
Vi söker nya, fräscha 
 idéer om bostäder och 

 boendemiljöer för äldre!

Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, 

 inredningsarkitektur och fysisk planering inbjuds att delta i 

 en idétävling om bostäder och boendemiljöer för äldre. 

 Tävlingstid 14 mars – 8 juni 2012.

Tävlingsprogram
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Idétävling – inbjudan och program 

Nytänkande och utveckling av bostäder och boende-
miljöer för äldre

Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, 
inredningsarkitektur och fysisk planering inbjuds att delta i en 
idétävling om bostäder och boendemiljöer för äldre. 

Tävlingen genomförs av Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Arkitekter i sam-
råd med de olika utbildningarna.

Syfte

Tävlingens mål är att stimulera nytänkande och få fram kreativa idéer och 
förslag till boenden för äldre samt intressera blivande arkitekter och fysiska 
planerare för den ökande gruppen äldre och deras boenden. 

Tävlingsuppgift

Det finns inte en lösning, det handlar om många dellösningar som tillsam-
mans kan bidra till att vi närmar oss målet – Bra boende på äldre dar.  
Tävlingsuppgiften lämnar stort tolkningsutrymme inom denna vida ram.

Förslagsställaren kan välja sina förutsättningar. Förslaget kan avse generella 
lösningar men också lösningar för en snävt avgränsad definierad grupp eller 
enskilda personer. 

Det kan handla om hur man själv skulle vilja bo på äldre dar eller hur man 
skulle vilja ordna boendet för äldre anhöriga. Förslaget kan utgå från en  
bestämd fysisk plats eller vara mer generellt. Det kan gälla en ögonblicksbild 
av ett boende eller ett boende i förändring med tiden. Det kan avse helheter 
som t.ex. boende och omsorg i sin helhet eller någon detalj i bostaden eller 
boendemiljön. 

Förslaget kan avse boendeformer riktade till äldre men också hur vanliga  
boenden kan utformas för att passa bättre för äldre. Det kan gälla både ute 
och inne, nybyggnad och åtgärder i befintlig bebyggelse. Det kan handla om 
systemlösningar och tekniklösningar. Förslaget kan handla om en kombina-
tion av tekniskt och socialt nytänkande. 

Förslaget behöver inte låta sig styras av de begränsningar som dagens tek-
niska och ekonomiska förutsättningar och regelverk utgör.
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Oavsett vilka förutsättningar man väljer, gäller det att i förslaget vara tydlig 
om vilka dessa är och vilket problem som man vill lösa, men också lyfta fram 
den kvalitet man vill uppnå.

Samarbeta gärna med andra

Boende för äldre är ett område som spänner över flera kunskapsfält. Därför 
vill vi uppmuntra dig som deltar i tävlingen att samarbeta med studerande 
vid andra högskolor än de som inbjudits till tävlingen. Det kan t.ex. vara 
studenter vid olika samhällsorienterade utbildningar, vårdutbildningar och 
specialiserade tekniska utbildningar.  

Därför anordnas tävlingen

Hjälpmedelsinstitutet genomför regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” 
under 2010 – 2012. Stöd ges till kommunala arkitekttävlingar och projekt. Vi 
genomför också olika utrednings- och informationsinsatser. Ett viktigt inslag 
i uppdraget är att engagera studerande vid landets olika arkitektutbildningar. 
Vi tror att du som student kan bidra med mycket av den kreativitet och det 
nytänkande som regeringen efterlyser.

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 måste vara att bostaden erbjuder de boende en livsmil-
jö där det går att känna trygghet, stimulans, säkerhet, livsglädje och värdighet 
hela livet. 

Äldre betecknas ofta som en grupp med likartade förutsättningar, behov och 
preferenser. I själva verket är det en mycket heterogen del av befolkningen. 
Åldersskillnaderna spänner över mer än en generation. Hälsa och ekonomi 
varierar, intressen, värderingar och livsstilar likaså. Förutom att nuvarande 
skillnader är stora, sker också stora demografiska förändringar. Vi lever 
längre och är friskare och rörligare högt upp i åldrarna. Rekordgenerationen, 
d.v.s. personer födda 1945–1954 har börjat inträda i pensionsåldern. Förut-
om att det rör sig om ett stort antal människor har de andra krav och andra 
förutsättningar genom högre utbildning och i många fall bättre ekonomi än 
tidigare generationer, troligtvis också ett annat sätt att se på livet och åldran-
det. De har större vana att resa och röra på sig.

Att stora årskullar lämnar förvärvslivet innebär stora utmaningar för sam-
hällsekonomin. Färre ska försörja fler. Många som hittills stått för vård och 
omsorg lämnar arbetslivet samtidigt och lämnar ett tomrum efter sig. Men 
det är inte enbart omsorgen om de nypensionerade som är den stora utma-
ningen. Det är att utveckla en omsorg och ett boende som är värdigt livet ut. 
Förr eller senare kommer krämporna och behovet av vård och omsorg.  
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Det gäller även rekordgenerationen. Det kommer att avspegla sig i samhället 
en bra bit in på 2020-talet. Utmaningarna är många och stora.

Kunskap och inspiration

Till stöd för ditt arbete med tävlingsuppgiften kommer Hjälpmedelsinstitutet 
i samarbete med högskolorna att anordna ett inspirationsseminarium vid res-
pektive högskola för tävlingsdeltagarna. Seminariernas syfte är att förmedla 
aktuell kunskap om äldres boende, senaste utvecklingen av teknik för äldre, 
ge viss kunskap om funktionsnedsättningar samt goda exempel och mycket 
inspiration.

Bedömningsgrunder och juryns arbete

I linje med tävlingens syfte kommer kreativitet och nytänkande att vara ett 
viktigt bedömningskriterium. Andra kriterier är utvecklingsbarhet, arkitek-
tonisk gestaltning, hållbarhetsaspekter, genomslagskraft, tydlighet samt ge-
nomförbarhet. Juryns arbete beräknas vara avslutat i månadsskiftet augusti 
– september 2012

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av följande  
personer:

Ines Uusman, f.d. generaldirektör Boverket, juryns ordförande

Jan Paulsson, arkitekt MSA, tekn.dr, prof. em. Chalmers

Åsa Kallstenius, arkitekt SAR/MSA , Kod Arkitekter AB

Karin Nyrén, arkitekt SIR/MSA, professor på konstfack 2005–2011

Ulla Berglund, landskapsarkitekt LAR/MSA, docent vid SLU

Juryns sekreterare är Katarina Nilsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges  
Arkitekter.

Tävlingsfunktionär

Jesper Lindström, assistent i projektet ”Bo bra på äldre dar”, Hjälpmedels-
institutet, e-post jesper.lindstrom@hi.se. Besöksadress: Sturegatan 3,  
Sundbyberg.

mailto:jesper.lindstrom@hi.se
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Tävlingsfrågor

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt 
via e-post, jesper.lindstrom@hi.se. Frågorna ska vara tävlingsfunktionären 
tillhanda senast 2012-04-20. All korrespondens ska märkas med ”Student-
tävlingen tävlingsfrågor”. Juryns svar kommer att läggas ut på Sveriges  
Arkitekters webbplats www.arkitekt.se senast 2012-04-30.

Redovisning

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga ritningar och övriga handlingar 
ska vara försedda med motto. Det viktiga är att idén kommuniceras på ett 
begripligt, tydligt och gärna tilltalande sätt. I många fall kan en redovisning  
i både ord och bild vara lämplig. Tävlingsförslagen ska redovisas på högst  
två A2-planscher. Tävlingsförslagen ska även lämnas digitalt i pdf-format på 
CD eller USB-minne. De digitala filerna får sammanlagt ha en storlek på max 
20 MB. 

Inlämning

Tävlingstiden är 14 mars – 8 juni 2012. Senast den 8 juni ska tävlingsförsla-
get vara inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären 
eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären. Förslaget ska åtföljas av ett för-
seglat kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert 
ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren/förslagsställarna. 

Postförsändelser (brev) skickas till: Jesper Lindström, Hjälpmedelsinstitutet, 
Box 2047, 174 02  Sundbyberg. Paketförsändelser skickas till: Jesper Lind-
ström, Hjälpmedelsinstitutet, Sturegatan 3, 172 31  Sundbyberg. 

Pris och publicitet

Den totala prissumman är 175 000 kronor. Ett förstapris på minst 25 000 
kronor exklusive moms kommer att delas ut. I övrigt disponerar juryn pris-
summan fritt. 

I enlighet med tävlingens syfte att berika den högaktuella debatten och  
stimulera till nytänkande kommer tävlingsresultatet att ges publicitet i olika 
former. 

Med start i oktober 2012 planeras en utställning på Arkitekturmuseet i 
Stockholm på temat äldres boende, där bland annat Hjälpmedelsinstitutets 
samlade arbete med ”Bo bra på äldre dar” ska presenteras. Målet är att  
resultatet av tävlingen redovisas på utställningen.

mailto:jesper.lindstrom@hi.se
http://www.arkitekt.se
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En sammanställning av de mest intressanta tävlingbidragen kommer att pre-
senteras i en särskild publikation samt via Hjälpmedelsinstitutets och Sveriges 
Arkitekters övriga kanaler, bland annat webbplatserna. Kontakter kommer 
att tas med såväl dags-  som fackpress för att ge offentlighet åt resultaten. 

Ägande- och nyttjanderätt, returnering av förslag

Arrangören innehar den materiella nyttjanderätten till samtliga tävlingsför-
slag. Förslagsställarna innehar nyttjande- och upphovsrätten till sina förslag. 
Förslagen kommer inte att returneras.

Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är godkänt av juryns ledamöter. Ur tävlingsteknisk synpunkt 
är programmet granskat och godkänt av Sveriges Arkitekter.

Nyttiga länkar med nyttig information 

Hjälpmedelsinstitutet

•   www.hi.se

•   www.bobrapåäldredar.se

•   www.teknikforaldre.se

Sveriges Arkitekter

•   www.arkitekt.se

http://www.hi.se
http://www.bobrap��ldredar.se
http://www.teknikforaldre.se
http://www.arkitekt.se/


Idétävling – inbjudan och program 
Nytänkande och utveckling av bostäder  
och boendemiljöer för äldre

Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, inrednings-
arkitektur och fysisk planering inbjuds att delta i en idétävling om bostäder 
och boendemiljöer för äldre. 

Tävlingen genomförs av Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges Arkitekter  
i samråd med de olika utbildningarna.

www.hi.se
www.bobrapåäldredar.se
www.teknikforaldre.se
www.arkitekt.se

Hjälpmedelsinstitutet – ett nationellt kunskapscentrum

Vår kunskap bidrar till ett bättre samhälle för människor med funktionsned-
sättning. Våra ägare är staten och Sveriges Kommuner och Landsting. 

Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som leds av Hjälpmedels- 
institutet fram till december 2012. Syftet är att stimulera till kreativitet,  
utveckling och nytänkande av bostäder och boendemiljöer för äldre. 

Box 2047, 174 02 Sundbyberg
Tfn 08-620 17 00 
Texttfn 08-759 66 30
E-post registrator@hi.se
Webbplats www.hi.se

http://www.bobrap��ldredar.se
http://www.teknikforaldre.se
http://www.arkitekt.se
mailto:registrator@hi.se
http://www.hi.se/
http://www.hi.se/



