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”Vi vill att äldre ska få bevara sin livsstil så länge som möjligt, även 

då de flyttar in på äldreboende. Därför erbjuder vi äldreboenden 

med följande inriktning: Sport & Spa, Utevistelse & Trädgård samt 

Kultur & Nöje där man ska kunna ägna sig åt det man själv är 

intresserad av tillsammans med andra som kanske har likartade 

hobbies.”



Frågor

• Vad är koncept och profil – vad kan bli och vad kan inte bli ett koncept 
och profil?

• Hur förverkligas koncepten/profilerna?

• Vilka är motiven till att ha boenden med koncept och profil?



Material

• 20 intervjuer med företrädare för organisationer eller boenden som 
jobbar utifrån intressebaserade koncept.

• Deltagande observationer och intervjuer vid ett Sport & Spa boende 
samt ett kommunalt ”inriktningsboende” (Djur och natur).

• Presentationer på hemsidor och sociala medier – Instragram. 

• 12 intervjuer med chefer och anställda vid äldreboenden för 
missbrukare.



Vad menas med koncept och profil?
- Något som avskiljer från det vanliga

• Särskilda behov – demens, psykisk ohälsa, missbruk, språk, 
funktionsnedsättningar/variation. 

• Omsorgsfilosofi (The Eden Greenhouse Alternative). 

• Intressen och livsstil – exempelvis Attendos livsstilsboenden med 
inriktning Sport & Spa, Utevistelser & Trädgård, Kultur & Nöjen. Djur 
och natur, Halländsk profil, Konst. 

• Fysisk miljö, utbildning med mera. 



Vårdbolag kan skapa transkommunal likhet:

• Fysisk miljö – exemplet Aleris: Våra äldreboenden i egen regi, Aleris
Plaza, kännetecknas av ett större gemensamhetsutrymme inne som 
ute, därav namnet Plaza. 

• Utbildning och metod – exemplet Vardaga: De boenden där konceptet 
Demensakademin genomförts blir certifierade. Medarbetare och 
chefer blir diplomerade. 

• Livsstil: Ett Sport & Spa boende i Malmö och Stockholm ser likadant 
ut och förhåller sig till samma aktivitetskalender. 



Livsstil – exemplet Attendo

• Konceptet Sport & Spa innehåller flera 
aktiviteter med fokus på välbefinnande 
och träning. Här kan man träna i gymmet, 
både som individuell- och cirkelträning. 
Spa delen består av avkoppling, varma 
bad, massage, kroppsvårdsbehandlingar 
och sinnesstimulering. Vi 
uppmärksammar även 
sportevenemang på olika sätt, på 
storbilds-TV och ibland går vi och hejar då 
favoritklubben spelar.



Att förverkliga livsstilskoncept

• Liten eller ingen intressegemenskap bland de boende? Liten förmåga 
bland boende att själva driva på.

• Hur förverkligas konceptet? Genom personalens/boendets initiativ.

• Betydelsen av att sätta etiketter: på aktiviteter, arkitektur, dekoration 
och genom sociala medier. 

• Utmaningar: 
• Många har inte valt och kan i praktiken inte välja.

• Koncepten bör inte utesluta boende – exempelvis problem med allergier eller 
ointresse för vissa typer av aktiviteter.



Motiv till profil

• För de boende: Individanpassning genom valfrihet

• För de anhöriga: en aktiv livsstil även på äldreboendet

• För personalen: Inte bara ett äldreboende

• För äldreomsorgens utveckling

• För marknaden som idé



För marknaden

• Svenska äldreboenden ska inte konkurrera med olika pris och olika 
standard – alla ska hålla samma höga kvalitet.

• Så varför ska vi ha många olika alternativ att välja mellan? 

• Äldreboenden med koncept och profil ”löser” ett problem – de svarar 
på frågan.

• Därför kommer de att bli fler…



•TACK!


