
Idétävling om bostäder och
 boendemiljöer för äldre

Bo bra på äldre dar • Hjälpmedelsinstitutet
Tävlingstid våren 2012

Juryns utlåtande



Sammanfattning

Våren 2012 inbjöds studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inrednings-
arkitektur och fysisk planering att delta i en idétävling om bostäder och boendemiljöer för 
äldre.  

När anmälningstiden gick ut hade cirka 30 förslag inkommit. Förslagen handlar om allt från 
belysningsarmaturer, enskilda möbler och badrumslösningar till hela stadsdelar. Alla 
förslagsställare har på ett inkännande sätt satt sig in i frågeställningarna och det finns flera 
mycket intressanta analyser i förslagen. 

Första pris går till Martin Svahn och Gustav Skarin vid Lunds tekniska högskola för sitt 
förslag ”Kunskapsklostret” om möjligheternas kvarter gjort för möten och utbyte. Juryn 
bedömer att det finns en stor utvecklingspotential i det tydligt presenterade förslaget.  

Bakgrund 

Tävlingen ingår som en del i projektet ”Bo bra på äldre dar” som genomförs av 
Hjälpmedelsinstitutet på uppdrag av regeringen under 2010 – 2012. I projektet ingår olika 
utrednings- och informationsinsatser. Dessutom ges stöd till kommunala arkitekttävlingar och 
projekt.  

Ett viktigt inslag i uppdraget är att engagera studerande vid landets olika arkitektutbildningar. 
Regeringen anser att nya och framsynta idéer för utformning av boenden för äldre i en- och 
flerpersonshushåll bör stimuleras. Det centrala i planeringen för framtidens boende är att 
bostaden ska erbjuda de boende en livsmiljö där det går att känna trygghet, stimulans, 
säkerhet, livsglädje och värdighet hela livet.  

Idétävling om bostäder och boendemiljöer för äldre 

Våren 2012 inbjöds studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inrednings-
arkitektur och fysisk planering att delta i en idétävling om bostäder och boendemiljöer för 
äldre. 

Syfte: 

• Få fram kreativa idéer och förslag på äldres boende i vid mening för att berika 
debatten och stimulera till nytänkande i samhället.  

• Intressera studenterna för äldres boende som en viktig och växande arkitektuppgift i 
framtiden. 



Tävlingsuppgiften 

Det finns inte en lösning, det handlar om många dellösningar som tillsammans kan bidra till 
att vi närmar oss målet – Bra boende på äldre dar.  

Tävlingsuppgiften lämnade stort tolkningsutrymme och förslagsställarna fick själva välja sina 
förutsättningar. Förslagen kunde avse såväl generella lösningar som lösningar för en snävt 
avgränsad definierad grupp eller enskilda personer. Förslagen behövde inte låta sig styras av 
de begränsningar som dagens tekniska och ekonomiska förutsättningar och regelverk utgör. 

Oavsett vilka förutsättningar förslagsställarna valde, gällde det att i förslaget vara tydlig om 
vilka dessa var och vilket problem som man ville lösa, men också lyfta fram den kvalitet man 
ville uppnå. 

Vid anmälningstidens slut hade 30 förslag inkommit, 29 godkändes av juryn. Ett förslag hade 
redan visats i pressen och undantogs därför från bedömning  

Jury 

Tävlingsförslagen bedömdes av en jury bestående av: 
• Ines Uusman, före detta generaldirektör Boverket, juryns ordförande 
• Jan Paulsson, arkitekt MSA, teknologie doktor, professor emeritus Chalmers 
• Åsa Kallstenius, arkitekt SAR/MSA, Kod Arkitekter AB, utsedd av Sveriges 

Arkitekter  
• Karin Nyrén, arkitekt SIR/MSA, professor Konstfack 2005–2011 
• Ulla Berglund, landskapsarkitekt LAR/MSA, docent Statens lantbruksuniversitet 

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter. 

Bedömningskriterier 

• kreativitet och nytänkande  
• utvecklingsbarhet  
• arkitektonisk gestaltning  
• hållbarhetsaspekter 
• genomslagskraft 
• tydlighet 
• genomförbarhet  



Juryns generella kommentarer 

Det samlade tävlingsresultatet visar stor bredd och förslaget innehåller allt från belysnings-
armaturer, enskilda möbler och badrumslösningar till hela stadsdelar. Alla förslagsställare har 
på ett inkännande sätt satt sig in i frågeställningarna och det finns flera mycket intressanta 
analyser i förslagen.  

Många kommuner vill lösa sin boendesituation själva i framtiden och inte bli anvisade 
särskilda boenden. Därför är det viktigt att alla lägenheter är generella och anpassningsbara 
och att det finns utrymme i regelsystemen för individuella lösningar. Det är också resurssnålt 
och flexibelt om en stor andel av våra bostäder, bostadskomplement och närmiljö kan 
användas av många olika grupper.  

Utöver goda analyser finns också ett stort mått av välkommen, frisk humor i det samlade 
resultatet. 

Flera förslag lyfter betydelsen av tillgång till gröna miljöer, det vill säga trädgårdar och 
växtlighet. Här visar man ofta på möjligheter till yteffektiva lösningar som kan bidra till 
viktiga gröna kvaliteter nära bostaden.  

Många förslag innebär att barn och äldre får leva nära varandra. Dessa grupper kan förstås ha 
utbyte av varandra och det finns en del kluriga lösningar och slående analyser i några av 
förslagen. Men kanske fungerar boenden där äldre och unga vuxna kan leva närmare varandra 
ännu bättre? Det är en fråga värd att diskutera.   

Det finns några kollektiva eller halvkollektiva lösningar bland förslagen som bygger på att 
man lever nära varandra, men inte på ett påtvingat sätt utan på ett sätt man själv väljer.  

Det är ett djupt mänskligt behov att det i ens närhet ska finnas människor som man tryggt kan 
ta kontakt med. I flera förslag är närheten till många aktiviteter ett viktigt inslag, liksom 
möjligheten att kunna utvecklas genom att lära sig nya saker av varandra, äldre som yngre.  

I staden finns närheten mellan människor naturligt, det är nära till service och kultur, ofta 
tillgängligt och livligt. Det finns förslag som utgår från olika typer av stadsmiljöer och det är 
sympatiskt att äldre inte förpassas bort. 

Det är intressant att det bara finns något enstaka förslag som bygger på tekniklösningar. Det 
är klart att det kommer att finnas alla möjliga tekniska hjälpmedel i hemmen i framtiden och 
morgondagens äldre kommer att vara vana att använda dem, de tävlande kanske ser det som 
en självklarhet. Det kommer att vara andra kvaliteter i bostaden som kommer att ha betydelse 
för att man ska leva ett bra liv som äldre – tidigare har nämnts gröna miljöer, blandat boende, 
närhet till andra människor. 
 



Juryns beslut 

Juryn har beslutat att dela ut följande priser: 

Första pris och 75 000 kr till förslaget 

Kunskapsklostret 
Förslagsställare: Martin Svahn och Gustav Skarin, LTH, Lund 

Kunskapsklostret är ett möjligheternas kvarter gjort för möten och utbyte. Sådana kvarter 
skulle kunna finnas på alla möjliga ställen centralt i staden men också vid kommunikations-
noder och liknande i exempelvis förortscentra.  

Förslaget är väl organiserat med tydliga sekvenser av offentliga, halvprivata och privata rum. 
Egentligen skulle det inte bara behöva bo ”äldre” i detta kvarter utan det skulle också passa 
för många andra. Idén fungerar i befintliga byggnader men skulle också kunna nybyggas. Det 
finns en stor utvecklingspotential i förslaget och det är tydligt presenterat.  



Delat andra pris och 50 0000 kr till förslaget 

Mellan himmel och jord 
Förslagsställare: Anna Johansson, SLU, Ultuna 

Förslagsställaren har funnit en befintlig resurs – lågt belägna tak – som kan svara mot behovet 
av lättillgänglig utemiljö anpassad för äldres önskemål. Juryn gör bedömningen att förslaget 
med takträdgård till äldreboende i ett stadskvarter är realistiskt. Samtidigt är det sinnligt och 
vackert utfört med en stor inlevelse i behovet av både skyddade och stimulerande gröna 
platser, som åstadkommits genom god gestaltning av en begränsad yta. Två våningar över 
gatan stör trafiken mindre och man kan tala med varandra eller hitta en lugn vrå. Trädgården 
föreslås bli offentligt tillgänglig och kan då bli en resurs för de äldre i en hel stadsdel. 

Delat andra pris och 50 0000 kr till förslaget 

Old School 
Förslagsställare: Marianne Wassberg, KTH, Stockholm 

Förslaget visar en lösning på hur man kan integrera ett äldreboende med studentbostäder på 
ett bra sätt. Det är mycket intressant med serierna av olika sorters rum från de helt privata till 
de gemensamma. Som boende kan man välja när och hur man vill umgås. Det finns inga 
smala korridorer i huset utan kommunikationsytor. Det finns många generösa utrymmen som 
inte skulle vara möjliga att skapa i ett nytt hus men i en befintlig struktur kan det vara 
genomförbart. Förslaget tar tillvara den gamla Arkitekturskolan på ett mycket bra sätt.  



Juryn har valt att dela ut fyra tredjepris.  

Tredjepris och 10 000 kr till förslaget 

Astrids gård 
Förslagsställare: Filiz Coskum, KTH, Stockholm 

Förslagsställaren utgår från en person och hennes behov. Lösningen på ålderkrämporna blir 
inte att flytta någon annanstans utan att bo kvar på gården och göra ett kollektiv av den. 
Förslaget pekar på hur viktigt det är att tänka utifrån individens önskemål och behov.  

Tredjepris och 10 000 kr till förslaget 

Fler sorters äldre – fler sorters boenden 
Förslagsställare: Sandra Malmberg, SLU, Ultuna 

Det finns en härlig omtänksamhet i detta förslag som utmanar fantasin på ett roligt, nästan 
galet sätt. Förslagets huvudidé är en takträdgård som bygger på att ge upplevelser till alla 
sinnen. Här finns bilbana att åka på, utsiktstorn för omvärldsorientering och lampor i färger 
som markerar vägen till olika upplevelser.  

Tredjepris och 10 000 kr till förslaget 

Ung, gammal och mittemellan 
Förslagsställare: Daniel Hornwall, LTH, Lund 

Förslaget har en slående analys av de olika generationernas behov som visar att gamla och 
barn har mycket gemensamt. Den generation som det är mest synd om är inte de gamla eller 
barnen utan de som är mitt emellan och ska ta hand om och besluta allt.  

Tredjepris och 10 000 kr till förslaget 

There´s no place like home 
Michael Apple, CTH, Göteborg 

Förslaget sätter fingret på betydelsen av universell design, det vill säga att de bostäder vi 
bygger måste fungera för många olika behov, som en och samma människa kan ha i olika 
skeden av sitt liv. Det är hoppfullt att analysen kommer fram till att det vi bygger idag faktiskt 
har sådana kvaliteter. 



Förslagsställare 

Motto Namn på tävlande Utbildning 

Astrids gård Filiz Coşkun Arkitekturskolan, 
KTH, Stockholm 

Att se klart Elsa Eliasson-Hallström  
och Hedda Arlid 

HDK, Göteborg 

Bo bra är mer än bostaden Agnes Sandstedt  
och Emelié Carlsson 

BTH, Karlskrona 

Bo bäst  
på äldre dar 

Karin Johansson  
och Johanna Berg 

HDK, Göteborg 

Danvikshem retirement 
dwellings 

Arshia Ebadi Arkitekturskolan, 
KTH, Stockholm 

Den inkluderande 
promenaden genom staden 

Karin Andersson Arkitektur, Chalmers, 
Göteborg 

Design och oro Hampus Rendmar Konstfack, Stockholm 

Flera sorters äldre,  
flera sorters boende 

Sandra Malmberg SLU, Ultuna 

Flädergårdarna Lukas Annermarken  

Fritids + daglig verksamhet 
= sant 

Linnéa Johansson  
och Thyra Häggstam 

SLU, Ultuna 

Korsboende Ida Thunström Arkitekturskolan, 
KTH, Stockholm 

Kunskapsklostret Martin Svahn  
och Gustav Skarin 

Arkitekturskolan, 
LTH, Lund 

Kunskapsmöten Oscar Sintring Konstfack, Stockholm 

Leisure Living Navid Christensen och  
Mikkel Stagis Aagaard 

Köpenhamn 

Livet rullar på Kajsa Ignell, Sara Pallin  
och Maja Pålsson 

SLU, Alnarp 



Lärande Landskap Jenny Beijar Arkitektskolan Lund 

Mellan Himmel  
och jord 

Anna Johansson SLU, Ultuna 

Möjlighets boende  
- boendes möjlighet 

Camilla Holm  
och Fredrik Ehn 

Arkitekturskolan, 
KTH, Stockholm 

Nivåträdgård Ellen Landén och  
Moa Paulin Hanson 

SLU, Ultuna 

Nya Generationsmöten Lotta Currivan Arkitekturskolan, 
Lund 

Oktanten Karin Nyberg Fysisk planering, 
BTH, Karlskrona 

Old School Marianne Wassberg Arkitekturskolan, 
KTH, Stockholm 

Semesterminnen Stina Svensson  
och Kajsa Åström 

SLU, Ultuna 

Skogs ro för alla sinnen Emma Andersson  
och Amanda Emricson 

Designprogrammet, 
HDK 

Som ni var (as you were) Agnes Johansson Arkitekthögskolan, 
Umeå 

There's no place like home Michael Apple Arkitektur, CTH, 
Göteborg 

Ung och Bo David Larsson och  
Alexander Öhgren 

Arkitekthögskolan, 
Umeå 

Ung, gammal och 
mittemellan 

Daniel Hornwall Arkitekturskolan, 
LTH, Lund 

Vadå Gammal? Ellen Siesjö och  
Irma Persson Käll 

Arkitektur, CTH, 
Göteborg 

Where in our society  
do we place our old 

Ida Huggert Arkitekthögskolan, 
Umeå 

Alla förslag finns presenterade i sin helhet på Sveriges Arkitekters webbplats 
www.arkitekt.se. 
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