
Bo bra på äldre dar

Enligt demografiska transitionen kommer befolkningen att leva längre där 
40-, och 50,-talisterna utgör en stor grupp vilka alla kommer vara i behov 
av omsorg inom en snar framtid. Det är en generation som är vana att ak-
tivera sig, resa, äta gott och har teknologiska kunskaper. Detta ställer 
hårda krav på planerare, arkitekter och politiker för att utforma boende 
som kan vara flexibelt samtidigt som det tillgodoser varje individs behov.

Att bygga hållbart innebär inte bara att tänka miljömässigt riktigt utan 
också en social hållbarhet. Varje individ måste känna att de inte flyt-
tar till ett äldreboende utan att de faktiskt flyttar till ett nytt 
hem, deras eget hem. Oavsett kön, ålder, hudfärg, religion eller ekono-
miska förutsättningar ska det finnas möjlighet att bo i samma om-
råde. Där alla ska ha rätt både till vård och omsorg efter individens 
egna behov samtidigt som de boende kan fortsätta med sina intressen. 

Byggnaderna ska inte bara vara socialt hållbara, de ska också vara håll-
bara ur ett miljöperspektiv med underhållsfria material. I byggnaden är 
naturmaterial är att föredra då de skapar en varm känsla med mer ank-
nytning till naturen. Gemensamma trädgårdar med plats för odling av grön-
saker och frukt sammanvävs mellan modulerna. Det lockar djur och insek-
ter till platsen vilket ger olika ekologiska kretslopp. Kanske några av de 
boende vill hålla bin som producerar honung, eller höns och getter som 
förskoleklasser kan besöka.  En viktig del är integration mellan de boende 
men likaså mellan olika generationer för ökad förståelse för varandra.

Husen är moduler som kan byggas på eller tas bort beroende på behov. 
Modulerna ger möjlighet att själv sätta ut dem efter landskapets topo-
grafi eller stadens struktur så att enheterna kan bilda olika mönster, 
höjder och längd. Modulerna blir därför billigare att producera samti-
digt som standarden och materialvalen kan höjas för att skapa långsik-
tighet i byggandet.  Inom området ska det finnas valbarhet i boende med 
radhus eller lägenheter som integreras med varandra. Beroende på vilken 
livssituation man är i ska man kunna bestämma vilket boende man vill ha. 
Vissa personer kan dock behöva mer stöd och sjukvård där mindre en-
heter med gemensamhetsutrymmen är att föredra framför egna lägenheter.

Gemenskap i form av aktiviteter som till exempel lunchcafé, musikrum, vinprovn-
ing, datorrum för de boende samt simhall och gym som integrerar allmänheten i 
de boendes miljö. Några av de boende kanske gillar att sy och öppnar en sybu-
tik med workshops för allmänheten eller kanske bestämmer sig för att ha ett 
galleri med konstutbildningar. Flexibiliteten ska ligga i att aktiviteterna själva 
bestäms av de boende med stöd från personal. Det är centralt att allmänheten 
kan vistas i vissa av de offentliga modulerna. Detta för att de äldre är en del 

av vårt samhälle och inte ska isoleras i små öar utan kontakt med omvärlden. 
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Flöden
Detta schematiska diagram visar på hur flödena av rörelse 
inom och utanför modulerna skulle kunna te sig. Genomströmn-

ing och cirkulation är viktigt för att skapa liv och rörelse. 

Moduler
Schematiska diagrammet av modulerna visar på vad som 
skulle kunna vara offentliga och privata verksamheter. 
Modulerna kan kombineras efter aktivitet och visa mod-
uler kan innehålla både privata och offentliga delar. De 
offentliga kan både vara till för allmänheten men även 

de boende. Passager bildar mellanrum mellan modulerna. 
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Boendet
Det är viktigt att lägenheterna är ljusa och luftiga med möjlighet till en 
egen uteplats eller balkong. Lägenheterna består av en central cirkula-
tion mellan sovrum-vardagsrum-kök-toalett för att underlätta för de 
boende men också skapa en översikt över sitt hem. Hallen är som en öppen 
famn med ljus som strömmar in från vardagsrumsfönstren när man kliver in, 
för att undvika trånga och mörka passager. Varje sovrum har en fransk 
balkong med en vy ut i trädgården när man ligger i sängen. Men det är av 
lika vikt att personen som bor i lägenheten får inreda efter eget tycke 
och smak. Flexibla väggar som enkelt kan flyttas eller tas bort för att 
möjliggöra att två eller fler lägenheter kan bli en. Detta kan vara om ex-
empelvis ens partner gått bort och man inte vill bo själv, då ska möjli-
gheten finnas att kunna dela en större lägenhet med en eller flera vänner.
.

Upplevelseutrymmen
Dagens långa korridorer med likadana dörrar stimulerar inte sin-
nena eller minnet vilket vi skulle vilja förändra.  Det är vik-
tigt att de boende känner att det är deras hem, därför skulle 
varje individ kunna sätta sin egen prägel utanför sin dörr, med 
hjälp av färg eller små nischer som den boende kan dekorera. 
På detta sätt skapas en igenkänningsfaktor och minnet tränas. 
Minnet uppmuntras också i upplevelsekorridorerna där varje del 
har ett eget tema som skiljer sig från varje våningsplan och 
modul. Korridorerna har antingen på en av eller båda av sidorna 
känseläventyr för kroppen. För fötterna kan det vara konst-
gräs, mjuka mattor eller runda kullerstenar i golvet. Väggarna 
i korridorerna har andra teman med olika struktur och mönster 
för att även händerna ska stimuleras. I mitten av korridoren 
finns det möjlighet att bara passera utan att aktivera kroppen. 
Varje upplevelsekorridor mynnar ut i ett upplevelserum med nya 
teman som binds samman av korridorerna. Upplevelserummen kan 
bestå av akvarium, bibliotek, lättare gym utrustning, burar med 
olika fåglar i eller klättrande växter med en porlande damm under. 
Vissa av upplevelserummen är hissar eller trappor för att lätt 
kunna nå de olika planen. Vid varje upplevelserum finns möjlighet 
att sitta ner och vila, samtala eller aktivera sig. Upplevelse-
korridoren avslutas i stora fönster för att släppa in dagsljus.
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