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Abstract 
Purpose: Many of SABO’s standard houses, kombohus, have a majority of tenants that 
is over 65 years old. As this wasn’t known when planning the buildings some adoptions 
for elderly people might be missing in the original concept. The original concept aimed 
to give the public housing corporations a cheap way to produce apartments. A 
kombohus can have different looks but a common thing is that they are all procured as 
general agreements by SABO and may be sub ordered by their affiliated companies. 
The houses also have some similarities when it comes to the choices of products and 
the layout. The houses meet Swedish regulations considering space and wheel-chair 
accessibility but this might not be enough for an elderly tenant. Considering the 
increasing amount of pensioners in Sweden the accessibility in apartments will be an 
important thing to investigate. The aim of this report is therefore to evaluate the ability 
to develop SABO’s standard houses and identify improvement factors considering 
accessibility for elderly. 

Method: Five different houses have been analysed during the project. The main method 
for analysing have been interviews. The interviewed are elderly tenants with an 
apartment in the examined houses, and representatives from the public housing 
corporation who owns the building. The project also consists of five case studies 
performed on the visited houses. The case study was mainly performed through the 
Housing Enabler Screening Tool which is a tool that can be used to measure the amount 
of accessibility obstacles in an apartment. The tool considers obstacles in the 
apartments, entrances and outdoor environments. If the building doesn’t fulfil the 
requirements and if an obstacle is detected a mark will be given. This will increase the 
total score which indicates the accessibility of the building. 

Findings: Most of the obstacles found during the analysis are within the apartments. 
The examined house with the best score from the Housing Enabler Screening Tool was 
the house built in Ronneby, which had been modified to be more accessible. The report 
results in a proposal of different modifications that would improve the future houses to 
be even better adopted to the needs of the elderly. 

Implications: Conclusions is that the kombohus-concept have good opportunities to 
increase the amount of accessible houses on the local markets. Some of the controlled 
aspects are week considering accessibility for elderly in the existing houses. Example 
of this is area for keeping walking frames and docking electrical wheel-chair that’s not 
blocking fire escape routes.  Many of the interviewed commented on the lack of follow-
ups on how the tenants experience the building therefore the recommendation for 
further investigations would be to do follow-ups with tenants considering layout and 
architecture. 

Limitations: The study is based on the information collected from five standard houses 
which is considered enough due to the similarity between the different houses. The 
results from the study would have been able to be repeated if the five houses were 
exchanged with five others from the same concept. 

Keywords: Kombohus, obstacles, accessibility, disability, elderly, housing, housing 
adoption for elderly, elderly housing, public housing corporations.
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Sammanfattning 
Syfte: Många av SABOs typhus, kombohusen, har en majoritet av hyresgäster över 65 
år. Detta var inte planerat vid utformning av bostadshusen utan tanken var att bygga ett 
flerbostadshus till ett lågt pris. Därför kan kombohusen sakna produkter och utformning 
som äldre hyresgäster behöver. Ett kombohus kan se olika ut men det de har gemensamt 
är att de är upphandlade av SABO och kan avropas av deras medlemsföretag. 
Kombohusen har även vissa likheter i form av produktval och utformning av 
lägenheterna. Bostäderna uppfyller SIS-standard men det betyder inte att allt är anpassat 
för en äldre hyresgäst. Eftersom andelen seniorer i Sverige ökar så kommer det behövas 
fler tillgängliga bostäder. Målet i denna undersökning handlar därför om att utvärdera 
SABOs kombohus och identifiera faktorer som kan förbättras för att åstadkomma ett 
bättre anpassat boende för seniorer. 

Metod: I studien har fem olika kombohus undersökts utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv där den huvudsakliga metod som använts är intervjuer. De 
intervjuade är hyresgäster som brukar en lägenhet i kombohusen samt bostadsföretagen 
som har låtit uppföra byggnaden. Studien består även av en fallstudie där en inventering 
av miljöhinder (tillgänglighetsgranskning) har utförts med hjälp av Housing Enabler 
Screening Tool. Verktyget behandlar punkter inom olika områden: inomhus, entréer 
och utomhusmiljöer. Om byggnaden inte uppfyller någon punkt får den en anmärkning 
inom det specifika området.  

Resultat: Undersökningen har visat att de flesta anmärkningarna hos kombohuset har 
varit inomhus. Även att det kombohus som klarade sig bäst var i Ronneby som är ett 
kombohus anpassat till trygghetsboende vilket bland annat innebär förhöjd 
tillgänglighet i badrum. I studien har författarna kommit fram med förslag för att 
förbättra framtidens kombohus för att kunna åstadkomma ett bättre anpassat boende för 
seniorer med hänsyn till tillgänglighet.  

Konsekvenser: Slutsatser som har tagits är att konceptet med kombohuset har stora 
möjligheter att i framtiden ge fler tillgängliga bostäder på marknader där det verkligen 
behövs. Dessutom att några av de kontrollerade punkterna är lite svagare och bör 
åtgärdas även i det befintliga beståndet. Exempel en sådan punkt är utrymme för rollator 
i lättillgängligt förråd eller förvaringsmöjligheter i trapphus som inte utgör en brandfara 
eller blockerar utrymningsvägar då många hyresgäster i kombohusen använder sig av 
rollator. En slutsats som författarna har kommit fram till är att många av de intervjuade 
anser att det görs för lite uppföljning av hur hyresgästerna upplever boendet. Fler 
uppföljningar tillsammans med hyresgäster med hänsyn till tillexempel arkitektur och 
utformning är en stark rekommendation. 

Begränsningar: Studien baseras på empiri från fem kombohus men detta anses vara 
tillräckligt då kombohusen är typhus och många är utformade på samma sätt. Studiens 
resultat skulle därför troligtvis vara samma även om andra kombohus hade valts. 

Nyckelord: Kombohus, miljöhinder, tillgänglighet, rörelsehinder, senior, bostad, 
bostadsanpassning, seniorbostad, allmännyttiga bostadsföretag. 
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1 Inledning 
Rapporten SABOs kombohus som senioranpassat boende är resultatet av ett 
examensarbete på 15hp vilket färdigställts vårterminen 2016 vid Jönköping University 
School of Engineering (tidigare JTH – Jönköpings Tekniska Högskola) med 
huvudinriktning byggnadsteknik. 

Begreppsförklaringar: 
SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag. 
LOU, Lagen om offentlig upphandling. 
Senior, Personer över 65 år. 
SIS-standard, Swedish Standards Institute. Vid användande av detta uttryck i denna 
rapport menas SS 91 42 22:2006 & SS 91 42 21:2006 som anger mått och yt-standard 
i Svenska bostäder. 
Tillgänglighet, Utvidgat begrepp som syftar på både fysisk tillgänglighet och 
användbarhet. 
Miljöhinder, Ett hinder som uppkommer på grund av en funktionsnedsättning. 
Kombohus bas, Det första kombohuset, byggs i två till fyra våningar. 
Kombohus plus, Det andra kombohuset, byggs i fem till åtta våningar. 
Trygghetsboende, Ett begrepp som ställer krav på tillgänglighet i en bostad. 
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden tar upp varför det valda ämnet är relevant och belyser bland annat 
kopplingen mellan kombohusen och seniorer. 

1.1.1 Kombohus 
SABO har tagit fram en typ av flerbostadshus som kallas kombohus (SABO, 2012). 
Husen är upphandlade med entreprenörer genom ramavtal som gäller under ett antal år. 
Ramavtalet kan i sin tur utnyttjas av SABOs medlemsföretag, de allmännyttiga 
bostadsföretagen. De kan därigenom knyta avtal direkt med de entreprenörer som ingår 
i ramavtalet (SFS, 2007:1091). Upphandlingen gäller ett typhus som uppförs på samma 
sätt oavsett byggnadsplats för att pressa omkostnaderna. Ramavtalet innebär att varje 
enskild entreprenad inte behöver upphandlas vilket gör processen billigare och 
betydligt snabbare än vanligt (SABO, 2012). De kombohus som finns är kombohus bas, 
kombohus plus, kombohus mini och kombohus flex. Rapporten berör dock endast 
kombohus bas och plus. En planlösning från ett kombohus plus finns bifogat i bilaga 4. 
Husen ser inte likadana ut i utförande och arkitektur och varje typhus har ett eget 
ramavtal och därmed en egen upphandling.  

1.1.2 Seniorer och kombohusen 
Enligt Wimark och Andersson (2015) är en stor andel av de inflyttade i de undersökta 
kombohusen seniorer. Cirka 70 % av de hittills inflyttade är 65 år eller äldre. De flesta 
seniorer som valt att flytta till kombohusen tyckte att tidigare boende krävde för mycket 
underhåll och skötsel vilket innebar en för stor arbetsbörda. 

Kombohusen erbjuder idag god tillgänglighet enligt de boende (Wimark & Andersson, 
2015). Då många äldre anser att bostadens tillgänglighet (hiss, ramper istället för 
trappor mm.) och utformning är viktiga faktorer vid bostadsbyte. Detta är en av 
faktorerna till att seniorer står för en majoritet av de inflyttade i kombohusen (Wimark 
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& Andersson, 2015). Därför blir det en naturlig och viktig vidareutveckling att ta fram 
ett nytt koncept som är anpassat för denna målgrupp.  

1.1.3 Ökande andel seniorer 
Andelen seniorer förväntas öka de kommande åren i Sverige, samtidigt som 
medellivslängden hos både män och kvinnor ökar. Detta innebär att fler kommer att 
drabbas av funktionsnedsättningar på grund av ökad ålder. Dessa 
funktionsnedsättningar hämmar ofta rörelseförmåga, syn och balans. Många äldre 
tenderar att bo kvar i det ordinarie bostadsbeståndet. Detta leder i sin tur till att ordinarie 
bostäder kommer att bli en vanlig arbetsplats för vård- och omsorgspersonal samtidigt 
som en stor del av dessa bostäder inte kommer vara tillräckligt anpassade för personer 
med funktionshinder (SABO, 2014). 

1.2 Problembeskrivning 
Många av de som flyttar till SABOs kombohus är äldre som flyttar ifrån sina villor till 
ett ofta mer centralt beläget och mindre skötselkrävande lägenhetsalternativ (Wimark 
& Andersson, 2015). Då detta inte varit känt från början kan kombohusen idag sakna 
speciella lösningar, anpassade för äldre eller funktionsnedsatta, som kan underlätta 
deras boendesituation, välmående och trivsel. Ett färdiganpassat kombohus för seniorer 
skulle kunna fungera som förebild i andra projekt som stöter på liknande problem 
gällande senioranpassning. 

Enligt äldreboendedelegationen har den fysiska utformningen av lägenheten en mycket 
stor roll i vad den boende tenderar att behöva hjälp med vid utförande av aktiviteter. 
Om bostaden har utformats på ett tillgängligt sätt kommer den boende alltså att klara 
av fler aktiviteter på egen hand (Äldreboendedelegationen, 2008). 

Fler kvalitéer än tillgänglighet behöver tillgodoses i boenden avsedda för seniorer för 
att det ska kunna anses som ett bra alternativ till det befintliga hemmet. Bostaden kan 
inte bara vara tillgänglig enligt SIS-standard för att vara attraktivt, utan måste tilltala på 
fler sätt. Lägenheterna bör till exempel ha en tilltalande planlösning, bra lokalisering 
och bra standard på material. Bra och prisvärda lägenhetsalternativ gör att seniorer i 
större utsträckning och tidigare i åldrarna väljer att flytta från sina befintliga boenden, 
vilket ofta ger ökat välmående (Isaksson, et al., 2013). 

Utvecklingen av senioranpassade boenden går framåt men det behövs fortfarande mer 
forskning inom området. Framförallt behövs det fler exempel på praktiska 
tillämpningar av befintlig forskning. Rapporten syftar till att utreda SABOs kombohus 
ur ett senioranpassningsperspektiv och ge förslag på anpassningsmöjligheter för att 
åstadkomma ett bra boende för äldre. De undersökta kombohusen är av typerna 
kombohus plus och kombohus bas. Dessa har slagits samman i empiri och resultat och 
det görs ingen skillnad på vilken av varianterna som undersökts. Resultatet och 
analysen tar därför hänsyn till förhållandena i båda typhusen vilket ger en allmän 
tillgänglighetsgranskning av kombohuskonceptet. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att utvärdera SABOs kombohus ur ett 
senioranpassningsperspektiv och formulera förslag som kan åstadkomma ett bättre 
anpassat boende för seniorer. 
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För att uppnå målet har tre frågeställningar formulerats som utgångspunkt för arbetet. 
Dessa har formulerats på ett allmänt plan för att ta reda på vilka tillgänglighetsfrågor 
som är viktiga för äldre. Frågeställningarna listas nedan. 

1. Vilka problem och möjligheter finns i det befintliga kombohusbeståndet med 
hänsyn till senioranpassning? 
 

2. Vad säger seniorer som bor i kombohusen och de allmännyttiga bostadsföretag 
som uppfört byggnaden om senioranpassning av SABOs kombohus? 
 

3. Hur kan utformningen av kombohusen förbättras, för att bättre möta kraven på 
tillgänglighet i ett senioranpassat boende? 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har gjorts för att hålla rapporten informativ, relevant och inom ämnet. 
Boendekvalitéer för äldre är ett stort forskningsområde med mycket skrivet både från 
ett byggperspektiv och från ett medicinvetenskapligt perspektiv. 

 Rapporten avser inte boendet som arbetsplats. Till exempel stödpersoner har inte 
beaktats i resultatet. 

 Rapporten är begränsad till en undersökning av fem kombohus. Då det handlar 
om typhus och förutsättningarna i och kring husen ofta är likartade kan resultatet 
ses som en indikation på en trend som även kan appliceras på de kombohus som 
inte undersökts. 

1.5 Disposition 
Rapporten byggs upp av följande kapitel: 

Kapitel 1: Inledning 
Detta kapitel introducerar rapporten genom bakgrund, mål, frågeställningar och 
avgränsningar. 

Kapitel 2: Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver arbetets undersökningsmetoder för datainsamling. 

Kapitel 3: Teoretiskt ramverk 
I teoretiskt ramverk samlas alla vetenskapliga teorier som ligger till grund för att 
besvara frågeställningarna och uppnå det angivna målet. 

Kapitel 4: Empiri 
Detta kapitel beskriver all insamlad data som hämtats genom metoder beskrivna i 
kapitel 2. 

Kapitel 5: Analys och resultat 
Empirin från föregående kapitel analyseras i detta kapitel för att sedan leda till svar på 
frågeställningarna. 

Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 
Här diskuterar författarna vad som har uppnåtts genom resultatdiskussion, 
metoddiskussion, begränsningar, slutsatser och förslag till vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver och visar på vilka metoder som använts och det praktiska 
tillvägagångsättet som använts för att besvara frågeställningarna och uppfylla målet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Det huvudsakliga angreppssättet i rapporten består av kvalitativa metoder. Bland annat 
genom intervjuer. Dessa har genomförts under studiebesök. Arbetet har resulterat i 
kvalitativ data för analys och slutsatser. 

2.1.1 Fallstudie 
Under studiebesöken genomfördes även en fallstudie på kombohusen. Där 
genomfördes en inventering av miljöhinder enligt Housing Enabler Screening Tool 
(HEST). Samtidigt utfördes en visuell bedömning av lägenheten.  

HEST är ett verktyg framtaget av Lunds Universitets CASE-grupp som arbetar mycket 
med forskning kring senioraspekter av byggande och boende. De har med hjälp av sin 
tidigare forskning skapat ett verktyg med 60 kontrollpunkter som kan användas för att 
analysera tillgängligheten för seniorer i och omkring fastigheten. Verktyget finns 
bifogat i sin helhet i bilaga 1. 

2.1.2 Besöksintervjuer  
Fem studiebesök har genomförts i ordningen Katrineholm, Mullsjö, Ronneby, 
Stenungsund och Tjörn. Vid varje enskilt studiebesök genomfördes intervjuer, först 
med en representant från det kommunala bostadsföretaget och sedan med en eller flera 
av bostadsföretaget utvald hyresgäster i kombohuset. Alla de intervjuade hyresgästerna 
var över 65 år. Alla de genomförda intervjuerna utgick från vetenskapliga metoder för 
att öka trovärdigheten. 

2.1.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts inom ämnet ”anpassning av bostäder för seniorer” 
och används som en vetenskaplig grund för arbetet samt som jämförelsematerial för 
insamlad data för att bekräfta validitet och reliabilitet.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan följer en beskrivning av hur de valda datainsamlingsmetoderna hänger samman 
med frågeställningarna. En frågeställning kan ha samma informationsinsamlingsmetod 
som en annan.  
 
Frågeställning ett: Vilka problem och möjligheter finns i det befintliga 
kombohusbeståndet med hänsyn till senioranpassning? 

Vid besvarande av denna frågeställning har metoderna litteraturstudie och fallstudie 
använts. Med hjälp av en litteraturstudie kunde både positiva och negativa aspekter 
belysas hos kombohusen.  
 
Frågeställning två: Vad säger seniorer som bor i kombohusen och de allmännyttiga 
bostadsföretag som uppfört byggnaden om senioranpassning av SABOs kombohus? 
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Vid besvarande av denna frågeställning har metoden intervju använts. Detta för att få 
hög reliabilitet i insamlad data. Litteraturstudie har även varit en bidragande faktor till 
att kunna svara på frågeställningen. 

Frågeställning tre: Hur kan utformningen av kombohusen förbättras, för att bättre 
möta kraven på tillgänglighet i ett senioranpassat boende?  

Frågeställningen besvarades genom metoderna intervju och litteraturstudie. Intervjuer 
ger insikt i hyresgästernas och de kommunala bostadsföretagens åsikter om vad som 
kan förbättras. Litteraturstudien är fördelaktigt för att se hur liknande problem har blivit 
lösta. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Vid datainsamling till rapporten har i huvudsak tre olika metoder använts, intervju, 
litteraturstudie och fallstudie. 

2.3.1 Fallstudie 
Fallstudie som metod bidrar till insamling av kvalitativ data. En fallstudie bör dock inte 
anses som en kvalitativ undersökningsmetod då den, beroende på undersökt fenomen, 
kan innehålla kvantitativa metoder vid utförandet. (Simons, 2009).  

Metoden som använts kallas Collective-metoden. Den innebär att flera olika fallstudier 
genomförs för att bilda en samlad bedömning av fenomenet.  Där de undersökta 
fenomenen bör vara direkt kopplat till de undersökta objekten (Simons, 2009). 

2.3.2 Besöksintervjuer 
Kvale & Brinkmann (2009) presenterar i sin bok exempel på olika intervjumetoder. 
Nedan presenteras de intervjumetoder som använts under arbetet med att intervjua 
bostadsbolag och hyresgäster. För hyresgästintervjuerna har den lite mer ostrukturerade 
confrontational interviews använts och för de mer strukturerade 
bostadsföretagsintervjuerna har narrative interviews använts. 
 
Narrative Interviews - Denna metod fokuserar på den intervjuades historia, 
uppbyggnad och åsikter. Det den intervjuade återger uppkommer ofta spontant under 
intervjutillfället. Intervjumetoden liknar för den intervjuade ett vanligt dagligt samtal 
där svar på frågorna uppkommer efterhand som samtalet fortgår (Kvale & Brinkmann, 
2009). 
 
Confrontational Interviews - Intervjumetoden går ut på att intervjuaren i samspel med 
den intervjuade spinner på historien som intervjuaren vill ha berättad. Det sker i samspel 
där den intervjuade berättar historien och den intervjuande kommer med input och styr 
“historien” i den riktning som denne önskar för att få ut så mycket kvalitativ fakta som 
möjligt. (Kvale & Brinkmann, 2009). 

2.3.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är en sammanställning av analyser gjorda utifrån tidigare 
publikationer inom ett specifikt ämne. Den bör även fungera som grund för ny forskning 
som kan föra forskningsfronten framåt (Webster & Watson, 2002). En litteraturstudie 
är en process som består av stegen Input - Bearbetning - Output. Bearbetningen kan 
beskrivas som en serie av steg bestående av insamling av data, vetskap, förståelse, 
analys och utvärdering. Levy och Ellis (2006) framhåller även att bearbetningen är det 
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viktigaste steget för att ta fram fakta som det går att grunda ny forskning på, vilket de 
även framhäver som det absoluta syftet med en litteraturstudie. Litteraturstudien är även 
viktig för att bekräfta validitet och reliabilitet i den utförda studien. För att öka dessa 
värden är kvalitén och vetenskaplighet hos den studerade litteraturen som stödjer den 
egna studiens resultat av stor vikt (Barnes, 2005). 

2.4 Arbetsgång 
Arbetet började med kontakt med SABO, efterföljt av möten samt telefon- och 
mailkontakt. Inför studiebesök gjordes ett urval av vilka kombohus som skulle besökas. 
Detta gjordes tillsammans med handledning från SABO. Under studiebesöken i 
kombohusen kunde intervjuer utföras med hyresgäster och med de allmänna 
bostadsföretagen. 
 
Inledande genomfördes även en litteraturstudie som bakgrund till studien. Litteraturen 
har valts genom ett urval av olika vetenskapliga artiklar och statliga offentliga 
utredningar som behandlar ämnet. Det finns mycket skrivet kring senioranpassning av 
bostäder. Eftersom omhändertagandet och synen på äldres behov av vård och stöd 
skiljer sig mellan olika länder har artiklar skrivna efter svenska förutsättningar valts ut 
som de mest relevanta i arbetet. Många av dessa artiklar finns dock i både en engelsk 
och en svensk version. 

Databaser: Google scholar, Primo, DIVA portal, ScienceDirect, SAGE Research 
Methods. 
 
Sökord: bostadsanpassning för äldre, tillgänglighet, rörelsehinder, senior, bostad, 
äldreboendedelegationen, intervjumetodik, scientific interview, flyttkedjor, 
miljöhinder, documentary research, literature review, case study. 

2.5 Trovärdighet 
För att öka validiteten i projektet har litteraturstudien utgått från relevanta vetenskapliga 
metoder. Reliabilitet är tillförlitlighet och kan höjas genom att frågorna som ställs inte 
skall vara tolkningsbara utan klara och definierade (Harboe, 2013). Intervjuerna 
spelades in för att det sedan skulle gå att jämföra anteckningarna med det inspelade 
materialet för att bekräfta att inga missuppfattningar skett. Om någon oklarhet uppkom 
under granskningen av den insamlade empirin gjordes en återkoppling till den 
intervjuade för att bekräfta materialet och öka reliabiliteten. Något som inte 
genomfördes under intervjuerna var ett test-retest. Ett test-retest innebär att man 
upprepar intervjun efter en tidsperiod för att öka reliabiliteten (Svenning, 2003). Ett 
test-retest genomfördes inte på grund av studiens tidsram och det antal projekt och 
intervjuer som genomförts. Att öka antalet intervjuer ansågs ge studien större 
tillförlitlighet än att genomföra ett test-retest.
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3 Teoretiskt ramverk 
Under teoretiskt ramverk presenteras fakta och teorier som ligger till grund för arbetet. 
Dessa skall ge en bra förutsättning för att svara på frågeställningarna samt ge en 
förståelse för begrepp som kommer att användas i diskussion och analys av resultatet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Teorin miljöhinder för seniorer är viktig för att kunna besvara frågeställning ett och två 
samt ger en god grund för förslagen som formulerats som svar till frågeställning tre. 
Social trygghet och tekniska boendeanpassningar är viktiga för att kunna göra en 
bedömning vid besvarande av frågeställning ett vilka problem och möjligheter som 
finns i det befintliga kombohusbeståndet. Social trygghet är givetvis också viktig då 
rekommendationerna formulerats. 

3.2 Miljöhinder för seniorer 
Miljöhinder kan inventeras med hjälp av checklistor grundade på standarder och 
riktlinjer för bra bostadsutformning. En svårighet med kartläggningen är att 
boendemiljöer varierar mycket. Tillgänglighet är ett vanligt begrepp när man pratar om 
bostäder för äldre. Tillgänglighet är ett samspel av vad miljön kräver och en persons 
fysiska förmåga att klara dessa krav. En inventering av miljöhinder har gjorts av 
Granbom et al. (2015) där de identifierat olika miljöhinder utifrån tre olika områden, 
utomhusmiljö, entréer och inomhusmiljö. I samma rapport beskrivs även fyra olika 
funktionsprofiler. Beroende på vilken funktionsprofil en människa har så kan olika 
miljöhinder uppkomma. En senior med en låg funktionsprofil har därför troligtvis inte 
problem med alla punkter i HEST. Nedan listas de kontrollpunkter som tas upp i HEST. 

3.2.1 Miljöhinder i utomhusmiljö 
I HEST finns sjutton miljöhinder utomhus kring fastigheten, formulerade som konkreta 
kontrollpunkter. De punkter som kontrolleras under studiebesöken i utomhusmiljön 
listas i tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Kontrollpunkter för utomhusmiljön kring kombohusen (Carlsson et al. 2009) 

 

Mil jöhinder i  Utomhusmil jö (17st):

1. Gångvägar med trappsteg
2. Instabil ytbeläggning (löst grus/ lera/ sand etc.)
3. Höga trottoarkanter (högre än 4 cm)
4. Branta lutningar (mer än 1:20)
5. Oregelbunden/ojämn ytbeläggning
6.Branta utjämningar av trottoarkanter
7. Avsaknad av/för korta/för långt mellan vilplan (2 m långt) i lutningar (max 6 m mellan vilplan)
8. Avsaknad av ledstänger i branta lutningar
9. Gångyta smalare än 1,5 m
10. Bristande/ojämn/bländande allmänbelysning längs förflyttningsvägar
11. Avsaknad av/otillräckliga taktila varningar vid nivåskillnader/andra faror
12. Av/påstigningszoner långt från entrén (mer än 5 m)
13. Avsaknad av/för få sittplatser (Ska finnas var 25:e m närmast entrén, därefter minst var 100:e m)
14. Soptunna/sopkärl svår/a att nå (annan höjd än 0,8-1,0 m över mark, eller annat problem)
15. Brevlåda svår att nå (annan höjd än 0,8-1,1 m över mark, ingen korg på insida av lägenhetsdörr, annat problem)
16. Soprum/soptunna kan endast nås via trappsteg/annan nivåskillnad (mer än 15 mm)
17. Brevlåda/brevinkast kan endast nås via trappsteg/annan nivåskillnad (mer än 15 mm)
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3.2.2 Miljöhinder vid entréer 
I HEST finns tretton miljöhinder vid entréer, formulerade som konkreta 
kontrollpunkter. De punkter som kontrolleras under studiebesöken i entréer listas i 
tabell 2 nedan.  

Tabell 2. Kontrollpunkter för entréerna i Kombohusen (Carlsson et al. 2009). 

 

3.2.3 Miljöhinder inomhus  
I HEST finns trettio miljöhinder inomhus, formulerade som konkreta kontrollpunkter. 
Punkterna täcker både trapphus, tvättstuga och bostäderna. De punkter som kontrolleras 
under studiebesöken i inomhusmiljön listas i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Kontrollpunkter för miljöhinder inomhus i kombohusen (Carlsson et al. 2009).  

 

Mil jöhinder i  Entréer (13st):

1. Tunga dörrar, automatik saknas
2. Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt
3. Höga trösklar och/eller trappsteg vid entré (mer än 15 mm)
4. Komplicerad/ologisk öppningsprocedur
5. Smala dörröppningar (mindre än 84 cm fritt mått)
6. Otillräckligt manöverutrymme vid dörrar
7. Vilplan saknas framför entrédörrar (yta med max lutning 1:50, mindre än 1,5 x 1,5 m)
8. Trappor enda förflyttningsvägen (hiss/ramp saknas)
9. Ledstänger saknas/finns endast vid en sida
10. Höga, låga och/eller oregelbundna sättsteg (annan höjd än 15-17 cm)
11. För korta ledstänger (måste fortsätta 30 cm före/efter trappan) och/eller med avbrott vid vilplan
12. Hög tröskel/nivåskillnad/trappsteg (mer än 15 mm)
13. Smal dörr (mindre än 84 cm, fritt mått)

Miljöhinder Inomhus (30st):

1. Trappsteg/trösklar/nivåskillnader mellan rum/golvytor (mer än 15 mm)
2. Smala dörrar (mindre än 76 cm, fritt mått)
3. Smala passager/korridorer i förhållande till fast inredning/ byggnadsutformning (mindre än 1,3 m)
4. Trappa till ovanvåning med nödvändiga bostadsfunktioner
5. Trappa till källarplan med nödvändiga bostadsfunktioner
6. Ledstänger saknas/finns endast vid en sida
7. För korta ledstänger (måste fortsätta 30 cm före/efter trappan) och/eller med avbrott vid vilplan
8. Hyllor/väggskåp högt placerade (lägsta hyllplanet mer än 50 cm över arbetsyta eller mer än 1,4 m över golv)
9. Otillräckliga manöverytor kring vitvaror förvaringsenheter (betjäningsyta mindre än 1,2 m framför inredning)
10. För djupa hyllplan (mer än 30 cm). Vid djupare hyllplan krävs utdragbar inredning/karusellinsats
11. Reglage/manöverorgan högt/otillgängligt placerade (mer än 1,1 m över golv)
12. Arbetsyta i höjd lämplig för sittande arbete saknas (84 cm eller lägre krävs)
13. Komplexa manövrer (mer än ett moment/en rörelse) och god precision krävs
14. Handfunktion krävs
15. Avsaknad av stödhandtag vid dusch/bad och/eller wc
16. Reglage/manöverorgan högt/otillgängligt placerade (högre än 1,1 m över golv)
17. Badkar istället för duschplats
18. Otillräckligt utrymme för pall, badbräda eller motsvarande, eller annat problem i dusch/bad
19. Duschplats med kanter/nivåskillnad
20. Otillräckliga manöverytor där vändning krävs (mindre än 1,3 x 1,3 m)
21. Komplexa manövrer (mer än ett moment/en rörelse) och god precision krävs
22. Handfunktion krävs
23. Toalettstol 47 cm eller lägre. Inklusive sittring
24. Tvättfat placerat på höjd för stående (överkant 81 cm över golv eller högre)
25. Reglage/manöverorgan högt placerade (högre än 1,1 m över golv)
26. Komplexa manövrer (mer än ett moment/en rörelse) och god precision krävs
27. Handfunktion krävs
28. Förrådsutrymme kan endast nås via trappsteg/tröskel/annan nivåskillnad mer än (15 mm) och/eller mer än 25 m avstånd fr entré
29. Tvättstuga kan endast nås via trappsteg/tröskel/annan nivåskillnad (mer än 15 mm) och/eller mer än 25 m avstånd fr entré
30. Olämplig utformning av dörr till tvättstuga
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3.3 Social trygghet i när- och hemmiljön för seniorer 
Paulsson och Lindahl (2014) nämner i sin artikel, gällande trygghet och delaktighet 
för seniorer, att seniorer ända sedan 1980-talet har erbjudits särskilda boenden 
anpassade specifikt för äldre. Att ha möjlighet att stanna i en känd miljö samtidigt som 
boendet behöver vara mer anpassat för framtida funktionsnedsättningar är två aspekter 
som kan öka välfärden för många äldre som väljer att flytta. (Paulsson & Lindahl, 
2014) 

Vad som sker i vardagen och möjlighet att upprätthålla sociala band är två viktiga 
aspekter för att känna delaktighet och trygghet. Att som senior ha sociala band med 
barn och barnbarn är oftast de viktigaste, men kontakter med kringboende är också 
viktigt för att känna trygghet. Det är därför viktigt att boendemiljön ger grundläggande 
förutsättningar för att dessa sociala band skall kunna upprätthållas trots eventuell 
åldersrelaterad funktionsnedsättning. Att ha möjlighet att träffas i en 
gemensamhetslokal kan vara ett sätt att upprätthålla dessa relationer. Det finns många 
olika sätt att hålla kontakten och det är viktigt att dessa alternativ finns tillgängliga så 
att den enskilda personen kan göra ett aktivt val gällande sin sociala boendesituation. 
(Paulsson & Lindahl, 2014) 

3.4  Teknisk bostadsanpassning för seniorer 
De flesta äldre bor i vanliga bostäder, där anhöriga står för en stor del av den vård som 
krävs för att de äldre skall kunna bo kvar. Jahlenius (2007) har kommit fram till några 
förslag på teknikstöd som kan vara aktuella som hjälpmedel för seniorer. Ett hjälpmedel 
är bildporttelefon med en kamera vid den boendes dörr där det inne i lägenheten sitter 
en monitor så att den boende kan se vem det är som ringer på, detta för att öka 
tryggheten för den boende. Borta-lås är en annan teknisk lösning där all elektricitet som 
inte behöver vara på stängs av när man aktiverar borta-låset. Detta gör att den boende 
inte kommer behöva vara orolig för att till exempel spisen lämnats påslagen. 
”Komihågnyckel” är en nyckel till ytterdörren som talar om genom en symbol eller ett 
tecken att dörren faktiskt låstes när personen gick hemifrån. Jahlenius ger också förslag 
på larm av olika slag som rörelselarm, fall-larm, anhöriglarm, trygghetslarm. Dessa ger 
både boende en trygghet att kunna meddela anhöriga och de anhöriga en trygghet att 
bli meddelad om en olycka sker. (Jahlenius, 2007) 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Kapitlet inleds med att beskriva miljöhinder för äldre, därefter beskrivs social och 
tekniskt trygghet för seniorer. Teorierna ger en bra grund för formulering av frågor och 
tar upp många intressanta punkter som kan undersökas vidare. Teorierna fungerar även 
bra som underlag för fortsatta resonemang grundade på de genomförda 
undersökningarna.
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4 Empiri 
I kapitlet presenteras information insamlad via intervjuer och fallstudie. 
Frågeformuläret som använts vid intervjuer med de kommunala bostadsföretagen och 
de som använts vid intervjuer med hyresgäster finns i bilaga 2 respektive 3. 

4.1 Studiebesök Katrineholms Fastighets AB 
Studiebesöket genomfördes 2016-03-18. Huset uppfördes under 2015 av Skanska och 
inflyttning skedde mellan den 1 december och 14 december 2015. Huset består av 36 
lägenheter samt extra utrymmen såsom tvättstuga och förråd. 

4.1.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv 
Katrineholms fastighets AB har innan kombohusprojektet inte nyproducerat bostäder 
på 20 år. Detta medför att många av lägenhetshusen i kommunens bostadsbestånd 
saknar hiss. Fastighetsbolagets tanke är att med hjälp av nyproduktion öka antalet 
lägenheter som är tillgängliga via hiss. Katrineholm Fastighets AB har ett uttalat behov 
av bättre bostäder för äldre i kommunen. Något som förhindrat nyproduktion tidigare 
har varit den stora skillnaden mellan hyresnivåerna i nyproduktion jämfört med övriga 
beståndet. Kombohusen som är billigare att tillverka kan därför minska skillnaden på 
hyresnivåer och öka efterfrågan. (Katrineholms Fastighets ABs VD & Marknadschef, 
intervju, 2016-03-18) 

4.1.2 Katrineholms Fastighets ABs kombohus 
Katrineholms Fastighets AB upprättade en kö till kombohuset som vid byggstart hade 
cirka 400 aspiranter i kö. Fastighetsbolaget upplevde kombohusprojektet som väldigt 
styrt och de hävdar att det var svårt att få igenom önskemål om ändringar från 
grundkonceptet. Katrineholms Fastighets AB hävdar att det finns två väsentliga punkter 
som kan förbättra tillgängligheten i kombohuset. En är att flytta ut tvättmaskinen från 
badrummet så att det blir tillgängligt med rullstol. Den andra punkten är att göra 
balkongen tillgänglig med hjälp av en matta för att minimera tröskelhöjden. För övrigt 
finns det inga speciellt anpassade lösningar för seniorer i lägenheterna. (Katrineholms 
Fastighets ABs VD & Marknadschef, intervju, 2016-03-18) 

4.1.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv 
Hyresgästerna kom fram till att följande punkter som de ansåg vara mindre bra med 
kombohuset: temperaturen på golven var låg, främst till följd av låga 
tilluftstemperaturer, parkettgolvet kan göra att mattor blir hala vilket ökar halkrisken 
inne i bostaden, duschutrymmet ansågs vara för litet samt att badrummet upplevdes 
trångt då det även var inrett med tvättmaskin, svårigheter för hyresgäster att komma åt 
att städa ovanpå garderober samt nå i köksskåp då det var högt sittande eller saknade 
utdragbar inredning, stora svårigheter att öppna fönster på grund av tvåhandsfattning 
som kräver handfunktion, begränsat antal krokar i badrummet vilket gjorde att tätskikt 
var tvungen att penetreras redan den första veckan för att sätta upp nödvändiga krokar 
och skåp. Tvättstugan ansågs även svårbokad då den bokades med hjälp av en dator 
som nollställde sig innan hyresgästerna hunnit läsa klart vad som stod på skärmen. 
Under intervjun framkom även att en viktig faktor som lockade med kombohuset var 
tillgång till hiss då de intervjuade saknat det i sin tidigare lägenhet samt kombohusets 
centrala läge. (Hyresgäst, intervju, 2016-03-18) 
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4.1.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool 
Av 60 punkter fick kombohuset anmärkningar på 12. Utomhusmiljön blev helt godkänd 
förutom att det bör finnas en bänk i närheten av entrén samt en av/ påstigningszon där 
det finns möjlighet att stanna med en bil inom 5m från entrén. Trapphuset saknade 
förlängda ledstänger, vilka bör fortsätta 30 cm före och efter trappan. Resterande 
miljöhinder fanns inne i bostaden. Tröskeln ut till balkongen är högre än 15mm vilket 
utgör ett miljöhinder. I köket fanns även miljöhinder i form av högt placerade hyllor i 
kök, djupa hyllplan utan utdragbar inredning, avsaknad av arbetsyta för sittande och 
handfunktion krävdes för att kunna sätta igång vattnet till diskmaskinen. I badrummet 
saknades stödhandtag samt förberedelser för montering av sådana, för litet 
manöverutrymme för rullstol då en tvättmaskin installerats i alla lägenheter, samt att 
handfatet endast var placerat på höjd för stående. Övriga miljöhinder som påträffades 
var komplexa manöverorgan i form av handtag till balkong och fönster samt att 
väsentlig handfunktion krävdes för att kunna öppna dessa. 

4.2 Studiebesök Mullsjö Bostäder AB 
Studiebesöket genomfördes 2016-04-05 hos Mullsjö Bostäder AB. Mullsjö Bostäder 
lät bygga tre kombohus, husen uppfördes av JSB och slutfördes under 2014. Inflyttning 
skedde vid tre olika tillfällen: 1:a april, 1:a juni och 1:a juli. Husen består av 24 
lägenheter och extra utrymmen i form av förråd. 

4.2.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv 
Mullsjöbostäder AB hade inte nyproducerat bostäder på 25 år innan 
kombohusprojekten startades. Efter att kombohuset färdigställts upptäcktes en relativt 
stor efterfrågan på nya tillgängliga lägenheter och vid intervjutillfället var ytterligare 
fyra andra nybyggnationer på gång hos Mullsjö Bostäder. Många av bostäderna i det 
befintliga beståndet saknar hiss och har otillgängliga badrum. En vanlig renovering av 
badrum i Mullsjö Bostäders bostadsbestånd är att flytta en badrumsvägg och på så sätt 
göra större och tillgängliga toaletter. I Mullsjö är en stor del av fastigheterna i det totala 
bostadsbeståndet villor, vilka kräver både mer underhåll och skötsel än en lägenhet. 
Detta har visat sig vara en anledning till att äldre flyttar till lägenhet. (Mullsjö bostäder 
ABs VD, intervju, 2016-04-05) 

4.2.2 Mullsjö Bostäder ABs kombohus 
Mullsjö bostäder AB upplevde inga problem med att hyra ut lägenheterna i 
kombohusen. Det som de upplevde som överraskande var dock att treorna med en hyra 
på 8300 kr gick först och tvåorna med en hyra på 7100 kr var lite svårare att hyra ut. En 
sammanställning av hyresgästerna visar att endast två personer i kombohusen är under 
50 år vilket gör att även detta kombohus följer inflyttningsmönstret som framkommit i 
tidigare studier. Bostadsbolaget upplever lägenheterna som ljusa och trevliga. Ett 
problem som framkom var en list i köket mellan klinker och parkett som är dumt 
placerad och obekväm att gå på. Något Mullsjö Bostäder strävar efter är att bygga 
lägenheter med tillgång till uteplats eller balkong, vilket även tillgodoses i kombohusen. 
Kombohusen är idag tillgängliga och det finns gott om utrymme i badrummet. Något 
som behövdes för att handikappanpassa lägenheterna fullt ut var en ramp ut på 
balkongen då tröskeln ut är för hög för att på ett bekvämt sätt ta sig över med en rullstol. 
En boende har framfört en önskan om bostadsanpassning för rullstol, men inga 
ändringar förutom ramp till balkong har behövt genomföras än. Något som var 
återkommande var påpekanden om att garderober var för höga och det var svårt att 
hänga upp kläder på klädhängaren på grund av dess höga placering.  
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Mullsjö Bostäder AB påpekar även att det har krävts en introduktion av kombohusen 
för att hyresgästerna skulle acceptera den relativt sett högre hyran jämfört med det 
övriga beståndet. Marknadsföring som de arbetat med har varit att anordna 
presentationskvällar med bland annat pensionärsförbundet och lokalföreningen 
företagarna Mullsjö. (Mullsjö bostäder ABs VD, intervju, 2016-04-05) 

4.2.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv 
Den intervjuade kom fram till följande punkter som ansågs mindre bra med 
kombohuset: Det uppstod få spontana möten i och omkring huset främsta anledningen 
ansågs vara för att de andra boende var inaktiva och hade svårt att både gå och höra 
vilket får till följd att rörelsen i trapphus blir minimal. Balkongen upplevdes som blåsig 
och kall. Det saknades inglasning och räcket var ett gallerräcke som släppte igenom 
vind. Balkongdörren upplevdes av hyresgästen som svåröppnad med 
dubbelhandsfattning där handfunktion krävs. Ett handtag på utsidan av dörren hade 
också önskats ifall dörren skulle blåsa igen. Garderober med skjutdörrar upplevdes inte 
vara tillräckligt täta för att hålla borta damm. Lägenheten uppgavs även vara lyhörd.  
Andra punkter som också nämndes var att det var svårt att nå in i hörnskåpen i köket, 
komplicerad öppningsmekanism för skåp i badrum och duschen upplevdes liten. Några 
positiva aspekter var att skåp och överskåp var överbyggda så att inget damm 
ansamlades ovanpå. Ytor i entré, trapphus, sovrum och hall upplevdes enligt den 
intervjuade som rymliga. Andra saker som togs upp var att det skulle vara praktiskt med 
någon form av höj/sänkbara skåp i kök och garderob. Hyresgästen nämnde även att 
tillgång till en gemensamhetslokal hade varit uppskattat. (Hyresgäst, intervju, 2016-04-
05) 

4.2.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool 
Av samtliga 60 punkter så var det 11 punkter som kombohuset inte uppfyllde. För 
utomhusmiljön saknade byggnaden sittplatser nära entrén. Vid inomhusmiljön så var 
tröskeln ut till balkongen hög, hyllor i kök var högt placerade, hyllplan i kök var för 
djupa, ingen arbetsyta i sitthöjd fanns. Det krävdes handfunktion i kök och 
hygienutrymme samt att tvättfatet var placerat för stående höjd. För att öppna 
balkongdörren krävdes även handfunktion som också klassas som en komplex 
manövrer. Några punkter som byggnaden uppfyllde med god marginal var 
manöverutrymme i hall/trapphus samt badrum 

4.3 Studiebesök Ronnebyhus AB 
Ett studiebesök har genomförts i ett modifierat Kombohus bas uppfört av AB 
Ronnebyhus. Studiebesöket genomfördes 2016-04-11. AB Ronnebyhus lät bygga ett 
modifierat kombohus bas i ett av deras tidigare områden. Modifieringen som har 
genomförts från grundutförandet är att lägenheterna har gjorts om så att det 
dimensionerande rullstolsmåttet på 1,5 meter uppfylls i badrummet istället för det 
vanligtvis dimensionerande 1,3 meters måttet. Husen uppfördes av JSB och 
byggnationen slutfördes under 2015. Inflyttning skedde den första september samma 
år. Husen består av 20 lägenheter och extra utrymmen i form av förråd, 
gemensamhetslokal och gym. 

4.3.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv 
AB Ronnebyhus har till skillnad från Katrineholm och Mullsjö inte haft någon lång tid 
mellan varje nyproduktion. Detta har lett till att de ständigt varit uppdaterade på 
efterfrågan av bostäder. Även i Ronneby finns det många bostäder som saknar hiss eller 
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är otillgängliga på andra sätt. AB Ronnebyhus har, för att kunna nyproducera, valt att 
successivt sälja några bostäder i det äldre beståndet för att få ekonomi till att bygga nya. 
Detta ökar på så sätt antalet tillgängliga byggnader i deras bostadsbestånd. Eftersom det 
är ekonomiskt ohållbart att bygga hiss i alla äldre flerbostadshus har AB Ronnebyhus 
en strategi att tillföra åtminstone ett tillgängligt hus i alla sina bostadsområden, antingen 
genom ny eller ombyggnation. (AB Ronnebyhus teknikchef, intervju, 2016-04-11) 

4.3.2 Ronnebyhus ABs kombohus 
AB Ronnebyhus hade en kö till kombohuset när det byggdes men vissa problem 
uppstod ändå i början med att få alla lägenheter uthyrda. Ronnebyhus brukar försöka 
att ha en kö till nyproduktion som motsvarar 5 intressenter per lägenhet. Hyresnivåerna 
landade på 7140 för 2:orna och 8203 för 3:orna. Det ger ett kvadratmeterpris på 1300 
kr/kvm/år vilket är cirka 30% högre än de befintliga hyrorna i kommunen som ligger 
något under 1000 kr/kvm/år. Extra kostnader för att anpassa kombohuset till ett 
trygghetsboende uppgick till cirka 200 000 kr. För att få extra bra ekonomi i projektet 
valdes även att lägga till extra våningar och på så sätt rymma fler betalande hyresgäster. 
Medelåldern i huset är cirka 73 år. Lägenheterna är välplanerade och rationella i sin 
planlösning. Alla lägenheter har tillgång till balkong och alla balkonger är inglasade. 
Tillgång till en gemensamhetslokal och ett gym finns i bottenvåningen som alla i huset 
och även övriga området har tillgång till. Likt de andra undersökta objekten finns en 
tröskel ut på balkongen för fuktsäkring vilket försämrar tillgängligheten. Husen 
levererades med induktionshällar med touch, dessa har framförallt de med nedsatt syn 
haft problem med att manövrera och hittills har en bytts ut mot en vanlig spis med 
fysiska knappar istället för touchknappar. (AB Ronnebyhus teknikchef, intervju, 2016-
04-11) 

4.3.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv 
Den intervjuade kom fram till att följande punkter som ansågs mindre bra med 
kombohuset: De inglasade balkongerna i söder och väster upplevdes enligt hyresgästen 
väldigt varma under sommarhalvåret. Tvärt om var badrummet, som saknar golvvärme, 
det rum som upplevdes kallast på vintern. Angående lägenheten framfördes åsikter om 
avståndet mellan toalett och sovrum som ansågs alldeles för långt. Det upplevdes inte 
heller positivt att behöva förflytta sig genom vardagsrummet för att nå toaletten från 
sovrummet. Den intervjuade hyresgästen uttryckte även en önskan om möblerbarhet i 
köket. Hyresgästen uttryckte allmänt negativa åsikter om lägenheternas öppna 
planlösningar. Påpekanden om brist på förvaring återkom flera gånger under intervjun. 
De positiva aspekterna ifrån intervjun var att den intervjuade kände positivt för 
gemensamhetslokalen och tyckte att den fungerade bra och gav gemenskap bland de 
boende. Badrummet ansågs fungerande med stora ytor och gott om plats för stol/pall i 
duschen. Positivt var också att garderober med skjutdörrar gick hela vägen upp till taket 
och att de innehöll ett flexibelt garderobssystem som går att anpassa efter önskad höjd. 
(Hyresgäst AB Ronnebyhus, intervju, 2016-04-11) 

4.3.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool 
Av 60 punkter var det 9 som kombohuset inte uppfyllde helt. Dessa var endast inom 
lägenheterna där tröskelhöjden till balkongen var för hög, för djupa hyllplan, arbetsyta 
i lämplig höjd för sittande saknades och hyllskåpen var för högt placerade i köket. 
Handfunktion krävdes i både kök och badrum, tvättfatet var placerat för stående, samt 
att komplexa manövrer krävdes för att öppna balkongdörr och fönster. Entréer och 
utomhusmiljöer uppfyllde samtliga punkter för en tillgänglig miljö. 
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4.4 Studiebesök Stenungsundshem AB 
Studiebesöket genomfördes 2016-04-18 i Stenungsundshem ABs kombohus plus med 
byggnationen genomförd av Skanska. Inflyttning i huset skedde 1-15 juni 2015. 
Stenungsundshem AB har uppfört ett 8 våningar högt kombohus uppfört i utkanten av 
centrala Stenungsund med relativ närhet till mataffär men på en höjd vilket lett till 
svårtillgänglig terräng runtom huset för någon med nedsatt rörlighet. Huset består av 
32 lägenheter varav en 1,5: a, 15 tvåor på 55 kvm och 15 treor på 67 kvm. 

4.4.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv 
Stenungsundshem AB har inte haft någon nybyggnation på 22 år. Detta innebär att 
kombohusets hyresnivå är högre än i det övriga beståndet. Däremot har 
Stenungsundshem ett relativt nytt bestånd, där många av husen till skillnad från många 
liknande städer har hiss vilket ökar tillgängligheten för äldre även i det äldre beståndet. 
(Stenungsundshem ABs marknadschef, intervju, 2016-04-18) 

4.4.2 Stenungsundshem ABs kombohus 
Kombohuset lades ut till uthyrning för den ordinarie bostadskön och fick cirka 55 
intressenter per lägenhet vilket gjorde det lätt att hyra ut. Detta ska dock jämföras med 
150 intressenter per lägenhet när en ur det äldre beståndet med lägre hyra läggs ut. 
Stenungsundshem vill därför uppnå tillräckliga kvalitéer i sin nyproduktion så att det 
väger upp för den relativt sett högre hyran. Kvadratmeterhyran för kombohuset ligger 
på 1598kr/kvm/år och det övriga beståndet ligger på 1083kr/kvm/år. Huset har till 
skillnad från de övriga inspekterade projekten en relativt spridd åldersfördelning på 
hyresgästerna. Av de boende var endast 6 personer över 70. Stenungsundshem AB anser 
inte att en gemensamhetslokal i kombohuset hade varit nödvändig då många av de 
boende är yngre samt att det skulle resultera i en högre hyra. För att räkna hem en 
gemensamhetslokal nämns istället att den bör uppföras i samband med ett 
trygghetsboende där målgruppen är seniorer. Lägenheterna har öppna planlösningar 
och stora fönster med låg bröstning som gör lägenheterna ljusa. I likhet med tidigare 
undersökta hus finns en tröskel ute på balkongen som överstiger 15mm vilket är gränsen 
enligt Housing Enabler Screening Tool. (Stenungsundshem ABs marknadschef, 
intervju, 2016-04-18) 

4.4.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv 
De intervjuade kom fram till att följande punkter som ansågs mindre bra med 
kombohuset: Uteförrådet ansågs vara för litet. Förvaringen i köket var tillräckligt men 
många skåp var för djupa eller för höga vilket gjorde att hyresgästen inte kunde nå i 
skåpen. I badrummet tyckte den intervjuade att det saknades förvaring. Toalettstolen 
ansågs låg och vid uppmätning framkom att den endast var 45 cm hög. Hyresgästen 
hade uppskattat ett handtag i duschen. Byggnaden ansågs inte inbjuda till några 
spontana möten förutom om man råkade hamna i samma hiss som någon. Den 
intervjuade hade positiva tankar om en gemensamhetslokal i huset för att lära känna 
sina grannar och ha en möjlighet till sociala möten. Balkongen hade föredragits inglasad 
då den på 8:e våningen upplevdes blåsig. Något som hyresgästen inte alls gillade var 
avståndet ner till soprummet, vilket innebar trappsteg ner eller en väldigt lång väg på 
rampen. Några positiva aspekter som lyftes under intervjun var hiss- och 
entréutrymmen som ansågs väl tilltagna, hallen hade bra förvaring och hyresgästen 
upplevde att hela lägenheten hade bra ljusinsläpp och bra utsikt. (Hyresgäst 
Stenungsundshem AB, intervju, 2016-04-18) 
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4.4.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool 
Kombohuset fick nedslag på 16 av 60 kontrollpunkter. De punkter som inte uppfylldes 
var främst relaterade till närmiljön som gav försämrad tillgänglighet på grund av det 
kuperade läget. Utomhus fanns det för branta lutningar på gångvägar som även saknade 
ledstänger. Soptunnorna var placerade nedanför denna gångväg och var således 
svårtillgängliga. Tröskeln vid entrén var relativt hög och överskred 15 mm. 
Trappräckena bör fortsätta 30 cm efter det att trappan slutat för att ge ordentligt stöd 
även vid första trappsteget för en som har svårt att hålla balansen eller gå. Tröskel till 
balkong högre än 15mm. I kök och tvättstuga fanns likt i de andra undersökta objekten 
djupa och högt placerade hyllor, behov av handfunktion för att manövrera reglage och 
avsaknad av bänk anpassad i höjd för sittande. I badrummet saknades handtag i duschen 
samt att toalettstolen var lägre än 47 cm vilket gör den svår att framförallt resa sig ifrån. 
Handfat placerad i höjd för stående. Komplexa manövrer och handfunktion krävs för 
att öppna fönstren med tvåhandsfattning och barnspärr. 

4.5 Studiebesök Tjörns Bostads AB 
Studiebesöket genomfördes i Tjörns bostads ABs kombohus Bas med byggnationen 
genomförd av JSB. Inflyttning i huset skedde 1a maj 2015. Studiebesöket genomfördes 
2016-04-19. Tjörns Bostads AB har uppfört ett 3 våningar högt kombohus centralt på 
Tjörn med närhet till mataffär, apotek och vårdcentral vilket är målpunkter som kan 
anses vara viktiga för äldre. Huset består av 23 lägenheter varav 11 tvåor på 60,4 kvm 
och 12 treor på 71,9 kvm samt en gemensam lägenhet som används som 
gemensamhetslokal och övernattningslägenhet. (Tjörns bostads ABs ansvarige för 
uthyrning, intervju, 2016-04-19) 

4.5.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv 
Tjörns Bostads AB hade senaste nybyggnationen 5 år innan kombohuset byggdes. 
Mycket av det som är byggt i kommunen har redan hissar installerade vilket gör att det 
finns en högre andel tillgängliga bostäder än i andra liknande kommuner. Tjörns 
kommun jobbar mycket med kvarboendeprincipen och erbjuder hemtjänst i stor 
utsträckning. (Tjörns bostads ABs ansvarige för uthyrning, intervju, 2016-04-19) 

4.5.2 Tjörns Bostads ABs kombohus 
Det upprättades en speciell kö till lägenheterna i kombohuset som var öppen i ungefär 
ett år innan byggnationen. De som var över 70 år i Tjörns bostads ABs vanliga 
bostadskö och de som köade i kommunens speciella bostadskö för pensionärer erbjöds 
en plats i kombohuskön. Kvadratmeterhyran för kombohuset är cirka 1500 kr/kvm/år 
vilket är högre än i övriga beståndet. Huset annonserades först ut som ett 
trygghetsboende men när investeringsstödet drogs in för anpassning av kombohusen 
ändrades benämningen till 70+ boende och inga speciella anpassningar gjordes. 
Medelåldern i huset är cirka 82 år. Något som hade önskats är mer plats till rollatorer 
så att de inte behöver förvaras inne i bostaden. Det har även framkommit att kyl och 
frys är svåröppnade och har ingen öppningsmekanism som gör öppning lättare. 
Garderober har fast inredning vilken är för högt placerad för att på ett enkelt sätt kunna 
användas. Badrummen är lite trånga, framför allt mellan handfat och toalett, för att 
kunna erbjuda en bra arbetsmiljö vid assistans i hemmet. Handtag finns monterat i 
duscharna i lägenheterna och bostadsbolaget har tillgång till ramper att utrusta alla 
balkonger med. I kombohuset finns tillgång till en av lägenheterna som 
gemensamhetslokal. Denna slås ut på hyran på alla de andra lägenheterna. Det finns 
ingen värd att tillgå i gemensamhetslokalen utan all aktivitet sköts av de boende själva 
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eller bostadsbolaget. (Tjörns bostads ABs ansvarige för uthyrning, intervju, 2016-04-
19) 

4.5.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv 
De intervjuade kom fram till att följande punkter som ansågs mindre bra med 
kombohuset: balkongen borde vara inglasad eller delvis inglasad upp till bröstningshöjd 
för att vara mer användbar. De flesta skåp och garderober i lägenheten var för högt 
placerade för att hyresgästerna skulle nå utan att behöva klättra på pallar, vilket innebär 
en fallrisk, samt att några skåp var djupa och svåra att nå. I köket fanns det en list som 
skiljde på de olika golvtyperna vilket hade orsakat ett fall för en av de intervjuade. En 
önskan hos hyresgästerna var en lättillgänglig plats för att parkera rollatorer på. De 
intervjuade hade ingen direkt gemenskap med grannar vilket de hade valt genom att 
inte delta i möten i gemensamhetslokalen. Positiva aspekter var att de intervjuade 
uppfattade lägenheten som väldigt ljus och de gillade den öppna planlösningen. 
Storleken på rummen och balkongen var något som uppskattades. (Hyresgäst Tjörns 
bostads AB, intervju, 2016-04-19) 

4.5.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool 
I kombohuset på Tjörn gavs nedslag på 11 av 60 kontrollpunkter. De punkter som inte 
uppfylldes var främst inomhus och gällde höga hyllor och skåp, djupa hyllplan, inga 
arbetsytor lämpliga för sittande, komplexa manövrer och att handfunktion krävdes på 
flera ställen. Även tröskeln till balkongen var hög. Komplicerad öppningsprocedur vid 
entrén där både kod på otydlig nummersats krävdes för att öppna dörren. 

4.6 Sammanfattning av insamlad empiri 
Informationen har samlats in på samma sätt vid varje enskilt besök. De frågor som var 
till för bostadsföretagen användes vid samtliga besök, det samma gäller frågorna ställda 
till hyresgästerna. Intervjuerna med bostadsbolagen har varje gång varit med personer 
väl insatta i projektet. De intervjuade bostadsföretagen har förberetts med frågorna 
någon dag innan själva intervjun för att ha möjlighet att återge exakt och riktig 
information. Bedömningen av själva huset har utgått från samma mall med samma 
kontrollpunkter vilket gör analysen oberoende av värderingsfaktorer. Att den insamlade 
informationen i flera av fallen är likvärdig gör att den kan ses som mer allmängiltig och 
slutsatser och analys kan bli mer tillförlitliga.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet under varje frågeställning samt en analys av detta. 
En allmän analys av det övergripande tillvägagångsättet med koppling mellan teori och 
resultat presenteras under kapitel 5.1. 

5.1 Analys 
Resultaten som framkommit av intervjuerna och fallstudierna kan med fördel knytas 
samman med teorin som presenterats i rapporten för att bekräfta validiteten på resultatet 
och ge underlag för trovärdiga slutsatser. Teorin är starkt kopplad till resultatet och 
under fallstudien har teorin exempelvis använts för att ge underlag till analysverktyget 
som använts för insamling av data. Exempel på tillvägagångsätt som använts 
presenteras i figur 1. 

 
Figur 1: Exempel på tillvägagångsätt för omvandling av teori till resultat (Sammansatt 
av rapportförfattarna). 

Hur de olika förslagen kan/bör finansieras 
Att analysera hur de anpassningar som rapporten senare kommer fram till bör 
finansieras är en central del för att visa på att det är möjligt att realisera dessa.  Nedan 
presenteras några exempel på hur anpassningarna skulle kunna finansieras. 

Höjda hyror eller hyrestillägg.  
Höjda hyror är inte rekommenderat som finansiering av senioranpassningar då styrkan 
i kombohusen är just lägre hyror i nyproduktion. Höjd hyra skulle däremot kunna 
matchas mot ett höjt bostadstillägg för pensionärer. 

Optionspaket 
Optionspaket där den som flyttar till en lägenhet själv väljer vilka bostadsanpassningar 
denne vill ha bör finansieras med hyrespålägg på den egna hyran. Detta gör att någon 
som inte har betalningsförmågan och inte är i behov av senioranpassningar inte behöver 
betala för detta vilket också kan ses som en ekonomisk tillgänglighetsaspekt.  

Optionspaket skulle även kunna erbjudas till bostadsföretagen vid avropande av 
kombohusavtalet. Då skulle större ordar på specialprodukter kunna sänka priset och på 
så sätt gör dessa mer tillgängliga på marknaden. Bostadsföretagen kan då även anpassa 
kombohusen efter den tänkta målgruppen och kan på så sätt undvika onödiga kostnader. 

Statliga investeringsstöd till bostäder för äldre 
Ett statligt investeringsstöd för bättre tillgänglighet finns idag endast för 
hissinstallationer. Ett nytt stöd för ökad tillgänglighetsnivå i badrum och sovrum hade 
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varit ett bra sätt att motivera till senioranpassning. Ett investeringsstöd behövs för att 
täcka en del av merkostnaderna för god tillgänglighet och användbarhet i kombohusen. 

5.1.1 Miljöhinder för seniorer 
Att eliminera miljöhinder för äldre med hjälp av de föreslagna förbättringarna 
presenterade under resultat är vad rapporten framförallt syftar till. Teorin som 
presenteras under kapitel 3.2 är den bakomliggande forskningen som HEST bygger på. 
Detta verktyg har använts för att analysera kombohusen vilket i slutändan har varit en 
starkt bidragande faktor till resultatet och slutsatserna. Att vissa punkter endast fått 
anmärkning i några fall tyder på att de har åtgärdats i de andra projekten och bör kunna 
undvikas i samtliga. Att teorin om detta ämne valdes beror på att den hade relevant 
fakta presenterad på ett enkelt sätt. De förhållanden som Granbom et al. (2015) utgick 
ifrån var ytterst lika de förhållanden som denna studie genomförts i, vilket gjorde 
rapporten tillförlitlig och tillämpningsbar. Exempel på miljöhinder som tas upp i 
rapporten och som även är i fokus i denna utredning redovisas i tabell 4. 
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Tabell 4. Redovisning av anmärkningar kombohusen fick i samband med fallstudien 
(Sammansatt av rapportförfattarna). 

 

5.1.2 Social trygghet i när- och hemmiljö 
De föreslagna förbättringarna bör ge bättre förutsättningar till social samvaro och social 
trygghet i och omkring kombohusen. Förbättringar som antagits utefter teorin social 
trygghet i när- och hemmiljö är till exempel förslaget om gemensamhetslokal i hus med 
många seniorer. Teorin tar upp faktorer som att det är möjligt att minska behovet av 
vård och omsorg om fler kan klara sig självständigt hemma. Att klara sig självständigt 
hemma underlättas av de förslag på tillgänglighetsanpassningar som tas upp i resultatet.  

5.1.3 Teknisk bostadsanpassning, stöd och hjälpmedel för seniorer 
Det som framkommit under intervjuerna gällande tekniska lösningar är framförallt att 
vissa seniorer har svårt att manövrera bokningssystemet för tvättstuga. Många upplevde 
även problem med att öppna dörren om öppningsproceduren består av flera steg som 
ska utföras i rätt ordning med rätt tempo. Detta är exempel som framkommit som icke 
fungerande tekniska hjälpmedel. Dessa bör istället ersättas med enklare system som alla 
kan klara av att använda. Av de exempel som lyfts fram i teorin som tekniska 
hjälpmedel för seniorer har inga resulterat i rekommendationer från denna rapport. 
Däremot har teorin använts för att se vilka system som skulle kunna förbättras. 

Anmärkningspunkt Utomhus Antal
Branta lutningar (>1:20) 1
Avsaknad av ledstänger i branta lutningar 1
Anmärkningspunkt Utomhus - Parkering
Av/påstigningszoner långt ifrån entrén 1
Anmärkningspunkt Utomhus - Sittplatser
Avsaknad av/för få sittplatser 2
Anmärkningspunkt Utomhus - Övrigt
soptunna/sopkärl svår att nå (annan höjd än 0,8-1,0 m eller annat problem) 1
Anmärkningspunkt Entréer - dörrar
Höga trösklar och/eller trappsteg vid entré (15mm) 1
Komplicerad/ologisk öppningsprocedur 1
Anmärkningspunkt Entréer - Trappor
För korta ledstänger (Bör fortsätta 30 cm före/efter trappan) 2
Anmärkningspunkt Entréer - Uteplats/Balkong
Hög tröskel/nivåskilnad/trappsteg (mer än 15mm) 5
Innomhus - Kök och tvättstuga
Hyllor/väggskåp högt placerade 5
För djupa hyllplan (mer än 30cm) 5
Arbetsyta i höjd för sittande 5
Handfunktion krävs 5
Innomhus - Hygienutrymmen
Avsaknad av stödhandtag vid duch/bad och eller WC 3
Otillräckliga manöverytor där vändning krävs (1,3x1,3) 1
Handfunktion krävs 5
Toalettstol 47 cm eller lägre 2
Tvättfat placerat på höjd för stående 5
Innomhus - Reglage och manöverorgan
Komplexa manövrer (mer än ett moment med god precision krävs) 5
Handfunktion krävs 5
Innomhus - Bostadskomplement 
Förrådsutrymme kan endast nås via nivåskillnad ( 15mm) och/eller mer än 25m från entré 1
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5.2 Vilka problem och möjligheter finns i det befintliga 
kombohusbeståndet med hänsyn till senioranpassning? 

Denna frågeställning har besvarats med hjälp av tillgänglighetsanalysverktyget HEST. 
Verktyget har använts vid alla de besökta kombohusen och ger ett bra jämförelsevärde 
där de punkter som återkommer ofta är de väsentligaste punkterna att åtgärda. 
Resultaten från de olika projekten har i stor utsträckning varit likvärdiga vilket ger en 
grund för generella slutsatser och möjlighet till en övergripande förändring av 
kombohusen rörande dessa punkter. De punkter som det anmärkts på i ett fåtal fall kan 
vara kopplade till den specifika husmodellen eller faktorer som har att göra med den 
omgivande miljön. Dessa bör kunna undvikas om extra hänsyn till senioranpassning tas 
vid projektering och byggnation. 

De punkter som fick anmärkning flest gånger är främst kopplade till kök och 
hygienutrymmen. Tabell 5 och Figur 2 visar fördelningen av miljöhinder mellan olika 
delar i husen. De olika kategorierna är miljöhinder i utomhusmiljö, miljöhinder vid 
entréer och miljöhinder inomhus.  

Tabell 5: Jämförelsetabell över antal miljöhinder i entréer, inomhus och utomhus 
(Sammansatt av rapportförfattarna). 

 

Figur 2: Jämförelsediagram över antal miljöhinder i entréer, inomhus och utomhus 
(Sammansatt av rapportförfattarna). 

Generellt har utomhusmiljön varit bra vilket är en grundläggande förutsättning för 
kombohusets möjlighet att bli bra ur ett tillgänglighetsperspektiv. Vanligaste problemet 
i utomhusmiljö var avsaknad av sittplatser nära entrén, vilket borde finnas om en äldre 
hyresgäst till exempel väntar på skjuts och inte klarar av att stå upp under en längre tid. 

Kategori Katrineholm Mullsjö Ronneby Stenungsund Tjörn
Miljöhinder i utomhusmiljö 2 (12%) 1 ( 6%) 0 ( 0%) 3 ( 18%) 0 ( 0%)
Miljöhinder vid entréer 2 (15%) 1 ( 8%) 1 ( 8%) 3 ( 23%) 2 ( 15%)
Miljöhinder innomhus 10 (33%) 9 ( 30%) 8 ( 27%) 10 ( 33%) 10 ( 33%)
Tot. Antal miljöhinder 14 ( 23,3%) 11 ( 18,3%) 9 ( 15,0%) 16 ( 26,7%) 12 ( 20,0%)
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Vid entréerna fick tröskeln till balkongerna en anmärkning i samtliga kombohus. Även 
ledstängerna i trapphuset var ett återkommande problem, ledstängerna borde fortsatt 
även efter trappans slut för att ge full tillgänglighet. Annars var trapphusen rymliga och 
tillgängliga. Miljöhinder som var vanligast inomhus är: högt placerade hyllor, för djupa 
hyllplan, komplex öppningsfunktion för fönster och balkongdörr. 

5.3 Vad säger seniorer, som bor i kombohusen, och de 
allmännyttiga bostadsföretag som uppfört byggnaden, om 
senioranpassning av SABOs kombohus? 

Denna frågeställning har belysts från olika synvinklar med information insamlad med 
hjälp av intervjuer både med hyresgäster i kombohusen och representanter från de 
kommunala bostadsbolagen. 

5.3.1 Allmännyttiga bostadsbolagen om senioranpassningsmöjligheter 
De problem som framkom vid intervju med bostadsbolagen var liknande i många utav 
fallen. Gemensamt var att de inte haft någon nyproduktion på länge, majoriteten av 
bostadsföretagen hade över 20 år sedan senaste nyproduktion av lägenheter. De 
problem och möjligheter de allmännyttiga bostadsföretagen framfört vad gäller 
senioranpassning av kombohusen har framförallt handlat om högre hyror och andra 
aspekter vad gäller speciella lösningar och tillbyggnad av gemensamhetslokal. Många 
har sett positivt på idén om en gemensamhetslokal, både de som har integrerat en i sitt 
projekt och de som inte har det. I tabell 6 och tabell 7 listas de vanligaste och tydligast 
betonade punkterna som framkommit under intervjuerna med de olika bostadsbolagen. 

Tabell 6. Problematik vid senioranpassning av kombohusen enligt bostadsbolagen 
(Sammansatt av rapportförfattarna). 

 

Tabell 7. Möjligheter vid senioranpassning av kombohusen enligt bostadsbolagen 
(Sammansatt av rapportförfattarna).  

 

5.3.2 Hyresgäster om senioranpassningsmöjligheter 
Hyresgästerna har lyft fram kombohusen som ett bättre alternativ ur 
tillgänglighetssynpunkt än deras tidigare boende och hissen har för många varit en 
central faktor i beslutet att flytta till ett kombohus. De faktorer som återkom som 

Problem vid senioranpassning av kombohusen enligt de komunala bostadsbolagen
Styrt grundkoncept med få möjligheter till specialanpassningar
List på golvet i köket, snubbelrisk och gör manövrering med rullator/rullstol svårare
Fast inredning i garderober och klädhängare monterad på hög höjd
Högre hyra jämfört med befintliga lägenheter
Induktionshällar med touch svårmanövrerade för många äldre
Ifall kombohusen inte lockar en äldre målgrupp kan anpassningar upplevas onödiga

Möjligheter vid senioranpassning av kombohusen enligt de kommunala bostadsbolagen
Kombohusen möjliggör prispressad nyproduktion så att hyresnivåerna kan sänkas ut mot kund 
jämfört med traditionell nyproduktion
Uppbyggnad på balkonggolvet för att minska tröskelhöjden (<15mm)
Många hyresgäster är äldre vilket ger underlag för senioranpassningar
Tillgång till uteplats/balkong
Högre kvalité på boendet än det befintliga beståndet
Ökad möjlighet till kvarboende med hjälp av hemtjänst i kombohusen
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problematiska eller fördelaktiga från ett tillgänglighetsperspektiv för de totalt sju 
hyresgäster som intervjuats är de som återkommit mest frekvent och betonats tydligast 
under intervjuerna återgivna i tabell 8 och tabell 9.  

Tabell 8 Problematik vid senioranpassning av kombohusen enligt hyresgäster 
(Sammansatt av rapportförfattarna). 

 

 
Tabell 9. Möjligheter vid senioranpassning av kombohusen enligt hyresgäster 
(Sammansatt av rapportförfattarna). 

 

5.4 Hur kan utformningen av kombohusen förbättras, för att 
bättre möta kraven på tillgänglighet i ett senioranpassat 
boende? 

Arbetet med att intervju hyresgäster, fallstudien och att granska tidigare forskning har 
gett goda möjligheter att utforma förslag på förbättringar för kombohusen ur ett 
senioranpassningsperspektiv. Nedan listas de punkter som anses vara mest väsentliga 

Problem vid senioranpassning av kombohusen enligt de äldre hyresgästerna
Tilluftens temperatur för låg, krävs högre temperatur vid dålig rörlighetsförmåga
Parkettgolv kan göra mattor hala
Litet duschutrymme för sittande som behöver mer svängrum
Svårt att nå att städa ovanpå garderober som inte går hela vägen upp
Högt sittande och otillgängligt köksskåp utan utdragbar skåpinredning 
Avancerad tvåhandsfattning för att öppna fönster och balkongdörr
Fler förvaringsmöjligheter och krokar i badrum
List på golvet i köket, snubbelrisk och gör manövrering med rullator/rullstol svårare
Kombohus utan gemensamhetslokal ansågs inte inbjuda till spontana möten
Handtag på utsidan av balkongdörren ifall den skulle blåsa igen (säkerhet)
Möjlighet till höj/sänkbara skåp i kök och garderob
Önskemål om golvvärme i badrum
För långt avstånd mellan sovrum och badrum 
Önskan om möblerbarhet i kök
För lite förvaringsutrymmen för t.ex. rullator
För låg toalettstol utan stödhandtag
I vissa fall för långt till soprum/sopkärl.
I vissa fall svåröppnade kyl/frysskåp

Möjligheter vid senioranpassning av kombohusen enligt de äldre hyresgästerna
Tillgång till hiss
Ofta centralt läge med närhet till service
Allmänhet tysta lägenheter
Ljusa lägenheter med bra planlösningar
Positivt med överbyggda skåp för att förhindra dammansamling
Rymliga ytor i entré, trapphus, sovrum och hall
Positivt med gemensamhetslokal
Bra med stora badrum
Inglasade balkonger



Analys och resultat 

23 

för varje rum eller utrymme i och omkring fastigheten. Figur 3 – 8 visar exempel på 
möjligheter och problem som dokumenterats under studiebesöken. 

 

5.4.1 Utomhus 
 Sittplatser nära entré utomhus. 
 Möjlighet att angöra med bil vid entré. 
 Branta lutningar skall vara utjämnade. 
 Avstånd till förråd och soprum bör inte överstiga 25m från entré. Detta gäller 

gångväg utan trappor. 

Figur 3. Bänkar nära entré       Figur 4. Lång ramp utan ledstänger till soptunna 
(Foto av rapportförfattarna).   (Foto av rapportförfattarna). 

5.4.2 Entré 
 Sittplats i entréutrymme. 
 Handledare för trappor skall fortsätta 30cm före/efter trapp. 
 Utrymme för förvaring av rollatorer i närhet till lägenhetsdörr bör tillgodoses. 
 Laddningsmöjlighet till elrullstol bör finnas 
 Utjämning av nivåskillnader vid ytterdörr skall vara ordentligt gjorda. 
 Sittplats i hiss. 

 
Figur 5. Sittplats i hiss                   Figur 6. Gemensam förvaring med el-uttag 
(Foto av rapportförfattarna).        (Foto av rapportförfattarna). 
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5.4.3 Hall 
 Höga garderober med fast inredning bör bytas mot garderober med flexibel 

inredning. 
 Mer förvaringsutrymme i hallen önskan från hyresgäster. 
 Färdigmonterad hatthylla vid inflytning på skenor med möjlighet till höj- och 

sänkbarhet. 

5.4.4 Kök 
 Hörnskåp bör utrustas med utdragbar karusell. Alternativt bör köken utformas 

raka i så stor utsträckning som möjligt. 
 Underskåp bör utrustas med utdragbara lådor för bättre åtkomlighet. 
 Överskåp bör vara höj och sänkbara. Alternativt delar av överskåpsinredningen. 
 Kyl och frys bör vara utrustat med ordentligt handtag/fotpedal som ger 

hävstångseffekt för att underlätta öppning och stängning. 
 Köket bör utrustas med fläktkåpa med tydlig indikation för knappar som är 

manövrerbar för en med nedsatt syn och/eller dålig koordinationsförmåga.  
 Spisen/ugnen bör ha tydligt indikerade knappar och tydligt visa om en 

platta/ungsfunktionen är påslagen. 
 Sockel under underskåp bör vara demonterbar för att möjliggöra alternativ för 

rullstolsanpassning av bänkytan. 

5.4.5 Sovrum 
 Garderober som går ända upp till tak, fördelaktigt med skjutdörrsgarderober 

som inte behöver någon yta för att öppnas. Garderoberna bör ha flexibel 
inredning med hyllor och stänger som kan monteras på olika höjd. 

 
Figur 7. Exempel på högt placerad fast klädstång (Foto av rapportförfattarna). 

5.4.6 Badrum 
 Högre toalettstol (min 47cm). Toaletten bör vara av modell med möjlighet att 

montera stödhandtag. 
 Stödhandtag i dusch nödvändigt. 
 Större utrymme i dusch. Vid glasväggar rek min 1x1m vid draperi ok med 

standard 0.9m. 
 Eluttag i arbetshöjd 0.8-1.1m över färdigt golv. Eluttag i lamparmatur över 

spegel svår att nå. 
 Mer förvaring och krokar monterade vid produktion. Rek. Höj och sänkbara 

överskåp längs väggen med tvättmaskin/torktumlare.  
 Lättmanövrerad tvättmaskin och torktumlare med få valbara alternativ för lätt 

inlärning. Rek. Utbildning/handledning vid inflyttning. 
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 Tillräckligt manöverutrymme för rullstol (1.3x1.3m) ska vara uppfyllt även med 
installationer såsom tvättmaskin. 

Figur 8. Hyresgäst som själv modifierat toalettstolen (Foto av rapportförfattarna). 

5.4.7 Övrigt 
 Bokningssystem för tvättstuga och liknande bör vara överskådligt och 

lättmanövrerat. 
 Öppningsprocedur för ytterdörr skall vara simpel med endast ett eller två steg. 
 Kranar bör utrustas med handtag som är lätta att greppa. Detta bör även 

implementeras för duschkranar. 
 Öppningsprocedur för fönster och balkongdörr skall vara simpel och inte kräva 

väsentlig handfunktion. 
 Gemensamhetslokal är rekommenderat. 
 Upphöjda vattengenomsläppliga plattor på balkong bör installeras för att 

eliminera tröskel vid balkongdörr. 

5.5 Koppling till målet 
Resultaten från frågeställning tre kopplar starkt till målet genom konkreta förslag på 
faktorer som kan förbättras för att åstadkomma ett anpassat boende för seniorer. 
Resultatet från de övriga frågeställningarna har med hjälp av intervjuerna även gett en 
bra utvärdering av de befintliga förhållandena i kombohusen. I figur 9 redovisas ett 
befintligt exempel på kombohus. 

Figur 9. JSB:s kombohus Bas, Tjörn  (Foto av rapportförfattarna).
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6 Diskussion och slutsatser 
Följande kapitel består av diskussioner där resultat, metoder, begränsningar, slutsatser 
och förslag till vidare forskning tas upp. 

6.1 Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion om det resultat som tagits fram och hur detta förhåller sig 
till frågeställningarna och målet från kapitel 1. 

6.1.1 Vilka problem och möjligheter finns i det befintliga 
kombohusbeståndet med hänsyn till senioranpassning? 
Att denna frågeställning besvarats med hjälp av HEST gör tillförlitligheten till resultatet 
hög och säkerställer att samma sak har mätts under de olika studiebesöken. 
Undersökningarna har också genomförts av samma personer varje gång vilket gör att 
risken för personliga tolkningar av text och bedömningspunkter minimeras. En nackdel 
har dock varit att vissa punkter har kunnat uppfattas som integritetskränkande av de 
boende i lägenheterna som undersökts. Bland annat har toaletthöjden endast 
kontrollerats visuellt i vissa fall på grund av integriteten. I de fall det funnits en 
gemensamhetslokal med toalett eller att hyresgästen gett muntlig tillåtelse för 
uppmätning av toalett har detta gjorts. Detta gör att endast några av de undersökta husen 
fått anmärkning på toaletten även fast det verkliga antalet kan vara högre. Detta har 
dock tagits hänsyn till i resultatet där en generell överblick av toaletthöjder 
rekommenderas med en minimihöjd på 47cm. 

6.1.2 Vad säger seniorer som bor i kombohusen och de allmännyttiga 
bostadsföretag som uppfört byggnaden om senioranpassning av SABOs 
kombohus? 
Här har möjlighet funnits att utveckla forskningen och jämföra den mot verkligheten. 
Resultatet är en sammanställning av vad de intervjuade hyresgästerna har för åsikter 
om sitt boende. En aspekt som ska tas i beaktning är att undersökningen är gjord vid 
olika typer av kombohus. Detta gör att alla punkter som framkommit kanske inte gäller 
för alla typer av kombohus men det gör istället att resultatet blir bredare och mer 
allmängiltigt. Vissa grundpunkter som är typiska problem med husen återkom i alla 
intervjuer, oberoende av hustyp. Intervjuerna med bostadsbolagen har mestadels 
använts som bakgrundinformation och för att stärka resultaten med ordentligt 
underbyggd fakta. De har även använts som en kontroll mot vad som skulle kunna anses 
som rimliga lösningar ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv för de verksamma 
bostadsföretagen. 

6.1.3 Hur kan utformningen av kombohusen förbättras, för att bättre 
möta kraven på tillgänglighet i ett senioranpassat boende? 
Detta är den mest centrala och viktiga punkten att besvara. Det är här tyngdpunkten i 
resultatet ligger. Frågeställningen besvarades med en punktlista på förbättringsförslag 
som skulle göra kombohusen mer tillgängliga om de genomfördes. De flesta av dessa 
förslag är inte kostnadsdrivande utan består endast av andra metoder/produkter vid 
projektering och produktion. Att förslagen framförallt behandlar dessa punkter beror på 
att kombohusen fortsatt skall vara ekonomiskt fördelaktiga att bygga jämfört med andra 
hus. Förslag som höj- och sänkbara skåp och gemensamhetslokal är självklart saker 
som gör huset och lägenheterna väsentligt dyrare. Det är dock faktorer som ökar 
tillgängligheten och upplevelsen av boendet positivt och har därför tagits med som 
eventuella alternativ. 
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6.1.4 Sammanfattning resultatdiskussion 
Frågeställningarna anses vara ordentligt besvarade och målet uppnått. Resultaten är 
realistiska jämfört med forskning använd i litteraturstudien. Inga överraskningar 
uppkom under förfarandet. För att få en mer nyanserad bild av varje kombohus och 
upplevelserna av detta kunde intervjuer med fler hyresgäster gjorts i varje hus, gärna 
med representanter från alla åldrar och lägenhetsstorlekar. Eftersom kombohusen är 
relativt nybyggda finns dock inga större inre tillgänglighetshinder i form av smala 
öppningar och liknande. Det gör att en lägenhet med relativt stor säkerhet självständigt 
kan belysa problematik och hinder även i de övriga. Planlösningar har i vissa fall 
granskats för att säkerställa att så är fallet, för att ytterligare öka tillförlitligheten i 
resultatet. Det har dock inte genomförts en komplett dokumentanalys. 

6.2 Metoddiskussion 
Nedan diskuteras de metoder som använts under arbetet och hur de förhåller sig i 
trovärdighet till andra alternativa metoder. Fördelar och nackdelar diskuteras och vägs 
mot varandra. 

6.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har varit en grundläggande faktor för att lyckas med arbetet och ta 
fram ett resultat som är användbart. I studien har mycket litteratur lästs, både 
vetenskaplig och annan faktalitteratur har gett god förståelse för problematik kring allt 
från senioranpassning till varför det är svårt för kommunala fastighetsbolag att bygga i 
mindre orter. Litteraturstudie har varit viktig att ha med i arbetet då det ger substans till 
texten och ger möjlighet att underbygga all fakta med forskning, vilket även är ett givet 
krav när det gäller examensarbeten. Tack vare kombinationen av olika 
forskningsmetoder har litteraturstudiens resultat kunnat jämföras med resultaten från 
bland annat fältstudien för att bekräfta trovärdigheten på båda. 

6.2.2 Intervju 
I undersökningen är intervjuer den metod som använts mest. Genom dessa intervjuer 
kunde kvalitativ data samlas in. Metoden är vald för att få utförlig information om hur 
hyresgäster uppfattar kombohuset och eventuella hinder i bostaden. Intervjuer ansågs 
vara lämpligast för att få hög tillförlitlighet. Om till exempel metodvalet skulle varit 
enkät hade tillförlitligheten till resultatet sjunkit. Detta eftersom risken för låg 
svarsfrekvens samt missförstånd vid besvarande av frågorna är större. Intervjuerna 
genomfördes med öppen dialog och frågor att utgå ifrån. Detta för att enkelt kunna 
utveckla och förklara om den intervjuade missuppfattat frågan. En fördel med intervju 
är även att man kan få bekräftat att svaret uppfattas på det sätt som det avsågs att göra. 

6.2.3 Fallstudie (Studiebesöken)  
Fallstudien genomfördes med hjälp av HEST. Detta för att kunna jämföra mätbar data 
med varandra och se hur mycket som skiljer sig mellan de olika kombohusen. Data 
som erhålls är konkret och visar hur byggnaden fungerar ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. I vissa fall kunde inte mätningar genomföras på grund av 
integritetsskäl. Det minskar fallstudiens reliabilitet men detta skedde endast vid en 
punkt. Resultatet är även formulerat så att det inte påverkas av detta. 

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna som gjordes i början av arbetet begränsar inte studiens möjlighet till 
allmän tillämpning på kombohusen. Första begränsningen angående stödpersoner och 
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liknande exkluderades eftersom det skulle utvecklat arbetet att innefatta material från 
andra forskningsområden vilket inte är relevant för det som skulle uppnås med studien.  

Att ha undersökt fler kombohus hade givetvis ökat kvalitén på studien men fem 
studiebesök ansågs tillräckligt för att säkerhetsställa god kvalité. Fem besök är lämpligt 
för att samla in tillräckligt med data även om något av besöken inte skulle ge så mycket 
information. Fem besök ryms även bra inom examensarbetets tidsramar. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet har kopplat samman ett problem med forskningen och således resulterat i 
rekommendationer på åtgärder. Att många äldre flyttat till kombohusen framkommer 
tydligt då tidigare undersökningar granskats i bakgrunden. Det är därför naturligt att 
svara på frågorna angående förhållandet mellan kombohusen och bra boende för 
seniorer för att ta reda på hur bra dessa begrepp stämmer överens med varandra och vad 
som kan göras för att koppla samman dem. Nedan listas några av de slutsatser som 
kunnat dras av de resultat vi erhållit. 

 Kombohusen är redan idag relativt bra som boende för seniorer. 
 Några av de kontrollerade punkterna är lite svagare och bör åtgärdas även i det 

befintliga beståndet. Exempel en sådan punkt är utrymme för rollator i 
lättillgängligt förråd eller förvaringsmöjligheter i trapphus som inte utgör en 
brandfara eller blockerar utrymningsvägar. 

 Goda anpassningsmöjligheter för äldre finns redan i kombohusen och de flesta 
går att uppnå om extra hänsyn tas till målgruppen redan vid projektering. 

 Stor hänsyn bör tas till seniorer vid byggnationen. 
 Detta koncept har stora möjligheter att i framtiden ge fler tillgängliga bostäder 

på marknader där det verkligen behövs. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Nedan listas de förslag på vidare forskning som skulle vara intressanta tillägg till denna 
studie. 

 Många av de intervjuade och andra berörda personer anser att det görs för lite 
uppföljning av hur hyresgästerna upplever boendet. Fler uppföljningar 
tillsammans med hyresgäster med hänsyn för till exempel arkitektur och 
utformning skulle vara en stark rekommendation. 

 Det skulle även vara intressant att göra en liknande uppföljning på 
flerbostadshus, och då framförallt tre-våningshusen byggda under 
miljonprogrammet för en jämförelse av resultaten då dessa hus ofta framhållits 
som ett sämre boende ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

 En ytterligare förlängning av studien, tillexempel en upprepning med andra 
intervjuer skulle kunna bekräfta resultatet eller visa på eventuella svagheter som 
kanske inte framkommit i den egna granskningen av reliabilitet och validiteten. 

 En större uppföljning av öppna planlösningar, yteffektivitet och möblerbarhet 
kontra seniorers upplevelser av dessa.
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Lista på möjliga miljöhinder i bostaden - Housing Enabler Screening tool bestående av 
60 miljöhinder 

Utomhus - Gångvägar 0/11 
Gångvägar med trappsteg. 

Instabil ytbeläggning (löst grus, sand, lera, etc). 

Höga trottoarkanter (högre än 4 cm). 

Branta lutningar (mer än 1:20). 

Oregelbunden/ojämn ytbeläggning. 

Branta utjämningar av trottoarkanter. 

Avsaknad av/för korta/för långt mellan vilplan (2 m långt) i lutningar (max 6 m mellan vilplan). 

Avsaknad av ledstänger i branta lutningar. 

Gångyta smalare än 1,5 m. 

Bristande/ojämn/bländande allmänbelysning längs förflyttningsvägar. 

Avsaknad av/otillräckliga taktila varningar vid nivåskillnader/andra faror. 

Utomhus - Parkering 0/1 
Av/påstigningszoner långt från entrén (mer än 5 m). 

Utomhus - Sittplatser 0/1 
Avsaknad av/för få sittplatser (Ska finnas var 25:e m närmast entrén, därefter minst var 100:e m). 

Utomhus - Övrigt 0/4 
Soptunna/sopkärl svår/a att nå (annan höjd än 0,8-1,0 m över mark, eller annat problem). 

Brevlåda svår att nå (annan höjd än 0,8-1,1 m över mark, ingen korg på insida av lägenhetsdörr, 
annat problem). 

Soprum/soptunna kan endast nås via trappsteg/annan nivåskillnad (mer än 15 mm). 

Brevlåda/brevinkast kan endast nås via trappsteg/annan nivåskillnad (mer än 15 mm). 

Entréer - Dörrar 0/7 
Tunga dörrar, automatik saknas. 

Dörrar som inte stannar i öppet läge/stängs snabbt. 

Höga trösklar och/eller trappsteg vid entré (mer än 15 mm). 

Komplicerad/ologisk öppningsprocedur. 

Smala dörröppningar (mindre än 84 cm fritt mått). 

Otillräckligt manöverutrymme vid dörrar 

Vilplan saknas framför entrédörrar (yta med max lutning 1:50, mindre än 1,5 x 1,5 m). 
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Entréer - Trappor 0/4 
Trappor enda förflyttningsvägen (hiss/ramp saknas). 

Ledstänger saknas/finns endast vid en sida. 

Höga, låga och/eller oregelbundna sättsteg (annan höjd än 15-17 cm). 

För korta ledstänger (måste fortsätta 30 cm före/efter trappan) och/eller med avbrott vid vilplan. 

Entréer - Uteplats/balkong 0/2 
Hög tröskel/nivåskillnad/trappsteg (mer än 15 mm). 

Smal dörr (mindre än 84 cm, fritt mått). 

Inomhus - Bostaden i stort 0/3 
Trappsteg/trösklar/nivåskillnader mellan rum/golvytor (mer än 15 mm). 

Smala dörrar (mindre än 76 cm, fritt mått). 

Smala passager/korridorer i förhållande till fast inredning/ byggnadsutformning (mindre än 1,3 m). 

Inomhus - Trappor 0/4 
Trappa till ovanvåning med nödvändiga bostadsfunktioner. 

Trappa till källarplan med nödvändiga bostadsfunktioner. 

Ledstänger saknas/finns endast vid en sida. 

För korta ledstänger (måste fortsätta 30 cm före/efter trappan) och/eller med avbrott vid vilplan. 

Inomhus - Kök och tvättstuga 0/7 
Hyllor/väggskåp högt placerade (lägsta hyllplanet mer än 50 cm över arbetsyta eller mer än 1,4 m 
över golv). 

Otillräckliga manöverytor kring vitvaror förvaringsenheter (betjäningsyta mindre än 1,2 m framför 
inredning). 

För djupa hyllplan (mer än 30 cm). Vid djupare hyllplan krävs utdragbar inredning/karusellinsats. 

Reglage/manöverorgan högt/otillgängligt placerade (mer än 1,1 m över golv). 

Arbetsyta i höjd lämplig för sittande arbete saknas (84 cm eller lägre krävs). 

Komplexa manövrer (mer än ett moment/en rörelse) och god precision krävs. 

Handfunktion krävs. 

Inomhus - Hygienutrymme 0/10 
Avsaknad av stödhandtag vid dusch/bad och/eller wc. 

Reglage/manöverorgan högt/otillgängligt placerade (högre än 1,1 m över golv). 

Badkar istället för duschplats. 

Otillräckligt utrymme för pall, badbräda eller motsvarande, eller annat problem i dusch/bad. 

Duschplats med kanter/nivåskillnad. 



Otillräckliga manöverytor där vändning krävs (mindre än 1,3 x 1,3 m). 

Komplexa manövrer (mer än ett moment/en rörelse) och god precision krävs. 

Handfunktion krävs. 

Toalettstol 47 cm eller lägre. Inklusive sittring. 

Tvättfat placerat på höjd för stående (överkant 81 cm över golv eller högre). 

Inomhus - Reglage och manöverorgan på andra platser än i kök, tvättstuga eller 
hygienutrymme 0/3 
Reglage/manöverorgan högt placerade (högre än 1,1 m över golv). 

Komplexa manövrer (mer än ett moment/en rörelse) och god precision krävs. 

Handfunktion krävs. 

Inomhus - Bostadskomplement 0/3 
Förrådsutrymme kan endast nås via trappsteg/tröskel/annan nivåskillnad (mer än (15 mm) och/eller 
mer än 25 m avstånd fr entré. 

Tvättstuga kan endast nås via trappsteg/tröskel/annan nivåskillnad (mer än 15 mm) och/eller mer än 
25 m avstånd fr entré. 

Olämplig utformning av dörr till tvättstuga. 

Copyright Lunds universitet 2015, Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE), 

046-222 00 00, www.med.lu.se/case



Intervjumall 

1. Bakgrundsfakta om det nya Kombohuset

o När skedde inflyttningen?
o Hur många lägenheter?
o Hur ser lägenhetsfördelningen ut?
o Hyresnivåerna? Svårt – lätt att hyra ut?
o Hur många äldre flyttade in och vet företaget ca åldersfördelningen på

”yngre äldre” och ”äldre äldre? ”
o Vad vet företaget om hur många som hade funktionsnedsättningar vid

inflyttningen?
o Har du någon information om eventuell tillgänglighetsproblematik i

Kombohusen?
o Hur har hyresnivåerna funkat?
o Planlösningar – Vad har du för åsikter om dessa?

2. Hur ser äldres behov ut av bättre bostäder på er lokala bostadsmarknad?

o Vad vet ni om detta?
o Hur jobbar kommunen med frågan?
o Vilken efterfrågan möter ni från äldre personer?
o Jobbar ni något för att förbättra/förlänga självständigheten hos era

hyresgäster i kombohusen?
o Vilken uppfattning har ni själva av ”bättre bostäder för äldre”, hur ska

de vara?

3. Hur verkar Kombohuset matcha de äldre hyresgästernas behov?

o Har ni mötts av att en del äldre hyresgäster har synpunkter på
utformningen och inredningen i lägenheterna och fastigheten? I sådana
fall vilka?

o Har det genomförts några ändringar av bostäderna i efterhand med
hänsyn till senioranpassning?

o Har det varit aktuellt med någon ansökan om bostadsanpassningsbidrag
och vad sa i så fall kommunen?

4. Vad har du för åsikter om nästa generations Kombohus, hur bör konceptet
utvecklas med tanke på senioranpassning?

o Hur ser ni på en ”gemensamhetslokal? Fördelar/Nackdelar?
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1. Känner du gemenskap med grannar och ger byggnaden dig möjlighet till
”spontana möten”?

2. Hur fungerar byggnaden/lägenheten när du har besök?

3. Hall (Storlek, ljus, manöverutrymmen, sittplats, förvaring)

4. Vardagsrum (Storlek, ljus, layout, placering i förhållande till resterande
lgh)

5. Uteplats (Läge, sol, vind, tillgänglighet)

6. Kök (Högt sittande skåp, bra arbetshöjder, arbetsytor tillräckliga, placering
i förhållande till resterande lgh)

7. Sovrum (Tillräckligt manöverutrymme, lätt att komma i och ur sängen,
tillräckligt med förvaring, ljusförhållanden)

8. Toalett (Tillräckligt manöverutrymme, tillräckligt stor och bekväm dusch att
använda, högt/lågt sittande skåp, möjlighet till handtag och städhjälp för
att förhindra fallolyckor)

9. Tycker du det är svårt att komma åt något utrymme i
lägenheten/byggnaden? (Svårtillgängliga/höga hyllor, trånga förråd, dålig
arbetshöjd för tvättmaskiner)

10. Tycker du några vreden är svåra att manövrera? T.ex. Svåröppnade
fönster, hårt åtdragna kranar på tvättställ, små reglage på spisen)

11. Tycker du något rum i byggnaden/lägenheten borde utformats på något
annat sätt?

12. Skulle du utnyttja/ha glädje av en gemensamhetslokal i huset?

13. Hur ser du på utrymmen i entréer/trapphus och hiss i byggnaden? Är de
för snäva eller väl tilltagna?

14. Vad gjorde att du valde att flytta hit?

Bilaga 3










	SABOs kombohus som senioranpassat boende.pdf
	1 Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Kombohus
	1.1.2 Seniorer och kombohusen
	1.1.3 Ökande andel seniorer

	1.2 Problembeskrivning
	1.3 Mål och frågeställningar
	1.4 Avgränsningar
	1.5 Disposition

	2 Metod och genomförande
	2.1 Undersökningsstrategi
	2.1.1 Fallstudie
	2.1.2 Besöksintervjuer
	2.1.3 Litteraturstudie

	2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för datainsamling
	2.3 Valda metoder för datainsamling
	2.3.1 Fallstudie
	2.3.2 Besöksintervjuer
	2.3.3 Litteraturstudie

	2.4 Arbetsgång
	2.5 Trovärdighet

	3 Teoretiskt ramverk
	3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
	3.2 Miljöhinder för seniorer
	3.2.1 Miljöhinder i utomhusmiljö
	3.2.2 Miljöhinder vid entréer
	3.2.3 Miljöhinder inomhus

	3.3 Social trygghet i när- och hemmiljön för seniorer
	3.4  Teknisk bostadsanpassning för seniorer
	3.5 Sammanfattning av valda teorier

	4 Empiri
	4.1 Studiebesök Katrineholms Fastighets AB
	4.1.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv
	4.1.2 Katrineholms Fastighets ABs kombohus
	4.1.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv
	4.1.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool

	4.2 Studiebesök Mullsjö Bostäder AB
	4.2.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv
	4.2.2 Mullsjö Bostäder ABs kombohus
	4.2.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv
	4.2.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool

	4.3 Studiebesök Ronnebyhus AB
	4.3.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv
	4.3.2 Ronnebyhus ABs kombohus
	4.3.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv
	4.3.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool

	4.4 Studiebesök Stenungsundshem AB
	4.4.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv
	4.4.2 Stenungsundshem ABs kombohus
	4.4.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv
	4.4.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool

	4.5 Studiebesök Tjörns Bostads AB
	4.5.1 Kommunens bostäder ur ett seniorperspektiv
	4.5.2 Tjörns Bostads ABs kombohus
	4.5.3 Kombohuset ur ett hyresgästperspektiv
	4.5.4 Anmärkningar Housing Enabler Screening Tool

	4.6 Sammanfattning av insamlad empiri

	5 Analys och resultat
	5.1 Analys
	5.1.1 Miljöhinder för seniorer
	5.1.2 Social trygghet i när- och hemmiljö
	5.1.3 Teknisk bostadsanpassning, stöd och hjälpmedel för seniorer

	5.2 Vilka problem och möjligheter finns i det befintliga kombohusbeståndet med hänsyn till senioranpassning?
	5.3 Vad säger seniorer, som bor i kombohusen, och de allmännyttiga bostadsföretag som uppfört byggnaden, om senioranpassning av SABOs kombohus?
	5.3.1 Allmännyttiga bostadsbolagen om senioranpassningsmöjligheter
	5.3.2 Hyresgäster om senioranpassningsmöjligheter

	5.4 Hur kan utformningen av kombohusen förbättras, för att bättre möta kraven på tillgänglighet i ett senioranpassat boende?
	5.4.1 Utomhus
	5.4.2 Entré
	5.4.3 Hall
	5.4.4 Kök
	5.4.5 Sovrum
	5.4.6 Badrum
	5.4.7 Övrigt

	5.5 Koppling till målet

	6 Diskussion och slutsatser
	6.1 Resultatdiskussion
	6.1.1 Vilka problem och möjligheter finns i det befintliga kombohusbeståndet med hänsyn till senioranpassning?
	6.1.2 Vad säger seniorer som bor i kombohusen och de allmännyttiga bostadsföretag som uppfört byggnaden om senioranpassning av SABOs kombohus?
	6.1.3 Hur kan utformningen av kombohusen förbättras, för att bättre möta kraven på tillgänglighet i ett senioranpassat boende?
	6.1.4 Sammanfattning resultatdiskussion

	6.2 Metoddiskussion
	6.2.1 Litteraturstudie
	6.2.2 Intervju
	6.2.3 Fallstudie (Studiebesöken)

	6.3 Begränsningar
	6.4 Slutsatser och rekommendationer
	6.5 Förslag till vidare forskning

	Referenser
	Bilagor

	Housing Enabler Screening Tool.pdf
	Lista på möjliga miljöhinder i bostaden - Housing Enabler Screening tool bestående av 60 miljöhinder
	Utomhus - Gångvägar 0/11
	Utomhus - Parkering 0/1
	Utomhus - Sittplatser 0/1
	Utomhus - Övrigt 0/4
	Entréer - Dörrar 0/7
	Entréer - Trappor 0/4
	Entréer - Uteplats/balkong 0/2
	Inomhus - Bostaden i stort 0/3
	Inomhus - Trappor 0/4
	Inomhus - Kök och tvättstuga 0/7
	Inomhus - Hygienutrymme 0/10
	Inomhus - Reglage och manöverorgan på andra platser än i kök, tvättstuga eller hygienutrymme 0/3
	Inomhus - Bostadskomplement 0/3


	Intervjumall.pdf
	Intervjufrågor hyresgäster 2.0.pdf
	Examensarbete Viktor och Victor 2016-10-09 Komplettering.pdf



