höjd: 200 mm 
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5.2.3.3 Analyserad beskrivning av tvättutrymmets fasta inredning 

Bänkskivor och skåp 

Bänkskivans djup har ett standardmått på 600 mm som inte har någon 

speciell påverkan för att tvättutrymmet ska vara tillgänglighetsanpassat så 

därför används det standardmåttet. Höjden på bänkskivorna är däremot 

placerad på höjden 850 mm som inte är enligt standardmåttet 900 mm. Den 

är placerad på höjden 850 mm just för att dessa 50 mm gör en stor skillnad 

för en person som sitter i rullstol när det kommer till hur bekvämt personen 

arbetar vid tvättsammanhang. Totalt är det 1800 mm bänkskiva där det är en 

tvättho placerad på 600 mm av den totala bänkskivan. Tvätthon är placerad 

på en kant och inte i mitten för att skapa mer arbetsyta för vikning och 

dylikt.  

Alla underskåp ska ha utdragbara lådor eller backar för att inte lägga stor 

belastning på kroppen och att alla utrymmen i skåpen ska vara lättåtkomliga. 

Detta gäller även överskåpen. Överskåpen som är placerade över bänkskivan 

har djupet 300 mm som är ett standardmått och dessa ska ha utdragbara 

hyllplan som är justerbara i höjdled för att vara användbara för personer i 

rullstol. Överskåpen över bänkskivan är placerad på höjden 1200 mm  för att 

vara i räckvidd för personer i rullstol. Överskåpen som är placerade över 

tvättmaskin och torktumlare är placerade på höjden 1300 mm vilket är en 

kompromiss för att inte sänka den maskinella utrustningen lägre. Dessa 

överskåp har djupet 600 mm och ska ha utdragbara hyllplan som är 

justerbara i höjdled. 

Alla överskåp har en takinklädnad placerade ovanför som går från 

överskåpens höjd på 2100 mm till takets höjd på 2510 mm. Den här är 

placerad för att underlätta städning då det här är svåråtkomliga ytor. 

Maskinell utrustning 

Precis som i köket är det viktigt att den maskinella utrustningen är placerad 

på en bekväm arbetshöjd i tvättutrymmet. En bekväm arbetshöjd som är en 

kompromiss mellan fysiskt friska personer samt personer som sitter i 

rullstol. I och med det här har är tvättmaskin och torktumlare placerade på 

höjden 400 mm. Den här upphöjningen gör det bekvämare att plocka in och 

ut tvätt för person som står upp såsom personer som sitter i rullstol. 

Förhållandet mellan bänkskivor, skåp och maskinell utrustning visas i en 

3D-illustration  i Figur 25. 
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Figur 25:3D-illustration över tvättutrymmets fasta inredning 

 

5.2.4 Entré och hall 

Entrén till bostaden ska vara rymlig och det är viktigt att det finns möjlighet 

för personer med nedsatt rörelseförmåga såsom rullstolsburna personer att 

orientera sig och vända sig med rullstol. Entrén in till villa Karin har inga 

nivåskillnader i form av trappor och det medför att det är enkelt att ta sig in i 

bostaden, se Figur 26. 

 

Figur 26: Plan över entré och hall 

Om bostaden hade haft trappor hade det funnits möjlighet att bygga en ramp 

eller montera en trapphiss. I entrén ska det finnas direkt anslutning till 
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förvaring som är anpassad för personer i rullstol, dvs. att kapphylla och skåp 

är i räckvidd för personer i rullstol.  

Förvaringen som ligger i direkt anslutning till entrén på höger sidan, se 

Figur 27, ska ha skjutdörrar för att skapa mer utrymme i entrén vid 

användning för en rullstolsburen. 

 

Figur 27: Förvaring i direkt anslutning till entrén (markerat rött) 

Den här förvaringen ska bestå av en kapphylla på höjden 1200 mm som är 

anpassad för personer i rullstol, det här gör det möjligt att nå jackor och 

dylikt som hänger och ligger på kapphyllan. Under och över finns det 

förvaring i form av lådor som är utdragbara. Förvaringens totala höjd är 

2100 mm med en takinklädnad som går upp till höjden 2510 mm. De övre 

utdragbara lådorna är på en kompromissad höjd och ligger på höjden 1600 

mm. I anslutning till förvaringen med kapphylla finns det ett städskåp som 

har höjden 2100 mm och har en takinklädnad som har höjden 2510 mm 

vilket går upp till taket. Den här är placerad för att underlätta städningen och 

slippa städa uppe på skåpet. 

Det är viktigt att golvet i entrén är i kakel och den ska placeras enligt Figur 

28. 
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Figur 28: Kakel i entrén, slutar vid linjen markerat i rött 

Kakel i entrén underlättar vid städning just för att det är ett slittåligt material 

och är enkelt att torka av. Det här utrymmet blir lätt smutsigt i med att man 

går in med skor och dra med sig in smuts utifrån. I Figur 29 illustreras det 

hur förvaringen i hallen ser ut och hur golvet är uppdelat mellan kakel och 

parkett. 

 

 

Figur 29: Illustration av entrén och hallen 

Förvaringen som har glassdörrar ska vara med speglar men visas inte i 

illustrationen för att demonstrera hur förvaringsmöjligheten inuti kan se ut. 
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I anslutning till entrén ska det finnas möjlighet att sätta sig ner för att ta av 

och på skor eller om personen bara vill ta en paus. Den här kan placeras på 

vänster sidan i anslutning till ingången och för att skapa utrymme kan den 

vara uppfällbar. 

5.2.6 Uteplats och trädgård 

Uteplatsen och trådgården har stor betydelse för de personer som deltagit i 

undersökningarna och uteplatsen ansågs vara den mest attraktiva platsen i 

bostaden. Det är viktigt att uteplatsen är tillgänglig med rullstol och ska vara 

i nivå med bostaden och trädgården. Uteplatsen eller uterummet är inglasat 

och är i direkt anslutning till vardagsrummet. Uterummet som är inglasat ska 

ligga i anslutning till en terrass eller liknande som är helt utomhus, se Figur 

30. 

 

 

Figur 30: Plan över uterummet 

Uterummet ska vara inglasat för att det ska kunna användas under så stora 

delar av året som möjligt. Uterummet ska inte bara vara i direkt anslutning 

till vardagsrummet utan det ska vara en dörr mellan badrummet och 

uterummet. Det här för att man ska kunna ha möjlighet att hänga tvätten 

utomhus utan att behöva ta sig igenom hela bostaden för att komma ut. 

Uterummet ska ha skjutdörrar som kan öppnas helt om det önskas. Eftersom 
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den här ytan kan bli kall under vintertid så ska det vara en minimal tröskel 

för att inte släppa in kylan.  

5.2.7 Dörrar, fönster och passager 

Det är viktigt att dörrar och passager är tillräckligt stora så att de tillåter 

personer med rullstol att passera. I bostaden ska det alltså inte vara mindre 

dörrar än modulmåttet D9. D9 är ett dörr mått som innebär att passagemåttet 

genom dörren är 800 mm. Alla dörrar inomhus har modulmåttet D9 i 

bostaden och alla dörrar som är från inne till ute såsom förrådsdörr, 

entrédörr och uteplatsens dörr är D10. De här har alltså ett passagemått på 

900 mm. Alla dörrar inne i bostaden ska vara tröskelfria, förutom de som 

leder in till ett våtutrymme, dvs. badrummet eller gästtoaletten. Tröskeln 

som är placerad till dessa utrymmen ska vara minimal. På samma vis ska 

trösklarna som är placerad på ytterdörrar vara, minimala. 

I bostaden är det viktigt hur man placerar fönster, på vilken bröstningshöjd. 

Bröstningshöjden ska vara lägre just för att göra det möjligt att se ut 

sittandes från en rullstol. Därför är en passande bröstningshöjd 500 mm på 

fönsterna. Det här gör att det går att sitta i rullstol och se ut utan att behöva 

sträcka sig. Fönsterna ska gå till höjden 2100 mm i alla rum. Fönstret som är 

placerat i köket ligger på bröstningshöjden 900 mm. Ett fönster är placerat i 

köket för att släppa in mer ljus även att fönstret leder direkt till det inglasade 

uterummet. 

5.2.8 Garage/carport och förråd 

Bostaden villa Karin är antingen köpt med ett garage eller en carport. I det 

här fallet är bostaden ritad med en carport. Carporten ska ligga i direkt 

anslutning till bostaden för att minska transportsträckorna mellan fordon och 

hus. Carporten ska ligga i nivå med ingången till bostaden för att göra det 

möjligt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig in i bostaden från 

carporten. Carporten är placerad på husets högra sida, se Figur 31. 



55 

Mattsson & Vestesson 

 

Figur 31: Plan över carport i anslutning till förråd och entré 

Förrådet är placerat över carporten och ligger i direkt anslutning till den. Det 

var tidigare planerat att dörren in till förrådet skulle vara på andra sidan 

förrådet, dvs. mot samma sida som uteplatsen. Den är omplacerad och ligger 

nu på samma sida som carporten. Den här ändringen är gjord för att det är en 

mer logisk och tillgänglig lösning. Logisk och tillgänglig just för att om 

personen som lever i bostaden vill lägga något direkt från bilen till 

förvaringen så går det lätt ta sig från carporten in till förrådet. Personen 

behöver inte ta sig runt huset, eller ut genom uterummet för att ta sig till 

förrådet. 

I förrådet finns det stora förvaringsmöjligheter där det som 

standardutrustning är placerat två garderober och en alternativ frys/garderob 

om det önskas. I förrådet är värmepumpen också placerad. 

5.2.9 Teknik 

Teknisk utrustning i kök och tvättutrymmet har redan behandlats i tidigare 

kapitel, men något annat som sällan behandlas är placering av eluttag och 

annan tekink utrustning såsom bredband. Det är viktigt att eluttagen är 

logiskt placerade för att inte begränsa möblerbarheten, dvs. att inte placera 

dessa i mitten på väggar där man som mest tydligt kan placera soffan och 

därför begränsa användningen av det här eluttaget. En logisk placering för 

ett eluttag kan vara i vägghörn. LB-Hus har som tillval att ha mer eluttag 

placerad runt omkring i bostaden och även utomhus. Men redan från början 

ska de uttag som finns i huset vara placerade så att de är lättåtkomliga och 
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tillåter olika val av möblering. Vad som inte heller tänks på i de här 

sammanhangen är att de kan placeras på en högre höjd än vad som är 

standard. Därför kan det vara lämpligt att placera vissa uttag som används 

vid exempelvis städning på höjden 700 mm. Övriga uttag kan placeras på 

höjden 400 mm. Det ska finnas internetanslutning i varje sovrum och i 

vardagsrummet samt tillgång till trådlöst nätverk i hela bostaden. 
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6. Diskussion  

Under arbetets gång har undersökningar gjorts för att ta reda på vad den 

äldre undersökningsgruppen har för önskemål och behov i sin bostad ur ett 

tillgänglighetsperspektiv med inriktning på design, funktion och utformning. 

Två undersökningsgrupper valdes ut och de var 50-65 år och 65+. I det här 

kapitlet diskuteras det om metoden, om undersökningsgruppen och det 

diskuteras om resultatet är relevant i förhållande till 

marknadsundersökningarna. 

6.1 Metoddiskussion 

Enligt en tidplan (se Bilaga 2) följdes projektet om att ta reda på vad 

nuvarande samt potentiella kunder till företaget har för behov och önskemål 

i deras nuvarande och framtida bostad ur tillgänglighetssynpunkt. Men i ett 

tidigt skede märktes det att marknadsundersökningarna skulle ta längre tid 

än planerat.  

Enligt tidplanen lades det upp ett frågeformulär som skulle vara ett underlag 

för intervjuerna med de olika kunderna. Namn, telefonnummer och adresser 

gavs av företaget för att veta vilka som skulle kontaktas. En lista för 

nuvarande kunder på ca 33 stycken personer med blandade åldrar ur 

målgrupperna och en lista på ca 50 stycken som har varit i kontakt med 

företaget och ansågs då vara potentiella kunder. Telefonintervjuer med de 

potentiella kunderna påbörjades, men det visade sig då att det tog längre tid 

än planerat för en intervju. Av de 50 stycken potentiella kunder gjordes det 

då ett urval på 20 stycken för att ha tid till alla intervjuer, men bara 10 

stycken svarade eller var villiga att ställa upp på en intervju. De nuvarande 

kunderna som var ca 33 stycken var det bara 10 stycken som ställde upp på 

en personlig intervju då de besöktes i deras befintliga bostad. De andra 

svarade inte eller ville inte vara med på någon intervju.  

De personer som intervjuades hade en ålder på 50-80 år och det var det som 

strävades efter för att kunna skilja på om resultatet blev olika för de olika 

åldrarna. Men efter undersökningarna insågs det att svaren var likartade och 

ingen slutsats om en skillnad mellan målgrupperna kunde göras. Då 

sammanställdes alla intervjuer för de nuvarande kunderna tillsammans och 

alla intervjuer för de potentiella kunderna tillsammans.  

Samtliga intervjuade personer gav god respons på frågorna och gav utförliga 

svar som önskades. Med svaren kunde ett resultatet påbörjas där det visas 

hur företaget kan förbättra deras koncept och använda de här förändringarna 

som ett underlag för framtida byggnationer. Att resultatet visas med 2D och 

3D-illustrationer och planer är ett bra val av metod för att med hjälp av 3D-

illustrationer kan man få ett bredare perspektiv av vad som försöker visas. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Efter marknadsundersökningarna av de utvalda personerna i 

undersökningsgruppen så kunde ett mönster ses om hur deras 

framtida/nuvarande bostad skulle kunna se ut. Utifrån dessa intervjuer så har 

förslag tagits fram på hur bostadens olika rum ska utformas och anpassas 

mot den äldre målgruppen. Eftersom bostaden som har använts som 

underlag är unik kan det här vara en nackdel för framtida produktion av 

tillgänglighetsanpassade bostäder för företaget, då det här arbetet kan känns 

unikt för just den bostaden. Tanken är att de anpassningarna och ändringar 

som gjorts ska vara en riktlinje för hur de ska förändra och producera deras 

enplanshus i framtiden. Det ska vara något man ska ha i åtanke och använda 

som ett underlag när bostäderna produceras och utformas. 

6.2.1 Marknadsundersökningar 

Resultatet har tagits fram genom utförda intervjuer och relevant litteratur 

inom området tillgänglighetsanpassning. Intervjuerna ligger till grund om 

hur en bostad ska anpassas mot den äldre målgruppen. Personerna i sig har 

svårt att veta vad en tillgänglighetsanpassad bostad är om de inte har jobbat 

inom äldreomsorgen eller i byggbranschen. Det är därför viktigt att när 

svaren tolkades från de olika informanterna så fanns det i åtanke att de här 

personerna har inte samma syn på vad en tillgänglighetsanpassad bostad är i 

jämförelse med personer som är pålästa och/eller har arbetat inom området.  

Trots bortfallet av personer i de olika målgrupperna som planerades att 

intervjuas så gav svaren bra underlag för resultatet och hade en röd tråd. 

Svaren i marknadsundersökningarna var likartade och i med den stora 

spridningen i ålder så kunde ett konkret mönster ses om vad den äldre 

målgruppen hade för behov och önskemål.  

6.2.2 Bostadens utformning och funktion  

Utifrån marknadsunderökningarna gjordes ett förslag på hur bostaden villa 

Karin kan ändras och anpassas mot den äldre målgruppen. De här 

anpassningarna i diverse rum i bostaden kan ses som mer avancerad 

tillgänglighetsanpassning än den vanliga bostadanpassningen. Med den 

vanliga bostadsanpassningen menas det att exempelvis vid trappor ska det 

monteras en trapphiss eller en ramp och att trösklar ska avskaffas i en 

bostad. Med en mer avancerad tillgänglighetsanpassning menas det att allt i 

bostaden har lagts i fokus, exempelvis den fasta inredningen i köket och 

bad/tvättrummet har anpassats. Anpassat på det sättet att placeringen av skåp 

och maskinellutrustning tillåter köket att vara användbart för personen med 

nedsatt rörelseförmåga. Det här är en viktig aspekt som inte ligger i fokus 

vid planering av en bostad och kan vara svårt och oekonomiskt att ändra i 

efterhand. Därför kan det vara bra att göra den fasta inredningen 
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tillgänglighetsanpassad vid nyproduktion av bostäder. Ett kök som är 

tillgänglighetsanpassat behöver inte uppfattas som att det ändast är för 

rullstolsburna personer utan kan ses som ett praktiskt och funktionellt kök. 

Vissa placeringar skiljer sig så lite från vad standardmåttet är men gör så 

stor skillnad för en person med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 

såsom en rullstolsburen person. 

Att lägga mer fokus på bostäders användbarhet och tillgänglighet redan vid 

produktionen av bostaden är en fördel för både brukarna av bostaden och 

kommunen. Det är en fördel för kommunen att tillgänglighetsanpassa en 

bostad redan vid nyproduktion just för att i ett senare skede behöver 

brukarna inte ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att göra deras hem 

användbart om personen/personerna får ett funktionshinder.  Då kan det 

anses som en fördel för kommunen att undvika kostnader och även för 

brukarna att behöva tänka på det här när ett eventuellt funktionshinder 

uppstår. Att bostaden är anpassad på så många olika nivåer att det finns 

möjlighet att montera taklyft kan göra det möjligt att undvika behöva flytta 

in på ett äldreboende i ett senare skede. De här anpassningarna gör det alltså 

möjligt att bo kvar i bostaden så länge som möjligt och låta hjälp utifrån 

komma hem till dem, såsom hemtjänsten. Ett äldreboende är en stor kostnad 

för kommunen och hemtjänsten är bara en bråkdel av vad det kostar att driva 

ett äldreboende för kommunen. Så det enda som behövs göras i efterhand i 

bostaden är att montera en taklyft för att göra bostaden till sitt ”egna 

äldreboende”.  
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7. Slutsats 

Att bygga bostäder som är användbara och tillgänglighetsanpassade är till 

stor fördel för både företaget, brukarna och kommunen. En bostad med god 

användbarhet och tillgänglighet redan från produktionens början kan skapa 

en tryggare och säkrare miljö i hemmet för den äldre målgruppen. Att 

tillgänglighetsanpassa bostaden från start kan vara till fördel för kommunen 

just för att ur en ekonomisk synpunkt kostar det mer att bostadsanpassa 

bostäder i efterhand då vissa lösningar kan vara komplicerade att utföra i 

bostaden, såsom montering av en taklyft. Då kan det ses som en fördel att 

bostaden är försedd med dessa lösningar från produktionens början. Det är 

även en kommunal fördel att bostadsanpassa bostäder då det är det mest 

ekonomiska alternativet istället för att förflytta de äldre till ett äldreboende 

som är det dyraste alternativet. 

De tillgänglighetsanpassningar som har redovisats i resultatet ska kunna 

användas i framtiden för att undvika svårigheter i hemmet när en person 

eller personer får ett funktionshinder. De här lösningarna ska skapa en 

bostad som är användbar och säker för den äldremålgruppen när det kommer 

till vardagens sysslor utan några förekommande hinder. 

En tryggare och säkrare miljö hemma är vad som gör en bostad bekväm, en 

bekväm bostad med fokus på utformning och funktion. Det ska alltid ligga i 

fokus att planera och utforma bostäder på ett ”seniorvänligt” vis och det är 

det som är syftet med det här examensarbetet. 
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Bilaga 1: sid 1: (2) 

Mattsson & Vestesson 

BILAGA 1: Intervjumallar 

Intervjumall nuvarande kunder 

 

 Vad var det som gjorde att ni valde att köpa ett nytt hus och just detta 

hus från LB-Hus? 

 Varför valde ni ett 1-plans hus eller ”marklägenhet”? 

 Vad tyckte ni om utformningen samt funktionen av bostaden? 

 Vad tyckte/tycker ni är bra med boendet? Vad är ni mest nöjda med? 

 Vad tyckte ni är mindre bra med boendet? Vad är ni inte nöjda med? 

 Hur är huset utformning och funktion om man se det från ett 

tillgänglighetsperspektiv? Berätta om diverse rum. Kök, Badrum, 

Gästtoalett, Vardagsrum, Sovrum, Arbetsrum, Entre, Förvaring, 

Tvätt/grovkök, Uteplats, Trädgård, Garage, Teknik, Övrigt 

 Tycker ni huset var bra jämfört med tidigare bostad/bostäder? Vad 

var det som är skillnad? 

 Hur vill ni bo i framtiden? Är detta ett hus ni kan tänka er att åldras i 

och njuta av livets goda? 

 Hur ser ni på att bo i samma område med likasinnade dvs människor 

som är i samma fas som ni är i livet. Dvs. jämngamla? 

 Vad är ett tryggt boende för er? 

 Hur ser ni på att huset är handikappanpassat? 

 Vad är era tankar runt äldreboende? Hur ser ni på möjligheten att bo 

kvar och låta ev hjälp odyl komma till er istället för tvärtom? 

 Anser ni att huset är anpassat för att bo kvar i eller saknar ni någon 

form av hjälpmedel eller funktion? 
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Intervjumall potentiella kunder 

 

 Vad är viktigt för er i en bostad? Vilka funktioner skulle ni värdera 

högst? 

 Hur tänkte ni när köpte huset ni har idag? 

 Vad tycker ni är positivt resp. negativt med ert befintliga boende? 

 Blir det ett nästa hus och i så fall vilka funktioner/planlösning ska det 

i så fall ha? 

 Hur ser det ideala huset/rummet för er - Kök, Badrum, Gästtoalett, 

Vardagsrum, Sovrum, Arbetsrum, Entre, Förvaring, Tvätt/grovkök, 

Uteplats, Trädgård, Garage, Teknik, Övrigt – Hur ser det ut och vilka 

funktioner har det? 

 Vad tycker ni om ett hus i ett plan? Underlätta det? 

 Vad gör att ett boende är bekvämt? 

 Hur vill ni bo i framtiden? Är det ett hus där ni kan tänka er att åldras 

i och njuta av livets goda? 

 Vad skulle ni tycka om att bo i ett område med människor som är i 

samma fas i livet som ni själva? (jämngamla?) 

 Vad är ett tryggt boende för er? 

 Hur ser ni på ett hus som är handikappanpassat? 

 Vad är era tankar runt äldreboende? Hur ser ni på möjligheten att bo 

kvar och låta ev hjälp odyl komma till er istället för tvärtom? 

 Vad behövs för form av hjälpmedel eller funktion för att bo kvar? 
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BILAGA 2: Tidplan 
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