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Sammanfattning 

Den demografiska utvecklingen gör att andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de 

kommande åren. År 2060 pekar prognoserna på att 25 % av befolkningen kommer att vara 65 år eller 

äldre. Detta innebär att bostadsfrågan för äldre kommer att vara en angelägen uppgift inom 

samhällsbyggandet framöver, både när det gäller nyproduktion och upprustning av det befintliga 

beståndet.   

 

Sedan 1957 tillämpar vi i Sverige kvarboendeprincipen: rätten att åldras och leva hela livet i sitt 

ordinära boende. Forskningen visar att denna princip har starkt stöd hos de äldre själva. Möjligheten 

att bo kvar i ett område man känner till, i närhet till släkt och vänner, i en bostad man själv har valt, 

bidrar till livskvalitet för den åldrande befolkningen.  

 

Samtidigt kan en ofrivillig flytt få mycket stora negativa konsekvenser. Äldre personer vittnar om 

stress inför stora förändringar i närmiljön, och ambivalenta känslor inför att flytta. Den positiva 

möjligheten att komma till en miljö anpassad för äldres behov vägs mot oron inför ensamhet och 

förlust av sociala sammanhang och delaktighet.   

 

För att äldre ska kunna bo kvar i bostäder i det ordinarie beståndet krävs att bostäder planeras och 

utformas utifrån de krav som ställs av personer med nedsatt rörlighet och varierande hjälpbehov. Hit 

räknas undanröjande av miljöhinder, både i den inre och yttre bostadsmiljön, till exempel i form av 

nivåskillnader eller otillräckliga funktionsmått. Men det handlar också om att säkerställa tillgänglighet i 

vidare mening: att skapa bostadsmiljöer med olika grader av närservice i anslutning till bostaden, 

som möjliggör för personer att leva ett fullgott liv. 

 

Olika aktörer erbjuder i dag alternativ på den ordinarie bostadsmarknaden, speciellt riktade till äldre 

personer. I rapporten beskrivs 

 brukarledd planering, i form av byggemenskaper,   

 standardiserade prisvärda hyresrätter 

 bostadsrätter för äldre som affärskoncept 

 

Dessa tre exempel belyser vikten av att engagera olika aktörer på bostadsmarknaden. Bygg-

gemenskaper är en ny organisationsform som möjliggör för resursstarka individer att själva ta del i 

utformningen av sin egen boendemiljö. Standardiserade hyresrätter är allmännyttans initiativ för att 

kunna erbjuda prisvärda bostadsalternativ för boende som inte vill eller kan investera i en äganderätt. 

Flera olika aktörer erbjuder idag även bostadsrätter på marknadsmässiga villkor, medvetet utformade 

för en äldre målgrupp.  

 

Högskolan i Jönköping har tagit initiativ till att skapa ett regionalt nätverk, BoÄl, för alla de olika 

aktörer som är engagerade i bostadsfrågan för äldre. Visionen är att, med fortsatt stöd från Smart 

Housing och externa intressenter, bidra till uppförandet av ett pilotprojekt, där ny teknik och nya 

bostadslösningar blir tillgängliga som exempel på de möjligheter som finns inom räckhåll. 
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Definitioner och förkortningar 

 

JN: förkortning av ”Journal Name”, används i söksträng efter litteratur 

 

Korttidsboende: Korttidsboende är en form av äldreboende, såsom särskilt boende, där den äldre 

personen bor under begränsad tid där personal finns tillgängligt dygnet runt. Kräver biståndsbeslut. 

 

Mellanboendeformer: begreppet saknar definition men räknas till att vara en ordinär boendeform 

som har blivit allt vanligare i Sverige. Boendeformen kräver något biståndsbeslut och utgör ett 

alternativ ”mellan” vanliga bostäder och särskilt boende.  

 

MH: förkortning av ”major and minor headings” och är en tesaurusterm. Se vidare under tesaurus.  

 

Ordinärt boende: Avser alla typer av boende som inte är individuellt behovsprövat (jämför särskilt 

boende för äldre).  

 

Seniorbostäder/seniorboende: Begreppet saknar definition. Begreppet används ofta som 

samlingsnamn för bostäder som marknadsförs under olika beteckningar och med lite olika innehåll 

men som alla riktar sig till personer över en viss ålder 

 

Särskilt boende för äldre (SÄBO): Bostad med heldygnsomsorg/helinackordering och som är 

individuellt behovsprövat. Äldre personer som behöver särskilt stöd i boendet kan efter erhållet 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlag flytta till särskilt boende. Vanliga synonymer till SÄBO är 

särskilda boendeformer eller vård- och omsorgsboende för äldre.  

 

Trygghetsbostäder/trygghetsboende: Begreppet saknar definition men riktar sig till personer där 

minst en person i hushållet skall ha fyllt 70 år. För statliga trygghetsboende skall personal finnas 

tillgänglig under angivna tider. Trygghetsbostäder byggs även utan statligt stöd, vilka inte 

nödvändigtvis har kriterierna enligt ovan. 
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Inledning 

Förstudien Det ålderbeständiga boendet har genomförts av Kaj Granath, lektor i arkitektur vid 

Tekniska högskolan, Jönköping University, och Martina Boström, lektor i gerontologi vid 

Hälsohögskolan, Jönköping University. Arbetet har pågått under perioden maj 2015 – mars 2016, 

med finansiering från Smart Housing Småland.  

 

Regeringen tillsatte våren 2014 en utredning för att kartlägga äldres bostadssituation (NS 2014:10), 

vilket resulterade i ett betänkande hösten 2015 (SOU 2015:85). Betänkandet gick delvis ut på att 

förbättra kommunernas möjligheter att möta det växande antalet äldre människor på 

bostadsmarknaden. Det faktum att äldre föredrar att åldras i ordinärt boende så långt det är möjligt, 

samtidigt som deras behov skall tillgodoses på bostadsmarknaden med fokus på att främja ett gott 

åldrande, gör förstudien ”Det åldersbeständiga boendet” högaktuell.  

 

I den ekologiska modellen enligt Lawton & Nahemow (1973) är samspelet mellan personen och 

miljön viktig). Ett viktigt antagande i modellen är att en person med låg funktionell förmåga upplever 

miljöns krav och förändringar som större än en person med god funktionell förmåga. Vidare menar 

Lawton (1986) att modellen bör ta hänsyn till att oavsett ålder och/eller funktionell förmåga så är 

individen aktiv och kan påverka sin situation. Därför behövs både fysiska miljöfaktorer och 

psykosociala miljöfaktorer beaktas. En förbättrad bostadssituation för äldre bör därmed inkludera 

samarbete mellan flera aktörer såsom forskare, politiker och övriga ansvariga myndigheter, arkitekter, 

fastighetsskötare, inredningsdesigner och byggentreprenörer m.fl. Inte minst bör en förbättrad 

bostadssituation för äldre inkludera äldre själva. I linje med detta resonemang har Högskolan i 

Jönköping därför tagit initiativ till ett nätverk för boendefrågor för äldre, BOÄL, med visionen att bidra 

till byggandet av ett åldersbeständigt boende.  

 

Forskningsfältet ”äldres boende” är komplext och består av många olika områden. Denna rapport gör 

inte anspråk på att vara heltäckande inom alla områden utan har sitt fokus på forskning som 

beskriver äldres egna utsagor. Avgränsningar har gjorts till ordinära boendeformer, vilket inkluderar 

ordinärt boende, seniorboende, trygghetsbostäder och andra liknande boendeformer. Boendeformen 

särskilt boende hålls således utanför denna rapport. Rapporten beskriver fysiska och psykosociala 

boendeaspekter samt avslutas med exempel på genomförda byggprojekt för äldre, inom det ordinarie 

beståndet.  
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Syfte 

Syftet med denna förstudie är att beskriva 1) hur äldre personer önskar bo före samt när de blir 

beroende av vård och omsorg samt 2) att exemplifiera olika sorters boenden som finns i Sverige 

samt dess utformning för äldre personer.   

Metod  

Litteratursökning har gjorts i databaserna AgeLine och Cinahl. AgeLine är en databas som förtecknar 

referenser till tidskriftsartiklar med en tvärvetenskaplig ämnesbredd. Gemensam grund i urvalet av 

artiklar är åldrande/äldre. Cinahl innehåller i huvudsak referenser till litteratur med ett 

omvårdnadsperspektiv men utan någon åldersbegränsning. I båda databaserna ingår tidskriften 

”Journal of Housing for the Elderly”. Den har tagits med som eget sökvillkor därför att den i sin 

ämnesinriktning i princip innefattar hela sökfrågan. Sökning har gjorts med begränsning till 

publiceringsår 2005 och framåt. I Cinahl har begränsning även gjorts på språk (engelska) och peer 

reviewed. De begränsningarna kan däremot inte göras i AgeLine. I vissa undantag har 

publiceringsåret valts tidigare än 2005, t.ex. om en artikel av stort värde för studiens syfte har 

påträffats.  

 

I AgeLine valdes tesaurustermen ”Housing Preferences”. Tesaurustermen har sedan kombinerats 

med olika fritextord för att ytterligare precisera sökresultatet i fråga om de äldres önskemål – 

preference* OR attitude* OR behaviour* OR choice* OR change*. Antalet träffar i AgeLine blev 98 st. 

Söksträng i AgeLine: (JN "Journal of Housing for the Elderly" OR SU Housing Preferences) AND 

(preference* OR attitude* OR behaviour* OR choice* OR change*)  

 

I Cinahl finns inte tesaurustermen ”Housing Preferences”, men där finns istället några andra lämpliga 

tesaurustermer - ”Housing for the Elderly”, ”Relocation In Old Age” samt ”Community Living In Old 

Age”. I Cinahl kombinerades de valda tesaurustermerna med "relocation" och "housing" som 

fritextord, för att ytterligare begränsa antalet träffar. Onödiga dubbelträffar i tidskriften ”Journal of 

Housing for the Elderly” sållades bort i Cinahl med hjälp av booleska operatorn NOT. Även 

ämnestermen ”Accidental Falls” användes för att minska antalet icke relevanta artiklar. Därefter blev 

resultatet 65 träffar. Söksträng i Cinahl: ((MH "Housing for the Elderly" AND relocation) OR (housing 

AND ( MH Relocation In Old Age OR MH Community Living In Old Age)) NOT (SO journal of housing 

for the elderly OR MH Accidental Falls).  I samtliga artiklar (163 st) har abstracts lästs och dubbletter 

har plockats bort. De abstract som svarar till syftet med förstudien har valts ut och lästs i sin helhet, 

vilka redovisas.  

 

Litteraturgenomgång och söksträngar har tagits fram i samråd med samt söks med hjälp av Gunilla 

Brushammar, bibliotekarie, Högskolebiblioteket i Jönköping. 
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Bakgrund: Demografi och byggande i Sverige 

 

I Sverige finns idag drygt 1,9 miljoner personer som är 65 år eller äldre. De utgör nästan 20 % av den 

totala befolkningen. Med en ökande befolkning och stigande medellivslängd förväntas den här 

gruppen öka i framtiden. År 2060 pekar prognoserna på att de äldre kommer att utgöra 25 % av 

befolkningen. Fram till 2025 kommer gruppen att ha ökat med 350 000 personer. Medellivslängden 

förväntas öka, från 84 till 89 år för kvinnor och från 80 till 87 åt för män fram till 2060. Detta innebär 

att uppgiften att bidra till en god livssituation för de äldre kommer att bli en allt viktigare del av det 

konkreta samhällsbyggandet under de kommande åren. 

 

Det finns ungefär 4,7 miljoner bostäder totalt i Sverige. Boverket, som bland annat ansvarar för olika 

sorters analyser av bostadsmarknaden i Sverige, publicerade i oktober 2015 en reviderad analys av 

bostadsmarknadsläget och byggbehoven (Boverket 2015). Analysen visade att det behöver byggas 

705 000 nya bostäder från 2015 fram till år 2025. Det skulle innebära att den årliga nyproduktionen 

behöver uppgå till 64 000 bostäder, eller drygt 1,3 % av det totala bostadsbeståndet. Detta är 

byggvolymer som inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammet på 60-70 talet. Efter 

finanskrisen i början av 1990-talet sjönk bostadsbyggandet till historiskt låga nivåer under resten av 

decenniet. Som lägst, 1998, byggdes totalt 11459 nya bostäder i hela landet. Efter millennieskiftet har 

nyproduktionen ökat, men fortfarande till låga nivåer, sett i ett längre perspektiv. Under perioden 

2000-2014 byggdes genomsnitt knappt 24 000 bostäder per år, vilket motsvarade mindre än 0,5 % av 

bostadsbeståndet. För att uppfylla Boverkets senaste prognos skulle vi behöva bygga nästan tre 

gånger så mycket varje år, jämfört med genomsnittet sedan millennieskiftet.  

 

Detta innebär en stor utmaning för hela samhällsbyggnadssektorn och omfattar hela processen, från 

samhällsplanering till projektering och byggande. En allt större andel av bostadsbeståndet kommer 

att efterfrågas av äldre personer. De befintliga bostäderna har i många fall brister som gör dem svåra 

eller olämpliga att använda för äldre personer. En del av dessa brister kan åtgärdas, i varierande 

omfattning, i efterhand, genom till exempel individuell bostadsanpassning. En del brister är av sådan 

karaktär att det inte är möjligt att med rimliga insatser åtgärda i efterhand. Det är därför angeläget att 

man i nyproduktionen säkerställer att man bygger bostäder med sådana kvaliteter att de fungerar för 

en åldrande befolkning.   
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Äldres flyttmönster 

 

I den här rapporten används begreppet äldre generellt, vilket syftar på personer som är över 65 år 

och äldre. Äldres flyttmönster visar att man med stigande ålder föredrar att flytta till mindre bostäder 

med lägre grad av underhållningsansvar, huvudsakligen till hyresrätter med lägre kostnader 

(Abramsson, 2015). I jämförelse med yngre åldersgrupper i samhället kan man också se att äldre 

flyttar mer sällan än yngre personer. Äldre flyttar också vanligast inom samma områden som de 

redan bor i (Abramsson, 2015), vilket påvisar betydelsen av att åldras på en plats med tillhörighet och 

lokal kännedom. De som tidigare har bott nära naturen önskar att fortsätta bo där medan de som bor 

i stadsmiljö önskar fortsatt närhet till service av olika slag. Det finns en trend, menar Nelson (2009), 

att äldre kommer att föredra bostäder i stadsdelar som tillåter närhet till shopping och restauranger. 

Det finns dock stora geografiska skillnader som kan möta dessa olika behov hos äldre på varierande 

sätt. Störst är bristen på varierade bostäder i kommuner med avtagande befolkningsutveckling och 

där en begränsad eller ingen byggnation har ägt rum över längre tid (SOU 2015:85). 

 

Inom gruppen ”äldre” finns dock variationer, vilket inte minst framkommer i äldre personers 

flyttmönster och boendepreferenser. En vanligt förekommande indelning är därför att göra en 

distinktion mellan ”yngre äldre” och ”äldre äldre”, där gränsen dras vid ca 80 års ålder.  

 

Bland yngre äldre (65-79 år) bor de flesta i eget småhus med större bostadsyta, egen trädgård och 

eget underhåll (SOU 2015:85). Över tid blir denna grupp mer tekniskt kunnig och efterfrågar lyxigare 

hem (Feldman, 2006; Fitzgerald, 2005). Lyxen beskrivs bestå av stora rum, välvda tak, sten, 

eldstäder, garage och övrig design som möjliggör att bo kvar och kunna åldras i sitt hem (Feldman, 

2006; Fitzgerald, 2005).  När man jämförde äldres flyttningar vid samma ålder men under två olika 

perioder, 2001-2005 samt 1991-1995, visade resultatet att 40-talisterna som räknas till ”yngre äldre” 

var mer flyttbenägna än tidigare åldersgrupper (Abramsson & Andersson 2012). Dessa äldre flyttade 

då gärna till samma geografiska områden och verkade inte flytta för att få en mindre bostad. 40-

talisterna skilde sig även mot tidigare generationer i flera andra avseenden såsom; att fler bodde 

ensamstående när de flyttade från sina föräldrahem; att de hade högre utbildning än tidigare 

generationer; att kvinnorna yrkesarbetade. Resultatet visade också att de hade högre 

skilsmässofrekvens än tidigare generationer, vilket innebar att de inte ansåg sig vara lika förankrade i 

den bostad som de bott i tidigare. Denna grupp var starkare ekonomiskt än tidigare grupper, men här 

finns stora variationer inom gruppen äldre. Generellt sätt visar studier att äldre med låg inkomst bor i 

hyresrätt och/eller behöver belåna sitt hus i större utsträckning (Abramsson et al., 2014; Abramsson 

& Andersson, 2012). Studier från flera europeiska länder visar att sannolikheten att äldre ska bo kvar 

i äganderätter är beroende av att det finns fördelaktiga villkor (Angelini & Laferrère, 2012).  

 

Bland äldre äldre (80 +) verkar mindre bostäder med lägre skötsel och underhållsansvar, gärna 

balkong snarare än trädgård föredras (Brecht, 2006).  Det är också vanligare bland äldre äldre att bo i 

flerfamiljshus, där hyresrätter dominerar (Abramsson, 2015). Med rådande demografiska utveckling 

kommer det med stor sannolikhet att krävas fler små bostäder med god tillgänglighet, företrädesvis 

hyresrättslägenheter i framtiden (SOU 2015:85). Variationen återfinns även i könsskillnaderna där 

äldre kvinnor i större utsträckning än män verkar föredra en bostad med plats för familj, närhet till 

kollektivtrafik och hiss, medan äldre män prioriterar en bostad med plats för hobbyutrymmen, 

parkering och närhet till naturen (SOU 2015:85).  
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Dålig hälsa är inte alltid anledningen till flytt 

Den vanligaste flyttåldern är 80-85 år (SOU 2015:85). Personen flyttar då ofta på grund av försämrad 

hälsa och gärna till en mer lättskött bostad i närområdet (Hjälpmedelsinstitutet, 2012) om inte flytt till 

särskilt boende är aktuellt. En intervjustudie bland ensamstående äldre (Oswald et al., 2002) visade 

dock att ohälsa inte var den primära anledningen till flytt. De äldre såg snarare flytten som en 

personlig utveckling och som en anledning för att kunna bo kvar i ordinärt boende med lägre grad av 

miljöhinder. Således, menar Oswald et al. (2002) är det inte säkert att sviktande hälsa eller sociala 

aspekter som är anledningen till flytten, utan att boendemiljön som behöver förbättras. Sim (2012) 

undersökte i likhet med detta resonemang erfarenheter och effekter av ombyggnation, där det bland 

annat framkom att individernas förhållande till omgivningen var viktigare än förväntat då den 

påverkade deras livsstil, dagliga rutiner, sociala faktorer. Det är dock inte ovanligt att oplanerade 

händelser, som exempelvis plötslig sjukdom, tvingar den äldre att flytta.  

Äldres önskan om att åldras hemma – kvarboende som 
princip, realitet och preferens 

Den mediala bilden pekar inte sällan på problem med att äldre personer måste bo kvar hemma, mot 

sin vilja, på grund av bristande platser på särskilt boende. Det bidrar till en samhällelig bild av äldres 

boendepreferenser som delvis är missvisande. Enligt SCB (2016) är det 17 % av personer över 80 år 

som bor på särskilt boende. Den största delen av den åldrande befolkningen bor i sina ordinära 

boenden, där de önskar åldras så länge det är möjligt (SOU 2015:85; Löfqvist et al., 2013). Den 

vanligaste boendeformen för äldre är den egna, ordinära bostaden, snarare än särskilt boende. Mot 

denna bakgrund behöver kunskapen om äldres boende fördjupas.  

 

Sverige tillämpar sedan 1957 den så kallade kvarboendeprincipen, vilket innebär rätten att åldras och 

leva hela livet i sitt ordinära boende (Wånell, 2004). Detta har varit centralt för bostadspolitiken och 

utformningen av socialtjänstlagen. För många äldre handlar det om att vara kvar på den ordinarie 

bostadsmarknaden, men inte nödvändigtvis i en bostad som man har bott i under lång tid 

(Abramsson, 2015). Närhet till barn och barnbarn, bostadens storlek och att känna till bostads- 

området verkar vara betydande faktorer som bidrar till att äldre väljer att bo kvar (Erickson, 2006). 

Samtidigt som äldre personer av olika anledningar föredrar att åldras i sitt ordinära boende så långt 

det är möjligt (Löfqvist et al., 2013) kan denna önskan vara beroende av att det råder brist på 

lämpliga boendealternativ för äldre (Abramsson, 2015). Utöver bristen på lämpliga alternativ menar 

de äldre själva att de har svårighet att veta vilka boendealternativ som finns tillgängliga för just deras 

behov och/eller vilka ekonomiska konsekvenser som en eventuell flytt till dess boenden medför (SOU 

2015:85).  

 

Äldre spenderar mycket tid i sitt ordinära boende, uppger att de är nöjda med sin bostad och 

boendestandarden bland äldre är relativt god i Sverige (SOU 2015:85). Men, äldre personer lever 

också under olika förhållande och med olika villkor så som bland annat ekonomi och hälsa. Flera 

studier pekar på vinsten av att få åldras i sitt eget hem och på ofördelaktiga effekter av att flytta 
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ofrivilligt (Sim, 2013). Det kan antas att boendemiljön över lag får en allt större betydelse för individen 

med stigande ålder och att en flytt kan bli förknippad med starka känslor. 

 

Flyttprocess på gott och ont 

 

Uttrycket ”borta bra – men hemma bäst” verkar stämma väl för äldre personer då flera studier påvisar 

hur äldre föredrar att åldras i sitt ordinära boende (Löfqvist et al., 2013; Weeks, 2013; SOU 2015:85). 

Äldre beskriver det ordinära boendet som en betydelsefull plats för sin identitet (Wiles et al., 2012) 

och en plats där de har kontroll och känner trygghet (Boström et al., 2016). Livet förändras genom att 

lämna över kontrollen (och därmed bli mer beroende av andra), vilket begränsar dem i den nya miljön 

jämfört med sin hemmamiljö (Boström et al., 2016; Österlind, 2009). På sikt riskerar detta att hota 

den äldre individens självbild, eftersom flytten till ett särskilt boende innebar en osäkerhet i både 

rollen till den nya miljön, rollen till andra och relationen till personalen (Österlind, 2009). Samtidigt 

som äldre beskriver en rädsla för att ”hamna på särskilt boende” (Quine & Morrell, 2007) så visar 

forskning att de också är medvetna om att det inte är realistiskt att bo kvar i sitt ordinära boende trots 

att de beskriver en sorg över att behöva lämna sin bostad (Österlind, 2009).  

 

Flyttprocessen är därför en komplex fråga och kan, enligt äldre personer, vara förknippad med starka 

känslor, ambivalens och stress (Granbom, 2014; Löfqvist et al., 2013). Denna stress beskrivs även 

av äldre personer med kognitiv nedsättning (Ewen, 2013; Sim 2012). En intervjustudie med 80 

stycken äldre personer mellan 80-90 år ifrån både Sverige och Tyskland (Löfqvist et al, 2013) påvisar 

exempelvis att trots att man som gammal är medveten om att en eventuell flytt var i antågande hade 

de ambivalenta känslor till flytten. Å ena sidan var rädsla för att uppleva ensamhet förknippad med 

viljan att flytta medan en flytt å andra sidan kunde medföra förlust av meningsfullhet i tillvaron på 

grund av att lämna en känd miljö.  

 

Att bo kvar i sitt ordinarie hem behöver dock inte alltid vara av godo för den äldre personen. Eftersom 

åldrandet innebär ökad risk för sjukdom och/eller olika sorters funktionsnedsättningar kan vardagen, 

med dess olika krav på god funktionell förmåga, bli allt mer utmanande. Undersökningar visar 

exempelvis att svårighet att klara av vardagliga sysslor, som t.ex. städning och trädgårdsarbete, kan 

leda till en negativ spiral med reducerad självständighet och ensamhet till följd (Wiles et al, 2012). En 

försämrad funktionsnedsättning kan också reducera individens sociala liv, eftersom den äldre 

tenderar att spendera mycket tid i sitt eget hem och bli isolerad därinom (Wretstrand et al., 2009). 

Flytt till ett bättre anpassat hem för personer med olika grad av funktionsnedsättningar kan främja 

självständighet och social samvaro och tanken om att ha ett individanpassat boende ligger nära 

tanken om att främja ett gott liv hela livet (Granbom et al. 2015).  
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Ett vidgat tillgänglighetsbegrepp 

I Sverige tillämpar vi sedan länge principen med generell tillgänglighet. Alla nybyggda bostäder ska 

vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I 

praktiken har detta kommit att innebära att manövreringskraven för en rullstol är dimensionerande för 

planeringen av bostäder. I byggsektorn menar man att en bostad i princip är ”tillgänglig” om den 

uppfyller de krav och funktionsmått som formuleras i BBR och kodifieras i Svensk Standard. Allra 

tydligast märks detta vid planering av kök och badrum.  

 

En mer nyanserad diskussion om de här frågorna skiljer på tillgänglighet och miljöhinder. 

Tillgänglighet är ett brett begrepp, som omfattar interaktionen mellan en persons förmågor och de 

krav miljön ställer. Samma bostad kan vara fullt tillgänglig för en person med vissa förmågor, och helt 

eller delvis otillgänglig för en person med en annan funktionsprofil.   

 

Miljöhinder utgör ett objektivt och mätbart faktum, såsom höga trottoarkanter, oregelbunden och 

instabil ytbeläggning eller branta utjämningar av trottoarkanter. Detta är vanliga miljöhinder för äldre i 

såväl flerbostadshus som småhus. För flerbostadshus förekommer även miljöhinder kring trappsteg 

och trösklar för att nå förrådsutrymmen, soprum och tvättstuga samt soptunnor och brevlådor. Tunga 

dörrar utan automatik, dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs för snabbt, komplicerade 

öppningsprocedurer är också miljöhinder som till stor del bidrar till tillgänglighetsproblematiken 

(Granbom et al., 2015). 

   

Badrum och kök är vanligt förekommande miljöhinder i inomhusmiljön, vilket bland annat beror på att 

rådande byggtraditioner inte alltid är anpassade till äldre personer med olika grad av 

funktionsnedsättning. Många utav dessa miljöhinder är möjliga att åtgärda med bostadsanpassning 

av olika slag, men det är av stor betydelse att bostäder anpassas redan i planeringsskedet med tanke 

på åldrandets utmaningar i form av nedsatt funktion.  

 

Att kartlägga och undanröja miljöhinder är en angelägen uppgift, och där finns etablerade metoder 

(Granbom et al., 2015). Men detta är bara en delmängd av tillgänglighetsproblematiken. En 

diskussion om tillgänglighet i ett åldersbeständigt boende måste omfatta både objektiva och 

subjektiva aspekter, såsom trygghet, meningsfullhet, delaktighet och att fortsättas att finnas i ett 

socialt sammanhang genom hela livsspannet. 

 

Äldres behov av trygghet i bostaden  

Äldre personer beskriver det ordinära boendet som en betydelsefull plats för deras identitet (Wiles et 

al., 2012) och en plats där de har kontroll och känner trygghet (Boström et al., 2016). Trygghet är ett 

grundläggande behov för det lilla barnet (Maslow, 1970; Persson & Dykes, 2009) och har också 

beskrivits som grundläggande i för äldre personer (Eriksson, 2004). En fast kärna av grundtillit följer 

individen genom livet och genom denna kan den äldre personen lättare interagera i omgivande miljö 

och acceptera det som har varit, nuet och framtiden, enligt Eriksson (2004). Detta mänskliga och 
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grundläggande behov av trygghet har även inspirerat Giddens (1991) ontologiska trygghetsbegrepp. 

Genom en kontinuerlig och trygg materiell och social omgivning får individen förutsättningar att 

utveckla sin identitet genom livet, vilket bidrar till ontologisk trygghet (Brante, 1989; Giddens, 1991). I 

brist på ontologisk trygghet riskerar individen att uppleva miljön som hotfull och okontrollerbar.  

 

Äldre föredrar att åldras i sitt ordinära hem och över lag uppger äldre att de både trivs och känner sig 

trygga där (Boström, 2014; Boström et al., 2016). Men hemmet kan också upplevas som otryggt för 

äldre som är ensamma utan närhet till släkt och vänner, eller som har svårt att ta sig ut ur sin bostad 

och som drabbats av sjukdom (Söderberg, 2014). Åldrandet innebär också fysiska och psykosociala 

förändringar som riskerar att medföra ökat beroende av hjälp och stöd, vilket får negativ inverkan på 

tryggheten (Boström, 2014). Upplevd hälsa är också en faktor som har inverkan på trygghet (Boström 

et al., 2013) och studier har exempelvis visat att försämrad hälsa ofta är en förekommande anledning 

till att äldre flyttar till en mer lättillgänglig bostad (Sim, 2013; Granbom et al, 2015; SOU 2015:85; 

Groger, 2006).  

 

För att bibehålla trygghet i sitt eget hem när hälsan sviktar försöker äldre att se positivt på framtiden 

och strävar efter att bibehålla självständigheten i sitt hem (Kulla et al., 2006). Det ordinära boendet 

beskrivs som trygghet tack vare den äldres kontroll och kunskap kring närliggande miljö och 

tillhörigheter (Boström, 2014).  

 

En första praktisk insats som äldre ofta ansöker om för att stärka trygghet i hemmet är installation av 

trygghetslarm (Socialstyrelsen, 2013). Detta sänder signaler om att den äldre önskar stärka trygghet 

genom att få närhet till anhöriga och/eller personal. Det finns en uppsjö av olika slags mobila larm, 

webbkameror och bildportstelefoner och diverse för att ge struktur och trygghet i vardagen, vilket alla 

är exempel på välfärdsteknologi. Välfärdsteknologi är kunskapen om användandet av teknik i 

hemmet för äldre personer och anses kunna avlasta vård- och omsorgspersonal och även bidra till en 

ökad resursförbättring och kvalitet i vården (SOU 2015:18). Vidare kan den utifrån ett 

åldrandeperspektiv bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet i det ordinära 

boendet för att underlätta vardagen för den äldre personen. Det är viktigt att bostaden är redo för att 

integrera olika sorters välfärdsteknologi i hemmet för att stärka trygghet och minimera känslan av att 

det ordinära boendet blir en vårdinstitution, snarare än ett privat boende (SOU 2015:85).   

 

Trygghetsbostäder, vilket räknas till en ordinär boendeform dit äldre personer kan flytta om de känner 

ensamhet, otrygghet och/eller känner sig isolerade i sitt eget hem, är ytterligare ett exempel på hur 

äldre prioriterar tryggheten högt i sina hem. Intresset för dessa bostäder har ökat och under senare år 

har både privata och offentliga boendeinitiativ svarat på detta behov. Erfarenheter kring 

trygghetsbostäder tyder på att det är samvaron och relationer med andra som skapar trygghet (SOU 

2015:85). Förutsättningar för att trygghet och hälsa främjas i en tillåtande boendemiljö tillsammans 

med andra, där miljön också anpassas efter individens behov så att vardagens aktiviteter blir lätta att 

utföra och/eller att upplevelsen av att ha kontroll i sitt hem. 
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Det sociala sammanhanget: meningsfullhetens och 
delaktighetens betydelse i hemmet 

 

Resultat från flera länder visar att äldre personer vill flytta för att finnas nära ett socialt sammanhang, 

särskilt då ensamheten gör sig påmind (Abramsson, 2015). Ett exempel på detta är de senare årens 

framväxt av olika slags bygg, intressegemenskaper och/eller seniorboenden med olika inriktningar. 

Seniorboende som också kallas 55+ boende, är ett exempel på mellanboendeform som inkluderas i 

det ordinära bostadsbeståndet. I seniorboendet finns olika tjänster och sociala aktiviteter tillgängliga 

för den äldre personen.  

 

Den här typen av bostadsgemenskap, där individer med gemensamma intressen är också vanligt 

utanför Sverige. Sedan 1980-talet finns exempelvis kollektiva boenden i Danmark och Holland där 

upp till 20 familjer bor tillsammans i ett avgränsat område (Bamford, 2005). Varje hushåll har sin egen 

bostad, men delar vissa gemensamma utrymmen för att finnas i ett socialt sammanhang. Ofta 

initieras dessa projekt av människor i övre medelåldern, som har visioner om att leva i en större 

gemenskap med likasinnade än vad som erbjuds i en vanlig bostadsmiljö. De tar också ett större 

ansvar för planeringen utav bostaden och kan få hjälp i uppstarten av sådana byggprojekt (se 

exempelvis Kärnekull & Blomberg, 2015).  Fördelen med att bo på detta sätt ansågs vara att 

självbestämmandet och därmed bibehålla en frihet att göra som man vill, men att ändå ha relationer 

till närboende med gemensamma intressen (Bamford, 2005). Fritidsintressen kan gälla exempelvis 

trädgård eller kultur. Det finns också exempel på bostadsgemenskaper formade kring till exempel 

etnicitet eller sexuell läggning.  

 

Det finns ingen egentlig skillnad mellan trygghetsboende och seniorboende förutom att de personer 

som önskar bo i seniorboenden generellt sett är något yngre än personer i trygghetsboende. Äldre 

personer som bor i mellanboendeformen erbjuds äldreomsorgsinsatser på samma villkor som äldre 

personer i ordinärt boende. Äldres önskan om att åldras i ordinärt boende i kombination med 

tillämpning av kvarboendeprincipen (SOU, 2003:91) i kombination med önskan om att åldras i 

ordinärt boende (Löfqvist et al., 2013) har medför att allt fler äldre personer bor kvar i ordinärt 

boende, även med komplexa omsorgsbehov (Breitholtz et al., 2013). Behoven av vård och omsorg 

bland äldre personer i ordinärt boende har också ökat som en följd av organisatoriska förändringar, 

som till exempel nedskärning av sjukhusplatser och platser på särskilda boenden för äldre 

(Szebehely & Trydegård, 2012). Konsekvenser blir att äldre personer skrivs ut snabbare från 

sjukhuset, och med större behov, jämfört med 1990-talet vilket får konsekvenser för bostadens 

utformning (SOU 2015:85). 

 

Oswald et al (2007) påvisar också behovet av meningsfullhet i en studie med ca 2000 deltagare 

(ålder 75-89 år). De visade att de som bodde i ordinärt boende med låg tillgänglighet och upplevde 

sitt hem som meningsfullt med hög användbarhet, använde mindre formell och informell hemhjälp, 

skattade högre grad av självständighet och välbefinnande i sitt ordinära boende. Resultat som dessa 

visar att det är viktigt med en helhetssyn där både objektiva (miljöhinder) och subjektiva 

(användbarhet) aspekter bör beaktas. Framförallt bör äldres personliga preferenser tas tillvara i 

innovativa idéer och nybyggnation.  
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Nöjdheten över bostaden påverkas också av möjligheten att planera och vara delaktig i sin flytt och i 

sitt kommande hem (Ewen, 2013; Weeks, 2012) samt att ha goda relationer till personalen (Boström, 

2014; Kajonius, 2015). Det kan för många kännas avlägset att mitt i livet anpassa sitt hem för att 

kunna åldras där med ökade funktionshinder samtidigt som flytten, enligt äldre personer, upplevas 

som ny, spännande fas i livet om man får vara delaktig (Boström, 2014; Groger, 2006).  

 

 

Kunskap om ett åldersbeständigt boende sökes 

 

Kunskapen är god när det exempelvis handlar om demografisk utveckling och äldres flyttmönster i 

ordinärt och särskilt boende (Granbom et al., 2015; Abramsson, 2015). Exempelvis har det visats att 

det vanligare att äldre personer som lever ensamma flyttar till särskilt boende i jämförelse med äldre 

som är samboende (Granbom et al. 2015). Den forskning om äldre som flyttar har då ofta fokuserat 

på hälsofaktorer och olika funktionsnedsättning såsom exempelvis kognitiv nedsättning eller hjälp 

med dagliga aktiviteter, ADL (Granbom et al. 2015; Luppa, 2010; Hallberg, 2009), vilken visat sig 

vara en utlösande faktor för flytt till särskilt boende. Däremot har man i senare forskning sett 

tendenser till att allt fler äldre väljer att flytta även när de blir äldre och då inte enbart för att de 

drabbas av försämrad hälsa eller funktionsnedsättning (Abramsson, 2015). Relativt god kunskap om 

hur äldre resonerar i flytt till särskilt boende (SÄBO) finns också, liksom äldres upplevelser om att bo 

på SÄBO (Boström, 2014; Boström et al, 2016). Utöver den forskning som belyser demografi, 

flyttmönster, tillgänglighet och ekonomiska aspekter på boendet är också trygghet, delaktighet och 

andra mjuka värden viktiga att ta hänsyn till enligt äldre personer. Äldres boende är dock ett komplext 

forskningsområde som inkluderar flera perspektiv (Granbom, 2015), och det behövs ytterligare 

kunskap inom området.  

 

Det kommer aldrig kunna finnas en generell bostadslösning som passar alla, särskilt med tanke på 

att skillnader mellan individer inom gruppen äldre blir tydligare med åldern (Bäckman et al., 2000). 

Dessa skillnader medför olika förutsättningar och villkor för bostadsval gällande bland annat intresse, 

funktionell situation, hälsa, ekonomisk situation och civilstånd (SOU 2015:85; Granbom, 2015; 

Abramsson, 2015). Däremot är det angeläget att det finns en mångfald på bostadsmarknaden som 

helhet, så att möjligheterna ökar för en större andel av befolkningen att kunna tillfredsställa sina 

bostadsönskemål. 

 

Komplexiteten består också av att hemmet inte enbart kan mätas med objektiva mätvärden (fysiska 

miljöfaktorer) så som miljöhinder i form dörrkarmsmått, trappors bredd och köksbänkars höjd. En 

viktig del inkluderas också av subjektiva värden (psykosociala miljöfaktorer) vilket bidrar till hemmets 

komplexitet. Ur ett objektivt perspektiv behöver ett hem med fysiska miljöhinder inte nödvändigtvis 

medföra att den boende upplever dessa som problematiska. Standarden för bostäder i Sverige är 

relativt god och bostäder som byggs idag generellt sätt är mer anpassade till åldrandet i jämfört med 

bostäder som byggdes förr (SOU 2015:85). Äldre verkar generellt sätt också nöjda med sin 

nuvarande bostad och det finns en nedåtgående trend i antalet miljöhinder över tid. Att äldre 
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personer generellt sätt är nöjda med sina bostäder står dock inte i motsats till att de kan tänka sig att 

flytta om ett större utbud av bostäder fanns tillgängliga på bostadsmarknaden. Det behövs därför 

ökad kunskap om vilka anledningar, utöver försämrad hälsa, som äldre beskriver orsakar flytt, som 

t.ex. bostadens utformning, storlek och tillgänglighet (Granbom, 2015).  

 

För att öka kunskapen om äldres boende behövs därför ytterligare kunskap. Exempelvis behövs 

kunskap som beskriver komplexiteten i förhållandet mellan äldres bostadsval och deras ekonomi 

samt hur de väljer att prioritera sin ekonomi i förhållande till bostadsval (Abramsson, 2015). Det finns 

också kunskapsluckor kring flera andra områden gällande ”äldres boende”, som exempelvis hur den 

äldre individens egna upplevelser (Iwarsson & Ståhl, 2003) samt om boendepreferenser förändras 

över tid, både på grupp- och individnivå (Granbom, 2015). Hur utvecklas exempelvis trygghets- och 

seniorboenden och byggemenskaper över tid när allt fler boende åldras och får sämre hälsa? Ökad 

kunskap om samspelet mellan den åldrande människan och boendemiljön samt om de konsekvenser 

de funktionsnedsättningar äldre vanligtvis drabbas av har för äldres förutsättningar att bo kvar i det 

ordinära bostadsbeståndet, behövs för att stärka kunskapen hos bostadsmarknadens samtliga 

aktörer (Granbom, 2015). Forskningen behöver också mer kunskap kring huruvida bostadens 

utformning spelar någon roll för flytt samt vilka möjligheter och hinder de själva upplever för att möta 

föränderliga behov och önskemål (Granbom, 2015) och hur stor utsträckning valet av boende är ett 

resultat av den lokala bostadsmarknadens struktur. 
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Exempel på byggprojekt för äldre inom det ordinarie 
beståndet i Sverige 

Som en del av förstudien ingick att exemplifiera hur  utbudet av normalbostäder för äldre ser ut i 

Sverige idag. Vi har valt att lyfta fram tre olika exempel:  

 brukarledd planering, i form av byggemenskaper,   

 standardiserade prisvärda hyresrätter 

 bostadsrätter för äldre som affärskoncept 

Dessa tre exempel belyser vikten av att engagera olika aktörer på bostadsmarknaden. 

Byggemenskaper är en ny organisationsform som möjliggör för resursstarka individer att själva ta del 

i utformningen av sin egen boendemiljö. Standardiserade hyresrätter är allmännyttans initiativ för att 

kunna erbjuda prisvärda bostadsalternativ för boende som inte vill eller kan investera i en äganderätt. 

Flera olika aktörer erbjuder idag även bostadsrätter på marknadsmässiga villkor, medvetet utformade 

för en äldre målgrupp.  

Brukarledd planering 

Byggemenskaper, Baugemeinschaften på tyska, innebär att ”en grupp av människor som i egen regi 

och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad” 

(Svensson, 2011). Historiskt finns det exempel olika typer av gemensamma boendeinitiativ, till 

exempel kollektivhusrörelsen under 70-talet, och ekobyar från 1990-talet. Det nya med 

byggemenskaper är att de fokuserar på formerna för samarbetet snarare än innehållet. Sedan 

millennieskiftet har de utgjort en ansenlig del av byggandet i Tyskland. Svensson (2011) refererar en 

tysk rapport som lyfter fram ett antal drivkrafter för den enskilde att engagera sig i en byggemenskap: 

 Att tidigt lära känna framtida grannar 

 Kostnadseffektivt/prisvärt byggande 

 Individuell möjlighet till påverkan på gestaltningen 

 Mer högvärdig utrustning och inredning 

 Större kvaliteter i arkitekturen 

 Identifikation med byggnad och omgivningar 

Svensson (2011) listar sedan en rad argument för varför detta är en bra lösning i Sverige: 
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Figur 1 Argument för byggemenskaper i Sverige (ur Anders Svensson, Byggemenskaper: ett bidrag till 

ett hållbart stadsbyggande även i Sverige, Delegationen för hållbara städer 2011) 

   Erfarenheterna från Tyskland visar på vikten av att det finns en ”infrastruktur” som stöder de 

grupper som är beredda att engagera sig i projekt av den här typen. Svensson listar till exempel 

kommuner, projektledningsföretag och arkitekter, banker och kreditinstitut, byggnadsentreprenörer, 

myndigheter.  
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Figur 2Processkarta för ett byggemenskap-projekt (ur Anders Svensson, Byggemenskaper: ett bidrag till 

ett hållbart stadsbyggande även i Sverige, Delegationen för hållbara städer 2011) 

 

Ur ett Smart Housing-perspektiv är det möjligt att det här skulle kunna utvecklas till en nisch på den 

svenska bostadsmarknaden. Både konsulter och tillverkande företag skulle kunna utveckla tjänster 

och produkter som direkt vänder sig till den här typen av byggherrar. ”Urbana villor” i Malmö är det 

första genomförda projektet, men det finns flera projekt på gång, i bland annat Malmö, Lund och 

Karlskrona.   

 

I Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85) lyfter man fram byggemenskaper som en möjlighet att skapa 

ett större utbud av boendeformer på den svenska bostadsmarknaden, och utredningen föreslår ett 

statligt investeringsstöd som ett stimulansbidrag för att få igång projekt av den här typen. 

Seniorboendeprojekt i den här formen skulle kunna bidra till att 

 Skapa trygghet genom möjligheter till gemenskap och samvaro 

 Underlätta för varandra i vardagen   

 Ge förutsättningar för ett mer aktivt liv 

 Göra det möjligt att bo kvar på orten eller i området, samt 

 Göra det möjligt för språkliga eller andra minoritetsgrupper att forma sitt boende efter egna 

förutsättningar och önskemål (SOU 2015:85, sid 72) 

Byggemenskaper är en ny juridisk organisationsform som möjliggör brukarledda initiativ. Det har på 

det viset en intressant potential att tillföra innovativa lösningar på den svenska bostadsmarknaden. 

Men det är också en lösning som kräver engagemang och stora resurser av de medverkande, 

avseende tid, kompetens och finansiell förmåga. Det kommer rimligen aldrig att bli 

standardalternativet för en äldre bostadssökande, men det finns en stor potential att erbjuda ett 

kvalitativt alternativ för den som har möjlighet att delta. Erfarenheterna från Tyskland visar att 

byggemenskaper effektivt kan utveckla projekt med speciella eller komplicerade förutsättningar, där 

etablerade aktörer med standardiserade koncept inte ser någon affärsmöjlighet. 
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Standardiserade prisvärda hyresrätter 

De svenska allmännyttiga bostadsföretagens samarbetsorganisation, SABO, initierade år 2010 ett 

projekt för att kunna erbjuda nyproducerade hyresbostäder till rimliga hyresnivåer. Man utformade en 

entreprenörstävling, där byggföretagen fick tävla om att erbjuda ”typhuslösningar” för flerbostadshus, 

möjliga att producera till en kostnad av 12000 kr per kvadratmeter. Projektet fick namnet 

”Kombohus”. I första omgången av tävlingen frågade man efter förslag på hus som kunde byggas 

upp till fyra våningar höga, Kombohus Bas, med lägenhetsstorlekar upp till 4 rum och kök. I senare 

versioner har man tagit in förslag på hus upp till åtta våningar, Kombohus Plus, och projekt helt 

inriktade på smålägenheter, Kombohus Mini.  

 

De första husen började byggas 2012, och i juni 2015 fanns det 229 projekt med sammanlagt 3793 

lägenheter färdiga, eller under produktion. Den årliga totala nyproduktionen i Sverige har under 2000-

talet legat mellan 20 000 upp till 25 000 bostäder. Under de senaste åren ser man en ökning. De tre 

första kvartalen 2015 påbörjades sammanlagt 27 700 lägenheter i flerbostadshus. Kombohusen utgör 

således redan nu en ansenlig del av nyproduktionen, och den andelen kan förväntas öka.  

 

  
Figur 3 Kombohus Bas från JSB 

 

Kartan visar utbredningen. Det finns projekt från Trelleborg i söder till Gällivare i norr, med en tydlig 

tyngdpunkt i storstadsregionerna. I Jönköpingstrakten finns genomförda projekt i Mullsjö, Vaggeryd 

och Ulricehamn.  
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Figur 4 Pågående och avslutade Kombo-projekt 2015 

I förutsättningarna för Kombohusprojektet talade man ingenting om kategoriboende. Lägenheterna 

projekterades som standardlägenheter, och följer normalnivån för tillgänglighet enligt svenska 

normer. Av de genomförda projekten visar det sig att en stor del har byggts som olika former av 

seniorboende. Sex av de tio första projekten hör till denna kategori (Wimark & Andersson 2015).   
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Figur 5 Variant "Kristina" från Skanska. Vällösta lägenheter med mycket goda bostadskvaliteter 

Skanskas projekt valdes ut av juryn med motiveringen ”För tilltalande, hållbara och väl artikulerade 
fasader med variation i färg och struktur. Goda möjligheter till alternativa planlösningar och 
lägenhetslösningar, samt bra standard på valda material i lägenheter och allmänna utrymmen”. 
Illustrationen visar deras variant Kristina. Det är ett punkthus med lägenheter i storlekarna 1-3 RoK, 
49 – 79 kvadratmeter. Fyra lägenheter per våningsplan innebär att samtliga lägenheter är 
hörnlägenheter, med möjlighet till dagsljus från två olika håll.  
 
Planlösningarna visar lägenheter med rymliga hallar (i vissa fall möblerbara), badrum med 
tvättmöjlighet, klädkammare, rymliga, nästan kvadratiska parsängssovrum på nästan 15 
kvadratmeter med mycket god möblerbarhet, lättarbetade vinkelkök med matplats vid fasad, i öppet 
samband med vardagsrum med huvudsakligen god möblerbarhet. Samtliga lägenheter har balkong. I 
trerumslägenheten är det mindre sovrummet nästan tolv kvadratmeter, vilket innebär mycket goda 
funktionsmått. Vardagsrummets utformning gör det möjligt att dela av ytterligare ett separat rum om 
man önskar, men då börjar måtten bli ganska knappa. Som helhet är det ett projekt där man valt att 
prioritera goda bostadskvaliteter framför yteffektivitet, och resultatet är mycket övertygande.  
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Figur 6 Lindbäcks variant H+, med yteffektiva lägenheter, men sämre möblerbarhet 

 
Lindbäcks variant H+ är också ett punkthus med fyra lägenheter per plan. Juryn motiverade valet: 
”För de yteffektiva och välplanerade lägenheterna, med goda materialval i både lägenheter och 
allmänna utrymmen. För de tekniska lösningarna och den låga energiförbrukningen”. Man har i det 
här projektet tydligare fokuserat på yteffektivitet, och lägenheterna är märkbart mindre än i Skanskas 
variant. Här finns tvårummare på 45 respektive 54 kvadratmeter, 3 RoK på 72 kvadratmeter och 4 
RoK på 80 kvadratmeter.  
 
Konsekvensen är mindre sovrum, i synnerhet andrasovrummen, trängre entrérum och mindre 
förvaring. Den minsta lägenheten är egentligen inte en tvårummare, eftersom fönstersättningen 
omöjliggör ett avskilt sovrum med fönster. Sängen hamnar här i bakkant av vardagsrummet, och en 
parsängsuppställning är knappast möjlig. Yteffektiva vinkelkök med matplats i fasad, i diagonalt öppet 
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samband med vardagsrum och generösa balkonger ger fina sociala kvaliteter. De ytsnålare 
lägenheterna innebär en bättre boendeekonomi, men boendekvaliteten är också påtagligt lägre än i 
Skanskas projekt. För en potentiellt äldre målgrupp med fokus på tillgänglighet är både den minsta 
och den största lägenheten problematiska. Tvårummaren på 54 kvadratmeter däremot har stora 
kvaliteter, med en fin rundgångsmöjlighet mellan kök, vardagsrum och sovrum, men till priset av 
mindre förvaring och något begränsad möblerbarhet. 

 
Figur 7 NCC:s Kombo-hus med synnerligen yteffektiva lösningar, men med sämre boendekvalitet som 
följd. 

  

NCC:s variant har drivit yteffektiviteten ytterligare ett steg längre. Man lägger fem lägenheter på varje 

våning, i storlekar från 1 RoK på 36 kvadratmeter upp till 3 RoK på 60 kvadratmeter. Juryn skriver 

”För en klassisk, hållbar fasad av tegel, med låga framtida underhållskostnader. För funktionella, och 

effektiva lägenheter, med god flexibilitet och låga boendekostnader”. Det är inte uppenbart vad man 

menar med funktionalitet, effektivitet och flexibilitet. Konsekvenserna av yteffektiviteten är U-formade 

arbetskök utan tillgång till direkt dagsljus, matplatsen placerad i vardagsrummet, badrum utan 
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tillgänglig tvättmöjlighet, trånga och svårmöblerade andrasovrum, och mycket begränsad förvaring. 

Positivt är att de stora sovrummen fortfarande har ganska god möblerbarhet, och entrérummen är 

relativt rymliga. Samtliga lägenheter har balkong, men sammantaget är boendekvaliteten påfallande 

låg med hänsyn till svenska normer och standard, och utan tvivel lägre än i de övriga exemplen. Som 

potentiellt äldreboende känns flera av planlösningarna synnerligen tveksamma.  

 

Wimark och Andersson (2015) har gjort en utvärdering av de första genomförda Kombohus-

projekten, och intervjuat både byggherrar och boende. Resultatet visar att projekten haft en positiv 

inverkan på den lokala boendemarknaden i de kommuner där de genomförts. Man har kunnat bygga 

nya hyresrätter på orter där man annars haft mycket begränsad nyproduktion, och man har kunnat 

erbjuda trygghetsboende för äldre i kommuner där detta annars saknats. De nya komboprojekten har 

också frigjort främst äganderätter, vilket lett till positiva flyttrörelser i hela beståndet.  

 

De som har flyttat till Kombohusen är också överlag positiva med sitt nya boende, främst avseende 

tillgänglighet, tillgång till hiss och balkong, enkelt underhåll, central belägenhet och goda 

parkeringsmöjligheter. Mest missnöjda var man med boendekostnaden, men man viktade också den 

faktorn som mindre betydelsefull.  

 

Collin och Eriksson (2016) har i sitt examensarbete inventerat miljöhinder i ett antal genomförda 

Kombohusprojekt. Resultatet visar att det finns förbättringspotential, främst avseende 

inredningslösningar i kök och badrum, och förrådsmöjligheter för rullatorer.   

 

Det framgår tydligt när man jämför Komboprojekten hur yteffektivtet är kopplad till boendekvalitet. Det 

är dyrt att bygga, och dyrt att bo, och ett effektivt sätt att erbjuda billiga bostäder är att minska 

boendeytan. Med samma funktioner på en mindre yta kan man, per automatik, erbjuda en lägre 

månadskostnad. Men det finns också en nedre gräns när den minskade ytan innebär att andra 

boendekvaliteter sänks. En engelsk forskningsrapport (Roberts-Hughes,2011) redovisar att 47 % av 

de som köpt en nyproducerad bostad i England inte fick plats med sina möbler, 51 % kunde inte 

möblera som de ville på grund av platsbrist, 57 % saknade förvaring, 35 % saknade ytor i köket för 

nödvändig utrustning, 34 % hade inte utrymme för en matplats med plats för gäster, och 28 % 

upplever att de i sitt hem störs av ljud från omgivningen.    

 

Kombohusen är inte från början tänkta som senior-, eller trygghetsboende, och det finns ingen 

kringservice eller några gemensamhetslösningar som ingår som en integrerad del av konceptet. Med 

tanke på det genomslag projektet redan har haft som nytt boendealternativ för äldre så är det 

intressant att diskutera hur man skulle kunna utforma ett liknande koncept där man verkligen 

integrerade de äldres specifika behov och önskemål i utformningen av bostadsmiljöerna, både i och 

omkring den privata bostaden.  

 



 

26 

 

Bostadsrätter för äldre som affärskoncept 

Göran Mellberg är byggentreprenör och deltog under slutet av 1980-talet med arbetet kring 

Gothenburg Medical Center, Europas största sjukhus för ortopedi. Diskussioner om 

rehabiliteringsmöjligheter för elitidrottare i varmare klimat fick honom att börja fundera på nya 

bostadsformer för äldreboende. Tanken var att erbjuda bostäder med medelhavsklimat året runt, i 

Sverige. 2007 var konceptet klart, och 2009 skedde inflyttning till den första ”Bovieran”. 2014 fanns 

det tio byggda projekt, och patentskydd i 22 europeiska länder. 

 

Idén är ett helt standardiserat koncept, möjligt att uppföra var som helst i landet. Alla projekt är 

identiska, vilket möjliggör rationell produktion och god kostnadskontroll. Det enda man varierar är 

fasadutformningen. Varje enhet består av tre stycken trevåningslängor med totalt 48 lägenheter. I 

varje länga finns ett trapphus med hiss. Två av husen innehåller sex lägenheter per plan, och det 

tredje huset innehåller fyra lägenheter. Man når lägenheterna från en loftgång från gårdssidan. Alla 

lägenheter är dubbelsidiga, och har fasad både in mot vinterträdgården och ut mot omgivningen. In 

mot gården kan man utnyttja loftgången som en social yta. Samtliga lägenheter har även en privat 

balkong på den fria fasaden ut mot omgivningen. Det finns en gemensam entré in till byggnaden, och 

sedan når man respektive trapphus från gården. Alla lägenheter har porttelefon, och egen postbox i 

entrén.  

 

Trädgårdsutformningen ingår i konceptet och består av en tropisk, en japansk, och en medelhavszon 

med boulebana. Glastaket över gården har automatiska vädringsluckor och inbyggda solskydd för att 

undvika överhettning sommartid.  

 

 
Figur 8 Boviera-projekt med tegelfasad 
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Figur 9 Boviera med fasad i skivmaterial 
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Figur 10 Typlösning för ett Bovieran-projekt med tre bostadslängor kring en inglasad vinterträdgård 

Lägenheterna är 2 och 3 RoK, i storlek 64 respektive 87 kvadratmeter. Tvårummaren består av en 

rymlig hall med viss möblerbarhet, sovrum som rymmer parsäng, dubbla klädkammare och badrum 

med tvättmöjlighet. Vinkelkök med matplats vid fasad i öppet samband med vardagsrummet med 

mycket god möblerbarhet. Den privata balkongen har utgång från vardagsrummet, och rymmer en 

matplats. Som helhet är det en rationell och funktionell lägenhet med god tillgänglighet och bra 

möblerbarhet.  
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Figur 11: 2 RoK på 64 kvadratmeter 

 
Figur 12: 3 RoK 87 kvadratmeter, standardvariant 

Trerumslägenheten har ett snarlikt upplägg i hall, badrum och kök. Men här finns en kort vägg som 

delvis skiljer av mellan kök och vardagsrum. Det stora sovrummet är mer långsmalt än i den mindre 
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lägenheten, vilket gör passagemåtten lite trängre. Det mindre sovrummet rymmer en enkelsäng med 

långsida mot vägg, men inte fristående. Den ena klädkammaren har ersatts av två garderober. Det 

finns möjlighet till ytterligare förvaring i båda sovrummen.  

 

 
Figur 13: 3 RoK 87 kvadratmeter, gavelläge 

Gavellägenheten är i princip identisk med standardlägenheten. Enda skillnaden är ett fönster på 

gaveln, som ger mer ljus i vardagsrummet.  

 

I samtliga varianter ligger alla sovrum mot loftgången, vilket vi inte rekommenderar i Sverige. För att 

något öka den privata sfären, och föra ner mer ljus längs fasaden har man dragit ut loftgången från 

fasaden.  
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Figur 14: Vinterträdgården 

Alla lägenheter är dubbelsidiga, vilket är en kvalitet. Men man tar inte tillvara det i planlösningarna. 

Det finns inga tydliga genomblickar från fasad till fasad, trots att möjligheten egentligen finns, och 

entréhallen i bostäderna får inget dagsljus från gårdssidan. Man har också konsekvent lagt 

bostadens sociala ytor mot utsidan, vilket gör att man inifrån lägenheten helt saknar kontakt med det 

sociala livet på gården, om man inte sitter vid fönstret i sovrummet.  
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Temadag ”Det åldersbeständiga boendet” 

Den 3 mars 2016 anordnades en temadag kring äldres boende vid Jönköpings Tekniska Högskola, 

JTH. Inbjudan hade spridits med god hjälp från forskningskoordinator Susanne Johannesson vid 

Hälsohögskolan. Ett femtiotal deltagare med representanter med skilda bakgrund från både offentlig 

och privat sektor deltog; utvecklingsledare, forskare, socialchefer, äldreomsorgschefer, 

områdeschefer, folkhälsoplanerare, läkare och studenter. Samtliga deltagare hade i förväg fått ta del 

ett diskussionsmaterial med en kortfattad beskrivning om förstudien och dess resultat.  

 

Dagen startade med att Martina Boström och Kaj Granath sammanfattade resultaten från förstudien. 

Marianne Granbom presenterade sedan sin egen forskning om äldres egna upplevelser av det egna 

hemmet. Därefter visade Anders Wimby utvecklingen av Bovieran-konceptet, och Fredrik von Platen 

beskrev arbetet med brukargemenskaper som genomförs av  Seniorhus Karlskrona.  Ylva Sandström 

från SABO redogjorde för Kombohus-projektet.  

 

 
 

Det framkom vid slutdiskussionen att både Bovieran och Kombohusen arbetar på utvidgade koncept 

med mer stadsmässiga kvaliteter, och inslag av funktionsblandning. De nuvarande lösningarna är 

renodlade bostadshus, avsedda att byggas som fristående enheter i halvcentrala lägen. Nu 

diskuterar man lösningar möjliga att uppföra i kvartersstad, där bottenvåningen, helt eller delvis, 

skulle kunna rymma andra funktioner än bostäder. Detta skulle kunna göra det möjligt att tillföra olika 

typer av närservice, såsom restaurang eller närsjukvård, i nära anslutning till den egna bostaden, 

utan att förändra karaktären till något som liknar institutionsboende.  

Att man lyckats samlat en så varierad deltagargrupp påvisar projektets aktualitet och betydelse samt 

behovet av samordning över professions- och forskningsgränser. Det finns en stor potential för Smart 

Housing Småland att jobba vidare med det här området. 
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BOÄL: ett nytt nätverk för kunskap om äldres boende  

Det finns behov av att kunskap och forskning kring äldres resonemang, prioriteringar och preferenser 

motsvarar föränderliga behov på bostadsmarknaden, vilket även gäller Region Jönköpings län. Den 

ekonomiska kunskapen för gruppen äldre finns men inte resonemangen kring hur deras 

betalningsvilja påverkar valet av bostad. En annan viktig aspekt att studera vidare är bostadsval ur ett 

mångfaldsperspektiv i form av etnisk tillhörighet, jämställdhet och socioekonomiska skillnader. 

Ytterligare kunskap behövs också kring vilka äldre som väljer att flytta till seniorboenden och 

trygghetsboenden och hur dessa bostäder förändras över tid; hur fungerar och används 

trygghetsboenden i kommunerna och ersätter dessa boendeformer det särskilda boendet över tid?  

 

Forskning om äldres boende bör inkludera en bred skara såsom äldre, forskare, politiker och 

myndigheter, arkitekter, inredningsdesigner och byggentreprenörer, fastighetsskötare m.fl. Detta 

ställer krav på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan fackhögskolorna på Jönköping University och 

den breda kompetens som finns inom området i Region Jönköpings län.  Högskolan i Jönköping har 

därför tagit initiativ till ett nätverk för boendefrågor för äldre, BOÄL, som en fortsättning på förstudien 

”Det åldersbeständiga boendet”.  

 

BOÄL:s vision 

BOÄL har en vision att bygga ett åldersbeständigt boende med utgångspunkt från befintlig forskning. 

På Jönköpings University finns också ett etablerat nätverk som heter ”Gerotech” vilket har till syfte att 

utveckla ny och befintlig teknik för att främja ett gott liv i ett åldrande samhälle tillsammans med äldre, 

anhöriga, företagare och forskare. Smart Housing Småland är en internationellt ledande 

innovationsmiljö med fokus på smarta och hållbara bostadslösningar med bas i glas och trä.  

 

I Jönköpings kommun finns sedan 2011 en äldrestrateg, som även arbetar som docent vid Institutet 

för gerontologi på Hälsohögskolan. Äldrestrategen fungerar som en viktig länk mellan forskning och 

praktik och genomför fördjupad forskning inom strategiskt utvalda områden i samverkan med 

personal inom äldreomsorgen. Byggandet av ett åldersbeständigt boende skulle kunna utgöra ett 

sådant strategiskt utvalt område. 
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