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Förord 

Tiden med uppsatsen har både varit ångestfull och rolig. Det har varit bra för mig att inse att 

jag verkligen kan skriva en uppsats, det trodde jag aldrig om mig själv!  

 Jag vill börja med att tacka alla äldre som har velat vara med i denna studie, och tack Mia 

Martinsson på äldreförvaltningen Stockholm för att jag fick intervjua dig. Tack till personal 

på fritidscentrummet, Tellus utan er hade jag inte kunnat fullfölja denna studie. Ett särskilt 

tack till Susanne, som jobbar som receptionist/värdinna på Tellus för att du hjälpt mig att hitta 

personer till mina fokusgrupper. Även alla ni andra som hjälpte mig på Tellus.    

 Jag skulle aldrig ha klarat mig utan stöd och hjälp från klasskamrater och handledare. 

Emilia Forsell är en klippa att ha och bolla svårigheter med, tack Emilia. Utan Emilia så vet 

jag inte om jag hade klarat av detta själv. 

 Tack till min dotter Lana som har stått ut med mitt skrivande och att jag ibland har 

försummat matlagningen och varit lite disträ. Mamma lovar att vi snart kommer att göra en 

massa roliga saker tillsammans. Tack till min sambo Samir som har funnits där och hjälpt mig 

med översättning till engelska. Ett speciellt tack till min faster Kersti som alltid finns där för 

mig oavsett om det handlar om barnpassning, stödjande telefonsamtal eller läsning av 

uppsatsen. Tack Maggis som alltid bara varit ett samtal ifrån, du har varit ett stor stöd i mitt 

arbete. 
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Sammanfattning 

Människor i Sverige blir äldre, fler olika sorters boenden behövs och konkurrensen inom 

äldreomsorgen ökar. Den här studien tar upp begreppet profilboende för äldre, vad det är för 

något och vilka olika sorters profilboenden som finns i Stockholms stad och Solna stad. 

Studien visar att Stockholm stad och Solna stad har olika definitioner på profilboenden, 

kanske finns det flera definitioner i andra kommuner?  

 Studien tar också upp hur en grupp äldre personer vill ha det, om de tvingas flytta till ett 

äldreboende.  Personerna i gruppen vill fortsätta vara aktiva på det sättet som de är idag och 

vill även kunna göra samma sak som de har gjort tidigare. De vill att vårdpersonalen ska 

aktivera och stimulera dem att medverka vid olika typer av aktiviteter.   

 

Nyckel ord: äldreomsorg, särskilt boende, profilboenden, äldre, aktivitet, djur, natur  

 
Abstract  

As the population of senior citizens increase, various housing options are required for an 

increasing competitive environment within elderly care. This study addresses the concept 

of profile housing for the elderly by outlining its definition and providing options for the 

different kinds of housing options available within the municipalities of Stockholm and 

Solna. The study reveals that these locations have different definitions of what constitutes a 

profile home. Based on this, should one assume there are further definitions to cover 

additional municipalities? 

 This study also touches upon how a group of senior citizens would perceive their living 

conditions if relocated into such housing. Members of the group have also expressed that they 

would like to go about their daily activities as they have prior to being relocated. They 

want health professionals to enable and encourage participation in various daily activities. 

 

Key words: elderly care, nursing home, profile housing, activities, animals, nature 
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1. Inledning 

Sveriges befolkning blir allt äldre, 40-talisterna blir gamla och när de eventuellt måste bo på 

äldreboende, kommer de att kräva mer av boendet än vad generationer innan har gjort 

(Intervju, Martinsson, 26 april 2011). Många i dagens äldreboenden är för det mesta 

tacksamma för den hjälp de får (Karlsson, 2009). Kvinnor blir oftare äldre än män och i 

dagsläget så är det fler kvinnor än män som lever på äldreboenden. Många av de kvinnor som 

bor på äldreboenden idag har varit hemmafruar, detta kan vara en bidragande orsak till att de 

nöjer sig med det som erbjuds. Idag så har de flesta 40-talister, män som kvinnor, haft långa 

yrkeskarriärer och utbildningar, detta har givit dem ett mer kritiskt tänkande och de vet vad de 

vill ha och vad de har rätt till. 

 Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle och det har resulterat i att en allt större del av 

äldrebefolkningen inte är födda i Sverige. Den delen av befolkningen kan ha en annan mening 

om hur de vill spendera sina äldre dagar. Hur ska dessa olika behov kunna tillgodoses i 

framtiden?  

 Uppsatsen tar upp begreppet ”profilboenden” och svårigheterna att definiera. Vad är 

egentligen ett profilboende? Är dessa profilboenden lösningen på framtidens äldreomsorg, 

vare sig det rör sig om folk som är födda i Sverige eller ej, eller är det något annat som kan 

behövas? 

Bakgrund  

Under de senaste åren har det funnits en politisk diskussion om profilboenden. I september 

2009 inkom det en skrivelse till äldrenämnden från socialdemokraten Leif Rönngren. Han 

tyckte att det ska finnas kommunala profilboenden. Med profilboenden menade han inte 

boenden som är specialiserade på vissa sjukdomar eller liknande utan på boenden som är 

inriktade på målgrupper inom vissa intresseområden, kultur, sexualitet eller språk (Karlsson, 

2009, s. 1).  I det svar som äldrenämnden ger till Rönngren står bland annat detta: 

Sedan staden införde valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen den 1 

juli 2008, finns en särskilt antagen definition för profilboenden. Enligt denna definition är ett 

profilboende ett boende som har en profilering mot en särskild målgrupp med särskilda behov 

utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning. Boenden som 

inriktas mot målgrupper utifrån intresseområden, religion, kultur och språk betecknas inte som 

profilboenden. Vård- och omsorgsboenden med sådana inriktningar ingår i stadens 

valfrihetssystem 

(Karlsson, 2009, s. 3) 

 

Profilboenden enligt Stockholm stad och äldreförvaltningen kan inte väljas, den äldre hamnar 

på det boenden som först kan erbjudar en ledig plats.  Med valfrihetssystemet menas det att de 

har en konkurrenssituation mellan de olika boendena som ingår i valfrihetssystemet, oavsett 
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vem det är som driver boendet. Valfrihetssystemet infördes 1998 med lagen om 

valfrihetssystem (Lag om valfrihetssystem, 2008). Denna lag reglerar att den enskilde kan 

välja den utföraren som de vill ha.   

 Det krävs av den anledningen att boendena börjar inrikta sig på olika intresseområden för 

att kunna vara attraktiva och konkurrenståliga. För att ett boende skall kunna ha en specifik 

inriktning, krävs det att det finns en tillräckligt stor målgrupp för just det specifika boendet 

(Karlsson, 2009, s. 3).  

I ett debattinlägg i Hallands Nyheter från den nionde september 2010 skriver Mats Anderson 

från Miljöpartiet i Varberg, om att bygga profilboenden för äldre. Han anser att eftersom det 

finns skolor med profiler, så borde det också finnas äldreboenden med profiler. Dagens 

valfrihet är oftast att man väljer samma typ av äldreboenden men med olika utförare.  Med 

utförare menas att det kan vara kommunen eller något privat företag som driver äldreboendet. 

Andersson (2010) tycker att ambitionsnivån är för låg om de äldre enbart kommer ut på en 

promenad då och då. Andersson tycker att ambitionsnivån skall höjas och att boendet skall 

kunna tillgodose de boendes intressen (a. a.).   

Problemformulering 

Sveriges befolkning blir allt äldre, medellivslängden för män är idag 79,41 år. Om tjugo år 

kommer siffra antagligen ha ökat med 2,67 år. För kvinnor är medellivslängden idag 83,38 år 

den kommer troligen att öka med 1,8 år om tjugo år (se tabell bilaga sju).  Av den 

anledningen kommer det troligen att finnas fler människor som behöver bo på någon form av 

äldreboenden. Många äldre kommer också vilja ha det på samma sätt som de alltid har haft 

det. Det kommer att ställas högre krav på äldreboendena, att de ska vara utformade för att 

tillgodose de äldres individuella varierande behov. Till exempel, att personalen skall kunna 

prata ett visst språk och ha kunskaper om en viss kultur, även hjälp med eventuella husdjur 

kan behövas, med mera. Är profilboenden lösningen på detta och är de befintliga 

profilboendena verkligen det som de äldre vill ha, eller är det något annat de äldre efterfrågar 

när de gäller boende?  

 Hur kommer de framtida äldreboenden att se ut? Finns det ett glapp mellan vad 

politiker/tjänstemän anser att de ska se ut och vad de äldre själva vill ha? 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om så kallade profilboenden för äldre.  

Frågeställningar 

1. Vad är "profilboende”?  

2. Vilka profilboende för äldre finns i Stockholms stad och Solna Stad? 

3. Finns önskemål hos äldre om nya former av profilboende och i så fall vilka? 

Begreppsdefinitioner 

Äldre  

I denna studie är äldre de personerna som är över 65 år.  

Äldreboende  

Ordet ”äldreboende” som jag använder mig av i studien, innefattar alla vård- och 

omsorgsboenden för äldre. Det korrekta ordet idag borde vara ”särskilt boende för äldre”. 

Men det hade blivit för långt att skriva ut varje gång. Ordet äldreboende är lättare att använda 

och lättare för läsaren att förstå. 

Profilboenden 

Definition av profilboenden är: äldre boenden som har en inriktningar som exempelvis 

religion, kultur, sexualitet eller språk. Profil används synonymt med inriktning. 

 Anledningen till detta val är att Solna stad använder sig av denna definiering och att det 

finns skolor, förskolor och så vidare med profiler, dessa profiler likställs med inriktningar. 

Om man gör en synonymsökning på profilering i Google så får man bland annat upp att 

inriktning är synonymt med profil. 

 

Förförståelse 

Jag har i flera omgångar arbetat med äldre. Under en tid arbetade jag på ett äldreboende i 

Stockholm och jag har även arbetat inom hemtjänsten. I samband med mitt arbete undrade jag 

varför många av de äldre nöjde sig med den service de fick. På äldreboendet blev de boende 

till exempel glada av att få gå ut på en promenad och det var kanske inte så konstigt med 

tanke på att de sällan fick den möjligheten. Deras dagar såg nästa likadana ut, dag efter dag, 

vecka efter vecka, månad efter månad. De vaknade samma tid varje morgon och de tvingades 

att gå och lägga sig vid samma tid om kvällarna. Om de ville se något på TV om kvällarna 

fick de göra det från sina sängar. Orsaken var, att när nattpersonalen kom, måste alla som 

behöver hjälp ligga i sina sängar. När jag arbetade på hemtjänsten var det en dam som sa till 
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mig ”Jag har inte fått gå på promenad sedan du och jag var ute och promenerade”, och det var 

sommaren innan. Det som hör hit, är att damen hade rätt till promenad enligt sitt 

biståndsbeslut. Hennes enda möjlighet att få komma ut om dagarna var när hemtjänsten kunde 

hjälpa henne ner för trapporna i hyreshuset. Visst hade hon sin familj så hon kunde komma ut 

när de kom på besök. Jag frågade henne varför hon inte ringde och klagade, hon svarade att 

hon tycker vi gör ett sådant bra jobb, att hon inte ville klaga på oss. Hon var nöjd med det hon 

fick, det vill säga den hjälp som hon var berättigad till, fast inte promenaden.    

 När 40-talisterna tvingas flytta till ett boende för äldre eller behöver hjälp av hemtjänsten, 

så tror jag att de kommer att ställa högre krav på sitt boende och den hjälp de får, än vad 

dagens äldre gör. Många 40-talister har kunskaper om datorer och om hur man söker 

information på internet och det gör att de kan beakta sina intressen, skyldigheter och 

rättigheter. De kan söka sig till andra affärer eller vårdgivare om de inte är nöjda med vad de 

får på ett ställe.  

 Tanken med studien var att intervjupersonerna skulle vara 40-talister men då det var svårt 

att hitta intervjupersoner så tvingades jag använda mig av de som fanns. De tillfrågade 40-

talisterna visade inget större intresse i att vara med i studien. En förklaring till det kan vara att 

40-talisterna inte vill tänka på hur de ska bli i framtiden, många har precis gått i pension. 

Äldreförvaltningen har försökt att fråga 40-talisterna om hur de vill ha det om de tvingas 

flytta från sitt hem, men de får inga svar. Mia Martinsson (Intervju, Martinsson, 26 april 

2011). sa att de får svar av de som närmar sig 80 inte innan dess.  
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2. Metoder och material 

Metod 

Denna studie är en kvalitativ studie med inslag av kvantitativa data. Med kvantitativ forskning 

menas att man mäter företeelser (Bryman, 2010, s. 40). Kvantitativ kommer ifrån ordet 

”kvantitet” som har och göra med ”mängden” (Starrin, 1994, s. 19), oftast görs den 

kvantitativa studien på en större population. I kvantitativ forskning samlar forskaren in 

empiriska och kvantifierbara data, och sammanfattar dessa i statistisk form. Det krävs inte att 

forskaren är med vid själva studien, vilket kan uppfattas som en fördel av objektivitetsskäl 

(Kvantitativ metod).  

 Den kvalitativa forskaren är mer intresserad av de talande orden, än av siffror. Oftast görs 

studien på en mindre grupp av individer som har något gemensamt. En kvantitativ studie 

handlar inte om bredden utan om djupet (Bryman, 2010, s. 355).  Forskaren befinner sig i den 

sociala verklighet som analyseras (Kvalitativ metod).  I en kvalitativ forskning använder man 

ett induktivt tänkande, med det menas att med hjälp av empiriska erfarenheter kunna dra 

slutsatser om ett fenomen. Forskaren tolkar det insamlade data materialet med hjälp av bland 

annat olika teorier och tidigare forskning (Bryman, 2010, ss. 40, 340). Den kvalitativa 

forskningen har flera olikartade metoder och det som kan göra det mer komplicerat är att den 

kvalitativa forskaren ofta använder sig av flera av dessa metoder i en och samma studie (a. a., 

s. 344).  

 I denna studie, har jag varit intresserad av att ta reda på, vad det finns för profilboenden för 

äldre och hur de äldre själva vill ha det. Jag anser att den kvalitativa metoden lämpar sig bra 

för detta. Målsättningen med en kvalitativ analys är att ”identifiera och bestämma ännu icke 

kända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och innebörder” (Starrin, 1994, s. 

23), detta passar min studie. I denna studie har jag använt mig av gruppintervjuer, så kallade 

”fokusgrupper” och jag har även använt mig av en semistrukturerad intervju med en yrkes 

verksam anställd på äldreförvaltningen Stockholm. Nu i efterhand så skulle jag ha valt att 

även intervjuat någon i Solna stad, men det kom jag på under analysen och då var det för sent.  

 Jag har valt att använda mig av kvantitativ data, nämligen existerande statistik ifrån 

Statistiska Centralbyrån (SCB) i min studie. Detta för att visa antalet äldre som är födda i ett 

annat land, och för att kunna göra en uppskattning om vad som kommer kunna behövas i 

framtiden.  
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Tillförlitlighet i kvalitativ forskning 

Enligt Allan Bryman (2010) så finns det ett alternativt sätt att bedöma kvalitativ forskning, 

jämfört med den kvantitativa forskningen som talar om validitet och reliabilitet. Jag har valt 

att använda mig av Yvonna S. Lincoln och Egon G. Gubas (refererad i a. a., ss 352-356) sätt 

att bedöma ”tillförlitligheten” på min studie. ”Tillförlitligheten består av fyra kriterier som 

alla har en motsvarighet i den kvantitativa forskningen. 

Trovärdighet (credibility), som är en motsvarighet till intern validitet. 

Överförbarhet (transferability), som svarar mot externvaliditet. 

Pålitlighet (dependability), som kan jämföras med reliabilitet. 

En möjlighet att stryka och konfirmera (confirmability), som motsvarar objektivitet.  

(a. a., s. 354) 

 

Trovärdighet: är att den beskrivningen som forskaren har kommit fram till stämmer överens 

med det som sagts vid insamlingen av empirin. Forskaren checkar av med de intervjuade 

personerna, om han/hon har uppfattat det som sagts på ett korrekt sätt, detta kallas för 

”respondentvalidering”. Jag har inte skickat materialet till de som jag intervjuat men jag 

frågade i slutet av intervjun om jag hade förstått dem rätt.   

 Överförbarhet: eftersom en kvalitativ forskare oftast är intresserad av det kontextuella i det 

som studeras, kan det vara svårt att få samma resultat om studien skulle göras igen, därför ska 

den kvalitativa forskaren producera en fyllig beskrivning av det studerade. Om forskaren har 

gjort detta kan andra avgöra om det går att överföra resultatet till en annan miljö (a. a., s. 354-

355).  

 Eftersom jag har använt mig av intervju personer som jag fick kontakt med på ett 

fritidscentrum för äldre, så kan jag ha fått ett skevt resultat. Dessa personer är aktiva, de 

kommer ut och gör olika saker som exempelvis, torsdagsfika på Tellus. Hade jag fått 

möjligheten att intervjua andra äldre personer, så hade jag troligen inte fått samma resultat. 

Att jag gjorde få ”fokusgruppsintervjuer” på samma arena gör också att resultatet troligen 

skulle sett annorlunda ut, om jag hade gjort fler fokusgrupper på olika arenor.  

 Pålitlighet: att anta ett granskande synsätt, detta innebär ett säkerställande av 

forskningsprocessen. Forskaren redogör för alla faser i forskningsprocessen så som 

problemformuleringar, val av undersökningspersoner, fältanteckningar intervjuutskrifter med 

mera. Kollegor kan sedan granska under forskningens gång.  Handledare och studiekamrater 

har granskat min text under studiens lopp och examinatorn när uppsatsen examineras. 

 Möjligheterna att styrka och konfirmera menas att, forskaren ska vara medveten om att det 

är svårt att vara helt objektiv. Forskaren ska inte medvetet låta personliga värderingar, etcetera 



Kapitel 2 Metoder och material 

 
9 

 

påverka studien och dess resultat (a. a., ss 355-356). Jag kommer inte medvetet låta mina 

personliga värderingar påverka denna studie, men jag vet att det är lättare sagt en gjort.     

Fokusgruppsintervju 

En” fokusgruppsintervju” innebär att flera personer intervjuas samtidigt, genom diskussion 

om specifika frågor som forskaren ställer till dem. Enligt Allan Bryman används ofta 

”fokusgrupp” och ”gruppintervju” som något synonymt (Bryman, 2010, s. 447). Victoria 

Wibeck (2010) talar om att det finns ostrukturerade och strukturerade fokusgruppsintervjuer. I 

den ostrukturerade intervjun så samtalar gruppen med varandra, moderatorn är inte delaktig i 

samtalet mer än, när någon fråga ställs av moderatorn. Moderator är den som intervjuar i 

fokusgruppen. Moderatorn ställer ett fåtal frågor som gruppen skall diskutera. I den 

strukturerade intervjun styr moderatorn diskussionen, ju mer moderatorn styr desto mer 

strukturerad är intervjun. Moderatorn ställer frågor från ett frågeformulär som moderatorn vill 

ha svar på. Det finns ett mellanting mellan den ostrukturerade och den strukturerade intervjun, 

där moderatorn låter gruppen ha diskussion, om gruppen inte kommer in på det som 

moderatorn vill att de diskuterar, går moderatorn in och ställer en fråga (a. a., ss 56-58). Jag 

har använt mig av mellantinget av ostrukturerad och strukturerad fokusgruppsintervju. Jag har 

utgått från en intervjuguide med tre teman (se bilaga fem).  

 I David Morgans bok ”Planning focus Groups” (refererad i a. a, s. 67) skriver han att de 

mindre projekten har mellan två till fyra grupper. Rekryteringen av personer sker där det är 

lätt att få tag på personer. Min tanke från första början var, att genomföra tre fokusgrupper, 

eftersom jag har haft svårigheter att få ihop grupper så har jag enbart genomfört två. 

  Enligt Wibeck är det lämpligaste deltagar antalet fyra maximalt sex personer. (a. a., 2010 s. 

62). Ju större gruppen är desto mindre blir känslan av ett medlemskap och möjligheterna till 

inflytande. När detta händer så kan det personliga engagemanget och samanhållningen i 

gruppen minska (Svedberg, 2007, s. 114). Ju större gruppen är desto större risk är det att det 

bildas subgrupper (a.a., s. 104). Av den anledningen består mina fokusgrupper av mellan fyra 

till sex personer.  

 Deltagarantalet i fokusgruppen F1 var tre personer, tanken var att de skulle vara fem men 

två valde att utan att ange orsak utebli. I F2 var de fyra personer. Trots att det bara var tre 

personer i F1 fick jag mer information av dem än vad jag fick av F2 med fyra deltagare i.  

 Det finns både för och nackdelar med en fokusgruppsintervju.  Fokusgruppen ger en 

djupare förståelse för vad som ligger bakom en grupp med människors tankar och 

erfarenheter. Enskilda intervjuer genererar mer idéer. Fokusgruppsmedlemmarna uppmuntras 
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att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och jämföra dem sinsemellan. Medlemmarna 

upptäcker nya saker och utvecklar ännet, de kan ge sin egen tolkning av vad som kommer upp 

i diskussionen.  Gruppdeltagarna tvingas att tänka till om ämnet redan innan fokusgruppens 

möte.  Ofta är den data som man får ut av en fokusgrupp rik och den kan analyseras på många 

olika sätt. (Wibeck, 2010, ss. 149-153)  

Intervju med professionell i dennes yrkesroll 

En kvalitativ semistrukturerad intervju med Mia Martinsson (på avdelningen för strategi och 

planering på äldreförvaltningen Stockholm) om profilboenden har utförts. Mia gick med på att 

hennes namn publicerades i studien eftersom att hon inte tyckte att det vi pratade om var 

några hemligheter. Jag har dock valt att ha ett fiktivt namn och enbart säga att hon arbetar på 

Stockholms äldreförvaltning.   

 Semistrukturerad intervju är en mellan form av de strukturerad och den 

ostrukturerade/fokuserade intervjun (May, 2010, ss. 150-151). Forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman (en intervjuguide). Intervjupersonen har stor frihet att utforma 

svaren på sitt eget vis. När forskaren intervjuar behöver inte frågorna komma i samma följd 

som intervjuguiden visar. Forskaren kan även ställa frågor som inte ingår i den, för att knyta 

an till något intervjuperson sagt (Bryman, 2010, s. 415).  

Vid min intervju av Mia Martinsson använde jag mig av en intervjuguide uppbyggd av teman 

se bilaga två. Under intervjun ställde jag följdfrågor på hennes svar. Jag skickade även frågor 

per e-post till henne för att få in kompletterande uppgifter som jag ansåg att jag behövde.   

Profilboenden  

Material om profilboenden har jag mestadels hittat på olika hemsidor på internet, jag har även 

sökt litteratur om äldreboenden i allmänhet.   

Urval 

Jag har använt mig av ”bekvämlighets urval” när jag valt ut personer till 

fokusgruppsintervjuerna. Med ”bekvämlighetsurval” menar jag de personer som råkar vara 

tillgängliga för min studie just då (Bryman, 2010, s. 194). Det enda kriterierna jag har haft på 

intervjupersonerna var, att de ska vara över 65 år gammal, och att de fortfarande bor kvar 

hemma.  

Tillvägagångssätt vid materialinsamling 

Med hjälp av fritidscentrumet Tellus i Stockholm, hittade jag intervjupersoner som var villiga 

att diskutera om hur de vill bo om de tvingas flytta från sitt hem senare i livet. Jag skickade ett 
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informationsbrev till Tellus (bilaga fyra). Tellus är ett fritidscentrum som anordnar olika 

sorters aktiviteter för äldre personer. Deltagandet är oftast gratis. Där kan även grupper av 

äldre boka in sig i grupprum, för att ägna sig åt just sitt gemensamma intresseområde. 

 En tanke jag hade, när jag inte fick någon att ställa upp på intervjuer, var att med hjälp av 

släkt till mig som är äldre än 65 sätta ihop en fokusgrupp. Emellertid kändes detta inte riktigt 

bra, eftersom de känner mig sedan tidigare och jag trodde att de kanske skulle svara på ett 

sådant sätt som de tror att jag vill ha svaret på. Trovärdigheten och pålitligheten skulle ha 

kunnat ifrågasättas i detta fall.   

 Den professionella personen jag intervjuat, hittade jag med hjälp av Äldre Direkt. Till 

Äldre direkt kan den som vill ringa för att få svar på frågor som rör Stockholms stads 

äldreomsorg. Äldre direkt är bland annat en telefonservice för äldrefrågor. (Äldre direkt, 

2011). Äldre direkts förslag var att jag skulle kontakta någon som arbetade på avdelningen för 

strategi och planering, på äldreförvaltningen Stockholm. Av den anledningen kontaktade jag 

Mia Martinsson med ett introduktionsbrev (bilaga ett).  

Avgränsningar  

Min studie avgränsas till profilboenden i den ”somatiska vården” i Stockholms stad och Solna 

stad. ”Somatisk” är synonymt med kroppslig. På somatiska boenden bor det personer som har 

någon eller några kroppsliga sjukdomar. Anledning till att jag valt både Stockholm stad och 

Solna stad är för att de använder sig av olika benämningar på vad ett profilboende är.  

Stockholm har sin egen som är ”Ett profilboende har en profilering mot en särskild målgrupp 

med särskilda behov utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos eller 

funktionsnedsättning” (Karlsson, 2009, s. 3).  Medan Solna stad använder sig av samma 

benämning av profilboenden som jag gör.   

Bearbetning av data och analysmodell  

Bearbetning av data 

Mina intervjuer, har jag spelat in med hjälp av digital diktafon. Sedan har jag gjort en 

fullständig transkribering av intervjun. Med transkriberingen menas att jag har skrivit ner vad 

som ordagrant sagts under intervjuerna. 

 Enligt David Morgan (refererad i Wibeck, 2010, s. 68) så sker det ingen fullständig 

transkribering av det inspelade materialet av fokusgruppen. Wibeck menar att man får in rikt 

med data under en fokusgruppsintervju och detta ger möjligheter till olika sorters analyser. 

Om bara en ytlig bearbetning av datainsamlingen sker då kan viktig information gå förlorade 

(a. a., s. 68).  
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Jag har i största möjliga mån transkriberat allt som sagts under mötet. Det tog lång tid att 

transkribera och analysera intervjuerna, eftersom det var många som pratade samtidigt och det 

var svårt att höra vad som sades. Vid transkriberingen, så skrev jag ordagrant ut det som 

sades. Det är viktigt att det som återges från intervjuer är så exakt som möjligt. Ibland så 

måste ändå text modifieras för att människan talar sällan i hela meningar och intervjupersoner 

kan ofta upprepa sig. Ibland kan citat som är tagna från intervjuer verka underliga, och det 

kan det vara bra att redigera vissa citat, för att få bort olika verbala tics, som öh, liksom eller 

liknande. Om man ändrar i citat är det viktigt att man håller sig så nära talspråk som möjligt 

(Bryman, 2010, s. 431). Citat från intervjuerna som jag anger i texten är de exakta orden som 

sades vid intervjutillfället och därför är de skrivna i talspråk. Jag har endast ändrat i citat där 

intervjupersonen har upprepat sig.   

 I resultat delen har jag redovisat de två olika fokusgrupperna var för sig. Anledningen till 

det, har inte varit för att ha en jämförande ansats, utan för tydlighetens skull och för att 

redovisa vilken grupp som sa vad.  

Analysmodell 

Efter transkriberingen har jag läst igenom materialet, och gjort en innehållsanalys om vad som 

framkommer i fokusgruppen (Wibeck, 2010, ss. 99-101). Jag har försökte hitta centrala och 

gemensamma teman.  I analysen har jag använt mig av två teman.   

Etiskt övervägande 

Jag har läst lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor. I paragraf två 

första stycket står detta: 

I denna lag avses medforskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta 

ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå. 

(Lag 2003:460, 2003) 

 

Trots detta har jag valt att beakta denna lag med utgång ifrån vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav som är:  

1. Informationskravet: Forskaren ska informera de som deltar i studien om vad deras del 

i studien är och vad studien handlar om. 

2. Samtyckeskravet: Deltagarna i studien skall själva bestämma över sin medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Deltagarnas identitet skall inte kunna röjas.  

4. Nyttjandekravet: Informationen som kommer fram i studien får endast användas till 

just precis denna studie. (Vetenskapsrådet, 2002) 
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Jag har tillgodosett dessa huvudkrav. Vid intervjuer har jag informerat de som intervjuats om 

min studie. Inom samtyckekravets ram ska deltagarna ha samtyckt till att medverka i studien 

och vara medvetna om studiens syfte, samt om dess genomförande. Före intervjun delade jag 

ut ett formulär om ”informerat samtycke” som deltagarna skrev under (bilaga sex). I bladet 

står det bland annat, att de när som helst får dra sig ur undersökning, att de kommer att vara 

anonyma samt att materialet från intervjuerna endast avser att användas till denna studie. Jag 

har även informerat om de etiska aspekterna muntligt innan intervjun.   

 Alla som har deltagit i denna studie, har jag givit fiktiva namn Alma, Nils, Elsa deltagare i 

F1. Wilmer, Greta, Vera och Astrid deltagare i F2. 

 Vid intervju av den professionella, skrev informanten på ett medgivande (bilaga tre), om 

att hon tillåter att hennes namn anges i uppsatsen. Jag kommer av etiska skäl ändå inte röja 

hennes namn, utan enbart var hon arbetar, hennes fiktiva namn är Mia Martinsson. 

Svårigheter 

Jag har stöt på en del svårigheter under denna studie, det har till exempel varit svårt att hitta 

information om vilka profilboenden det finns i Stockholm stad. Anledningen till det har varit 

att i Stockholm stad så är de boenden jag kallar för profilboenden inte profilboenden. När 

valfrihetssystem för vård- och omsorgsboenden infördes så antogs en specifik definition för 

profilboenden. Enligt den definitionen så är ett profilboende, ett boende som har en profilering 

mot en målgrupp som har särskilda behov utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos 

eller funktionsnedsättning (Karlsson, 2009, s. 3). Solna stad använder sig av ordet 

profilboenden, synonymt med min definition av profilboenden. På Solna stads hemsida finns 

det en hel sida där alla deras vård och omsorgsboenden är publicerad. På den sidan kan man 

också direkt se vilken profil, äldreboendet har (Vård- och omsorgsboende, 2010).  

 En annan svårighet var, att hitta människor som har velat vara med i mina fokusgrupper. 

Min första tanke var att kontakta Pensionärernas riksorganisation (PRO). De lokala 

organisationerna som jag kontaktat var inte intresserade av att ställa upp i min studie. Två 

organisationer tackade nej, till att hjälpa mig att anordna fokusgrupps diskussioner. Den ena 

organisationen uppgav som skäl att de var för gamla för att kunna delta i studien, den andra 

uppgav bara att de inte kunde hjälpa mig. Ett tiotal andra har inte återkommit till mig 

angående deltagandet. 
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Litteratursökningar  

Jag har sökt på ord, med samma mening på olika databaser, på exempelvis uppsatser.se, 

avhandlingar.se, diva, Academic Search Premier, Google, Libris. När jag sökte på 

”profilboenden” fick jag enbart träffar på Google. Jag tvingades att söka på andra sökord. 

Exempelvis” nursing home” + ”animals”, äldreboenden +djur, äldreboenden +HBT 

(homosexuella, bisexuella och transpersoner), äldres fritidsintressen. Jag har även använt mig 

av andra uppsatsers referenslistor för att hitta litteratur som passat till min studie.  

Academic search premier 

Sökningar på ”nursing home” + animals gav 126 träffar, ”Profile nursing home”, inte några 

träffar alls.  

Uppsatser.se 

Sökordet äldreboende gav 48 träffar, vid sök på äldreboenden+ djur gav fem träffar.  Bara en 

eller två var av intresse för denna studie.  Sökorden” äldreboende” + ”intressen” gav inga 

träffar alls. Äldre och HBT gav en träff.  

Libris 

Sökord: ”äldres fritid” gav åtta träffar, bland annat hittade jag Ingemar Norlings (2000) studie 

där.  

Diva  

Sökord:” språk äldre” gav fyra träffar, ”äldreboenden” + ”djur” genererade två träffar. 

Litteratur användning 

Den litteratur jag använt mig av är Ingemar Norlings studie (2000) som jag hittade på Libris. 

Med hjälp av den så hittade jag andra av hans studier som också var relevant till min studie. 

De engelska artiklarna som jag hittade, om djur i vården, tog upp samma sak som Norling 

gjorde i sina studier om djur (2002) och (2004), därför använde jag mig enbart av Norlings 

studier. Forskningen av Welat Songur fann jag genom boken Tvärkulturella möten grundbok 

för psykologer och socialarbetare redigerad av Allwodd och Franzen (2000).  Det har varit 

svårt att hitta studier, om just precis profilboenden, jag har inte heller funnit någon litteratur 

om profilboenden på engelska. Med den litteraturen jag har funnit, har jag beskrivit vad ett 

äldreboende med en inriktning kan göra för den äldre.   

   

http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
http://eshproxy.esh.se:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=aph
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Allwodd%20Franzen
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3. Teoretisk referensram 

Teori 

Jag har inte utgått ifrån någon teori innan studien, utan de teorier jag har använt har jag 

tillämpat succesivt under studiens gång, detta kallas för grundad teori (Grounded Theory). 

Efterhand genererade min insamlade data och det syftet jag har i nedanstående teorier. 

Anledningen till att jag valde ”The new Public Management” (NPM) var att jag under 

intervjun med Mia Martinsson fick indikationer på att i framtiden så måste de olika 

äldreboenden konkurrera mera med varandra för att få ”kunder”. NPM är inte en teori i sig 

utan en förvaltnings filosofi som gör den relevant att ta upp här, eftersom att äldreomsorgen 

finansieras av skattebetalarna 

 I fokusgrupperna så framgick det att trygghet och aktivitet var det viktigaste som de äldre i 

studien tryckte på. Av den anledningen valde jag att använda mig av aktivitetsteorin.    

”Grundad teori”  

Grundad teori innebär inledningsvis att datainsamlingen är öppen och inte påverkad av 

förutfattade meningar och teorier. Efter hand som materialet analyseras, växer teoretiska idéer 

fram. ”Genom att datamaterial konstant jämförs, kommer de teoretiska idéerna att bli klarare, 

samtidigt som forskaren kommer att utveckla en teoretisk känslighet för materialet. Efter hand 

växer kärnproblemet fram, dvs. det centrala problem individerna man undersöker står inför.” 

(Grundad teori).  

Nya tider för den offentliga sektorn ”The new public management” 

”The new Public Management” (NPM) är en förvaltnings filosofi som används sedan 1980-

talet för att modernisera den offentliga sektorn. NPM är en bred och mycket komplex term, 

för att beskriva den våg reformer av den offentliga sektorn i hela världen, genom att 

konkurrensutsätta och marknadisera den (Thylefors, 2007; Hood, 1995). NPM ska minska 

eller ta bort skillnaderna mellan det offentliga och den privata sektorn (Hood, 1995, s. 94).  

De offentliga organisationerna ska styras på samma sätt som de privata (a. a., s. 97). Den 

viktigaste hypotesen i NPM enligt Ingela Thylefors (2007) är att marknadsorientering skulle 

leda till, större kostnadseffektivitet, utan att ha en negativ effekt på andra måluppfyllelser eller 

på kvalitéer. Det som kan göras mer kostnadseffektivt någon annanstans än i det offentliga 

skall göras, där den är mest kostnadseffektivt (Denhardt & Denhardt, 2006, s. 15). Med NPM 

vill man minska kostnaderna genom att knoppa av (med knoppa av menas att man lejer ut 

verksamheten på något annat företag) de verksamheter som är kostsamma för regeringen (a. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_sector
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a., s.16).  ”NPM bygger på idén att offentliga organisationer bör styras på liknande sätt som 

privata företag för att öka kostnadseffektiviteten” (Franzén, 2009, s. 166).  Metoder som 

förespråkas för att nå idealtillstånden är bland annat ökad konkurrensutsättning mellan den 

offentliga sektorn och den privata sektorn, privatisering, målstyrning och decentralisering. 

(Thylefors, 2007; Hood, 1995) Medborgarna/brukarna har blivit kunder och det har påverkat 

synen på brukare, de har fått mer att säga till om. Men brukare är inte fullvärdiga kunder som 

kan rösta med fötterna, det vill säga att de kan i praktiken inte byta exempelvis sitt 

äldreboende om de är missnöjda med det. Denna kundorientering ställer högre krav på 

brukaren att de ska kunna, ta för sig, söka information, med mera.  

 NPM har gjort att vissa av de offentliga verksamheterna har ”sålts” ut /”knoppats av” 

vilket har resulterat i att det finns en mix av offentliga och privata alternativ. Den offentliga 

sektorn ska sköta sin service ”utan” vinst intressen, de är underordnad den politiska kontrollen 

de har också en finansiering av staten, vilket gör att politiker kan använda finansieringen som 

ett styr och kontrollinstrument. Vissa organisationer finns uteslutande inom det offentliga, 

som myndighetsutövning, det vill säga de organisationerna som kan utöva tvång mot 

medborgarna.  

Sverige är ett av de länder som NPM har fått ett starkt fäste i (Thylefors, 2007, ss. 16-18, 48). 

“Ett förlorat offentligt monopol innebär i teorin en större valmöjlighet för den enskilde 

brukaren. I praktiken är dock valmöjligheterna inte så stor.” (a. a., s. 18). 

”Aktivitetsteorin”  

Aktivitetsteorin utvecklades i Ryssland redan på 1920 talet av Lev Vygotsky och hans 

medarbetare. Tanken var att de skulle revolutionera psykologin genom att få in kulturen in i 

människors beteende. Människan är alltid deltagande i någon aktivitet som har sina egna 

verktyg och sitt eget språk (Engeström, 2009).    

 Många tjänster som finns för äldre människor idag, har aktiviteten som fokus, (som 

fritidscentrumet Tellus som varit med i denna studie) aktivitet har fördelar att den bidrar till 

livstillfredställelser. Denna tes testades i början av 1970 talet när doktor Vern Bengtson med 

kollegor på Andrus gerontologiska centrum på University of Southern California.  De 

utvecklade en formell aktivitetsteori som kan användas vid forskning, om vilken effekt 

aktivitet har på äldres välbefinnande (Hampton & Charles, 2005). Redan när den 

socialgerontologiska forskningen startade, utgick forskarna från att aktivitet var viktig. Enligt 

Lars Tornstam (2005) utrycker inte aktivitetsteorin någon teori i egentlig meningen, utan är 

mer ett grundläggande synsätt.  Aktivitetsteorin bygger på att människan konstruerar 
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föreställningar om sig själva genom två källor, dessa källor är de saker som människan gör 

och de roller som människan har i livet.  När människan blir äldre så är det många roller som 

hon måste ge upp, att gå i pension, att bli änka/änkling, gå ur professionella och andra 

organisationer och så vidare. Dessa förluster gör att människan tvivlar på sin identitet och ”jag 

bilden” som de haft av sig själva förändras (Hampton & Charles, 2005).  Förlusten av dessa 

roller gör att det krävs av den äldre att den är aktiv, för att fylla tomrummet efter dessa 

förluster. Det goda åldrandet förknippas med att de äldre fortsätter att vara aktiva, ju mer aktiv 

desto bättre åldrande och att de byter ut arbetet mot andra aktiviteter, som ett rikare familjeliv, 

föreningsliv, motion eller liknande. Den äldre fortsätter att ha samma behov och önskningar 

som den alltid har haft (Tronstam, 2005, ss. 120-121). Den äldre människans ”själv” stärks av 

aktiviteten, detta stärker i sin tur deras välbefinnande. Forskning visar att aktivitet genom alla 

åldrar, gör att människan har en högre nivå av lycka. Det krävs att den aktivitet som den äldre 

väljer som substitut till den förlorade aktiviteten är meningsfull annars kan det ge en negativ 

effekt. Aktiviteten kan med andra ord vara vad som helst som den äldre tycker är meningsfull.  

För ett fåtal äldre, kan inaktivitet vara det enda som de vill ägna sig åt men de flesta vill vara 

aktiva för välbefinnandets skull (Hampton & Charles, 2005).  

   

Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta tidigare forskning specifikt om profilboenden för äldre. Däremot 

har det funnits uppsatser om husdjurens vikt i äldreomsorgen och diverse artiklar på engelska 

om samma sak. En C-uppsats om äldreomsorg och homosexuella, bisexuella och 

transpersoner (HBT) ”Ensam är inte stark” (2009) har också funnits. I den studien kan man 

läsa om att de intervjuade skulle söka sig till hemtjänst eller äldreboenden som är inriktade 

mot HBT-personer.  Forskning har också hittat forskning om språkets vikt för den boende, att 

kunna göra sig förstod och att förstå.    

 Material om profilboenden, var det som politiker har skrivit i press, även en politiker i 

Stockholm som skickade en förfrågan till äldreförvaltningen.  Det finns forskning om vikten 

av att de äldres tidigare sysselsättningar, kommer att tillgodoses efter det att de flyttat in på ett 

boende för äldre. Jag redogör här för en del av den forskningen som jag har hittat, om de olika 

inriktningarna om profilboenden.   
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Fritidsintressens roll för den åldrande människan.  

Aktivitetsteorin ingår i Ingemar Norling (2000) (bilaga nio, artikel om Norling) studie, om hur 

meningsfull sysselsättning kan förbättra den äldre fysiska och psykiska hälsa samt minska 

deras vårdbehov. Norling pratar om rekreationer, med rekreation menas att ”återhämtande av 

krafter (genom vistelse i avkopplande miljö); (utvidgat) avkopplande aktivitet som främjar 

återhämtande av krafter” (Rekreation). Han trycker på förebyggande åtgärder, är bättre än att 

sätta in mediciner eller liknande.  Norling hävdar att om de äldre har ett aktivt liv mår de äldre 

bättre både fysiskt och psykiskt. Han säger: 

De friska äldre är mera aktiva, ägnar sig mer åt naturbaserade aktiviteter och mindre åt TV. De har 

en livsstil som är allsidigt psykiskt, fysiskt och socialt stimulerande, är regelbunden – daglig d. v. 

s. de håller igång hjärnan, kroppen och umgänget med människor (och djur), ofta utan någon större 

kostnad för samhället. Äldres motiv och intressen för intellektuell och social stimulans och 

naturupplevelser är mycket starka medan intresset för renodlad motion och fysisk träning minskar 

med åldern.  

(Norling, 2000, ss. 3-4) 

 

Sociala aktiviteter, som gemenskap med släkt och vänner eller djur har en stor inverkan på 

hälsan. (a. s., s. 20). Aktiviteter som ger både naturkontakt, gemenskap och fysisk stimulans 

verkar vara särskilt viktigt för de äldres hälsa (a. a., s. 31). Ingemar Norling har tillsammans 

med Eva-Lena Larsson (2004) skrivit, Ett gott och friskare liv som äldre.  I den studien tar de 

upp hur viktigt det är att fortsätta ha ett fysiskt aktivt liv, även efter 65 års ålder. De som har 

nått pensionsåldern avslutar sin yrkeskarriär.  För den förlorade aktiviteten krävs det av den 

äldre att hittar andra aktiviteter inom rekreationen som ger psykisk, fysisk och social 

stimulans. För att människan ska må bra, både fysiskt och psykiskt, krävs det att vi är aktiva 

som om vi vore jägare och samlare. Det är enbart mellan 10-12 % av de äldre som är aktiva. 

Med en stigande ålder, ökar intresset för gemenskap och naturkontakten och intresset för 

motion minskar (a. a., s. 6).  Det krävs då att de äldre hittar en aktivitet som den själv tycker 

är givande.  Det är bara cirka 10 % av vårt hälsoläge som kan påverkas av sjukvården, därför 

menar Norling & Larsson att det krävs att människan tar hand om sig själv, med egenvård i 

form av aktiviteter. Högst på listan över vad som är bra för människan, är fysisk aktivitet i 

naturen som promenad i skog och mark, trädgårdsarbete och så vidare. Dessa aktiviteter har 

visat sig var bra för den äldre människans välbefinnande. Att vistas i naturen gör att 

människans stressnivå sjunker omgående, det är därför många människor söker sig till naturen 

när det är extra stressigt i livet.  En bra kondition, gör att den äldre får mer energi och sinnen 

och minnet förstärks (a. a., ss. 6-16).  
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Djurs vikt i vård och omsorg 

Äldre människorna kommer ut varje dag om de har en hund. Djurens ordlösa kommunikation 

är stödjande och stressreducerande. Larsson och Norling (2004) skriver om en långvarig 

studie (över 20 månader) på ett vårdhem, där man studerade hundars inverkan på de äldre, 

detta kom fram: ”Hundarnas närvaro minskade de boendes ångest, förvirring, depression, 

trötthet, spändhet och gav ökad vitalitet. Effekterna var varaktiga och minskade inte när 

hundarna togs bort från försöket”. (a. a., s. 19). Det finns också studier som visar positiva 

resultat vid behandling av demens, Alzheimer och så vidare.   

 I länder som England, Frankrike, USA och Japan finns det många frivilligorganisationer 

som besöker äldre på institutioner eller i hemmet, de tar med sig djur. I Sverige saknas detta i 

stort sett (Norling, 2002, s. 7).  

Språkets och gemenskapens vikt för invandrare 

I Welat Songurs (2002) studie om mellanöstern invandringen, kan man läsa om de svårigheter 

som en äldre från mellanöstern kan ha.  Songur menar att många som invandrar från 

mellanöstern, särskilt de som anhöriginvandrat är analfabeter, de har aldrig bott i en storstad. 

De kommer till en stor stad där man måste kunna läsa för att kunna ta sig fram. Det kan vara 

svårt för dem att lära sig svenska, svenska för invandrare (SFI) kan hjälpa till med att lära 

dem klara av att åka buss eller tunnelbana. SFI verkade också som en träffpunkt, för att träffa 

andra äldre invandrare.  I denna grupp var språkkunskapen i svenska låg. Många uppgav 

också att de känner sig mera ensamma och isolerade efter det att de slutat att arbeta. De 

känner sig ofta mer isolerade och ensamma även om de kanske bodde tillsammans med barn 

och barnbarn. Barnen och barnbarnen jobbade eller gick i skolan och därmed sitter den äldre 

själv. Fast de var friska nog att gå ut var det vissa av studiens personer som bara satt hemma 

och gjorde inget alls. De saknade det sociala i sitt hemland, att exempelvis kunna gå till släkt 

och vänner eller att träffa sina vänner på tehuset, att ha något att göra. Saknar doften och 

pulsen av sitt hemland (a. a., ss 170-190). I Stockholm ansåg kommunalpolitikerna på 1990 

talet att alla äldre skall behandlas lika oavsett ursprung, det ska inte finnas särbehandling. Det 

var dock några av de politiker som Songur tog upp som tyckte att det skulle finnas tillgång till 

två språk på äldreboendena (a. a., ss. 154-157).   
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4. Resultat  

Profilboende för äldre  

Profilboende enligt Stockholm stads äldreförvaltning 

Enligt Mia Martinsson på äldreförvaltningen ligger det jag talar om inom ramen av 

valfrihetssystemet och kallas därför inte för profilboenden. Valfrihetssystemet infördes år 

2008 (Intervju, Martinsson, 26 april 2011).  Enligt Stockholm stads äldreförvaltning har ett 

profilboenden, ”en profilering mot en särskild målgrupp med särskilda behov utifrån någon 

form av gemensam sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning” (Karlsson, 2009, s. 3). 

”Exempel på profilboenden kan vara boenden med inriktning mot frontallobsdemens, 

psykiatriska diagnoser, olika typer av hjärnskador och Parkinsons sjukdom.” (Profilboende, 

2011). Dessa profilboenden ligger utanför valfrihetssystemet. Personerna som får ett 

biståndsbeslut på att de ska flytta in på ett profilboende får inte välja, de får flytta in på det 

boenden som först får en ledig plats (Intervju, Martinsson, 26 april 2011). 

 I Stockholm stad finns det 65 stycken äldreboenden med somatisk inriktning (Vård- och 

omsorgsboenden) och 105 stycken äldreboenden med demens inriktning (Vård- och 

omsorgsboenden demens). Alla dessa boenden ligger under valfrihetssystemet, med 

valfrihetssystemet menas det att har den äldre ett biståndsbeslut kan de ställa sig i kö till tre 

olika boenden. Enligt Martinsson är: 

Väntetiden till boendet är helt beroende hur efterfrågan till stället är. Enligt socialtjänstlagen måste 

kommunerna verkställa beslut inom tre månader och det innebär att vi erbjuder ett annat boende 

men oftast tackar den enskilde nej till erbjudandet då hon/han vill komma till ett önskat boende 

och därför kan väntetiden bli mer än tre månader.  

(Intervju, Martinsson, 26 april 2011) 

 

Vården skall vara likvärdig oavsett vilket boenden man söker sig till, demensboenden kräver 

att personalen har kunskaper om demens. Martinsson anser att alla som arbetar med äldre ska 

ha en adekvat utbildning. Staden jobbar på att ändra den låga utbildningsfrekvensen inom 

äldreomsorgen. Enligt Martinsson kan ett vård- och omsorgscollages vara ett sätt att höja den 

låga statusen på yrket. Idag är det många som har vård- och omsorgsyrket som extra jobb utan 

varken utbildning eller kunskaper (a. a.). 

Profilboenden enligt Solna stads hemsida 

Solna är den första kommunen i Sverige att erbjuda äldre en möjlighet att välja vård och 

omsorgsboenden utifrån personliga intressen, detta från och med den första mars 2010, dessa 

boenden kallar Solna för profilboenden (Webenkät om Solnas nya profilboenden, 2009). 
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Vårdboenden med särskilda profiler innebär att Solnas äldre får möjlighet att söka boende utifrån 

intresse. Och det finns ett brett utbud att välja mellan. Allt från konst, matupplevelser och 

trädgårdsskötsel till sång, musik och dans. Men den verksamhet som har väckt störst intresse är 

möjligheten att få dela sin vardag med olika husdjur (Stort intresse för vårdboenden med profiler, 

2010). 

Privat kontra kommunala boenden 

Enligt Mia Martinsson är den största skillnad mellan privat och kommunal äldreomsorg, att 

den privata får sälja tilläggstjänster som kostar extra för den äldre. En tilläggstjänst kan vara 

att en person med ett biståndsbeslut vill ha städning varje vecka i stället för varannan. Dessa 

tilläggstjänster får alltså inte de kommunala ha, av den anledningen blir det olika 

förutsättningar för de privata alternativen jämfört med det kommunala. Martinsson ansåg inte 

att det skulle göra att den kommunala äldreomsorgen kommer att konkurreras ut. Däremot 

tror hon att i framtiden kommer det att bli allt fler som vill ha tjänstebaserad hjälp, i och med 

RUT-avdragen blir detta billigare för den äldre. RUT-avdrag är skatteavdrag på hushållsnära 

tjänster. ”RUT är en förkortning på Rengöring, Underhåll och Tvätt” (RUT- avdrag).  Enligt 

Martinsson har detta redan ökat hos de privata bolagen. Kommunerna måste egna sig mer åt 

vård- och omsorgsdelen, där det krävs en professionalitet och kunskap så att vården blir så bra 

som möjligt (Intervju, Martinsson, 26 april 2011). 

Profilboenden för äldre i Stockholm 

Nedan redogörs det för de olika profilboenden som jag har hittat på bland annat Solna stads 

hemsida, genom sökningar på Google och genom intervjun med Mia Martinsson på 

äldreförvaltningen.  Jag har delat upp dem i olika grupper för att göra det mera överskådligt.  

Språk och religions boenden  

Det finns ett fåtal olika religions- och språkliga profilboenden, här finns exempelvis ”Judiska 

hemmet” det är ett äldreboende med judisk profil, finska äldreboenden som har finska språket 

som profil. Katolsk profil finns på Josephinahemmet i Blackeberg, ”Persikan” med persiska 

språket som inriktning (Persikan, 2010). Det finns också ett äldreboende med arabisk 

inriktning och som heter ”Bejtona” vilket betyder Vårt Hus på arabiska (Bejtona, 2010). 

”Persikan” och ”Bejtona” profilerar sig som boenden inte enbart genom det att personalen 

pratar språket utan genom att de även satsar på att de boende skall känna sig som ”hemma” i 

sitt hemland. Avsikten är att den arabiska/persiska atmosfären skall lysa igenom. Det lagas 

genuin arabisk-/persisk mat på Bejtona och Persikan tillsammans med de boende som vill 

(Bejtona 2011 & Persikan 2011). 

 Den gemensamma nämnaren för Persikan, Bejtona och det Judiska hemmet är att de alla 

tre månar om de traditioner och matkulturer som är specifikt för dessa och att maten tillagas i 
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boendets storkök. På judiska hemmet firas alla de judiska högtiderna och alla de som arbetar 

där får föreläsningar om den judiska tron, traditioner och livsåskådningar i samband med de 

olika högtiderna (Judiska hemmet, 2010).   

 Anledningen till att jag tar upp de språkliga boendena lite mer här är för att det är viktigt 

att visa på att vi får en allt större äldre befolkning med en annan härkomst än svensk.  Bland 

de som är över 65 år ökar siffran.  2008 var det 55 028 i Stockholms län som var födda i ett 

annat land än Sverige och år 2010 var den siffran 59 227 en ökning på ungefär 7 % (för tabell 

se bilaga åtta). Ökning kan bero på att de som arbetsinvandrade på 60 och 70-talet har blivit 

gamla men det kan också bero på att det blir allt fler som anhöriginvandrar vid äldre ålder.  

Intresseinriktade och kulturella boende 

Jag väljer att ta upp två av de olika boenden som beskrivs på Solna stads internet hemsida 

med intresse och kultur inriktningar. 

 Här finns bland annat boendet ”Oskarsro” som har profilen sång, musik och dans. Oskarsro 

drivs av samma bolag som ”Persikan” och ”Bejtona”. På Oskarsro spelas det musik fler 

gånger i veckan och det bjuds upp till dans en gång i veckan (Oskarsro, 2011). 

 Boendet ”Tryggheten” har profilinriktning på djur.  Där har man introducerat djuren i 

vården, forskning har slagit fast att djur har en gynnsam effekt på människan (Tryggheten, 

2011). Där arbetar tjänstehunden Noah och förgyller tillvaron för de boende. De boende får 

också ta med sig sina egna husdjur (Stort intresse för vårdboenden med profiler, 2010). 

Det finns flera profilboenden i Solna stad som beskrivs på deras hemsida (Vård- och 

omsorgsboende, 2010).  

Boenden för homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) 

I Stockholm planeras det ett profilboende för äldre HBT personer. Boendet kommer att heta 

”Regnbågen”. Det har ännu inte hittats en bra fastighet för detta ändamål. För närvarande letar 

de fastighet i centrala Stockholm (Regnbågen). Det är möjligt för alla personer i hela Sverige 

att ansöka om plats på boendet, alltså inte bara personer bosatta i Stockholm. Detta betyder 

också att konceptet kan användas i andra delar av landet (Äldreboenden för HBT-personer). I 

Stockholm finns det idag också en hemtjänst som är HBT inriktad.  Den är den enda 

hemtjänsten i världen med HBT-inriktning som blir subventionerad av staten (Låg hbt-

kompetens i äldrevården, 2008).  
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Äldres tankar om framtiden 

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om så kallade profilboenden för äldre. En av 

forskningsfrågorna är om det finns önskemål hos äldre om nya former av profilboende och i 

så fall vilka? 

 För att svara på ovanstående fråga använde jag mig av öppna frågor vid de två fokusgrupps 

intervjuerna. Under dessas intervjuer nämndes aldrig ordet profilboenden för deltagarna 

eftersom jag inte ville färga deras svar och komplicera till det. Ett försök till att redovisa hur 

de äldre vill ha det om de tvingas flytta till äldreboenden görs nedan i de olika teman som 

kom upp under intervjuerna.  

 Jag har valt att redovisa de två olika fokusgruppernas tankar var för sig. Jag har inte gjort 

det för att ha en jämförande ansats, utan enbart för tydlighetens skull, och för att redogöra för 

vad som kom upp vid de olika mötena.  

 Alla deltagarna i de två fokusgrupperna bor i lägenheter på södra sidan av Stockholm eller 

innanför Stockholms tullar. Alla trivs bra i sitt nuvarande boende och ville inte ändra på 

något. En av personerna, Vera måste gå upp för en trappa för att komma till sin lägenhet. Vera 

går med rullator inne och har behov av att göra det ute också. På grund av trapporna till sin 

lägenhet kan hon inte gå med rullator ute.  Jag frågade om det var något hon ville ändra på 

men det fick jag ingen klarhet över. Vera tyckte att hon inte kunde ändra på det. 

Fokusgrupp ett (F1) 

Det skulle ha varit fem personer i fokusgruppen men det var två systrar som inte dök upp. Ett 

par var med, jag har döpt dessa till Nils och Elsa sedan var det en kvinna till som jag 

namngivit till Alma.  Alla i denna grupp var födda på 30- talet, den äldsta Nils 77 år gammal. 

Gruppen fungerade bra och kunde prata om det mesta och de förstod vad det var som jag ville 

att de skulle diskutera om. De hade också förberett sig genom att tänka på hur de ville ha det 

om de tvingades flytta hemifrån. De kom själva in på, hur de ville ha de om de tvingades 

flytta hemifrån i framtiden. 

Fokusgrupp två (F2) 

Bestod av fyra personer jag har döpt dem till Wilmer, Astrid, Greta och Vera. Astrid var 

enbart 67 år, de övriga var alla över 80 år. Den äldsta i denna grupp Vera 87 år gammal.  

 Gruppen fungerade inte lika bra som F1, jag fick en känsla av att personerna inte gick ihop, 

Wilmer himlade med ögon mot de äldre damerna och verkade tycka att de pratade strunt. Det 

pratades mycket om annat, trots att jag försökte få dem in på rätt spår. Från F2 fick jag inte ut 

lika rika data, som jag fick från F1.  
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Trots gruppernas olikheter kunde det utskiljas olika teman som de tog upp, dessa var trygghet, 

sociala kontakter, att känna sig behövd, aktivitet och utevistelse, närhet till saker, 

självbestämmande att bli behandlad med respekt. Dessa olika saker kom upp i samtalet. Jag 

har valt att ta de teman som det talades mest om. Dessa var trygghet, i trygghets tema kan jag 

också få in statuset på yrket, sociala kontakter att känna sig behövd, aktivitet och utevistelser 

och självbestämmande att bli behandlad med respekt. Dessa teman kan inte direkt kopplas till 

syftet till denna studie utan enbart fylla syftet att förklara hur de äldre vill ha det om de 

tvingas flytta till ett äldreboende.  

Trygghet  

Trygghet kan ta sitt utryck på många olika vis, Nils utryckte sig så här ”om jag har något att 

göra, en aktivitet så känner jag mig trygg”. F1 kom in på själva trygghetsbegreppet. Nils 

tryckte på att trygghet var det viktigaste, upprepade gånger. Han sa vid ett tillfälle under 

intervjun 

Jag vill ha en trygghet för mig är det, de viktigaste. Jag tycker inte om det där att man ska spara in 

för mycket. Att man skall lägga sig en viss tid och att man skall upp en viss tid och en snabb dusch 

och inte komma ut och sådan grejer. Absolut det värsta är om man särar på man och fru. 

 

Här förknippar Nils tryggheten i att inte tvingas göra saker som man inte vill och att man inte 

ska skilja, man och fru, ifrån varandra. 

 Nils och Elsa har ställt sig i kö till Blomsterfonden (bilaga tio finns information om 

Blomsterfonden) för att trygga sin framtid.  När de känner att de inte orkar med att bo kvar i 

sin lägenhet kommer de kunna flytta in där. Nils säger: ” -där har man också sin egen lägenhet 

man kan laga mat själv, man kan röra sig fritt hur som helst, ändå har man en viss lite 

trygghet, så skillnaden är inte så stor.” 

 De tar även upp tryggheten i hemtjänsten, ingen i denna grupp hade hemtjänst ännu. Men 

deras bekanta och föräldrar har eller har haft hemtjänst. Elsa tar upp en händelse med sin 

pappa. 

Min pappa bodde i Östergötland det är ju i varje fall 25 mil mellan. Nils och jag åkte ofta ner efter 

mammas hade gått bort. Att se de där kartongerna i kylen och sen visade det sig efter ett tag när vi 

upptäckte vi som tur var att de var oöppnade i papperskorgen då förstod vi han äter ju inget, han åt 

en smörgås eller något sådant. Dels för att det var så, han säger ja men tänk dig själv när jag satt 

mitt i mot mamma och fick hennes mat sagt säga. Det här färglösa och nej fy. Nu var det här på 

landet och de kände ju pappa och mig allihop så jag ringde faktiskt och sa tror ni att ni kan sitta 

med, det räcker med fem minuter att någon slår sig ner mitt i mot honom.  

 

När Nils och Elsa upptäckte att han inte åt den mat som han fick till sig försvann deras 

trygghet i att hennes pappa verkligen fick den omsorg som han verkligen behövde. 
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De här fem lådorna eller vad det var som vi hittade där var avgörande för oss då, det här går inte 

längre. Pappa svälter det blev, på den tiden eller det heter kanske så fortfarande ålderdomshem. 

Det var en jätte fin villa tyckte vi men det tyckte ju inte han, det är ju så. Men det fanns inget val 

jag är enda barnet och mamma var borta.  

 

Nils och Elsas otrygghet gjorde att de tvingades att sätta in Elsas pappa på ett äldreboende fast 

han inte ville det. 

 Alma berättar ” -Jag har en bekant som har hemtjänst när hon skulle äta så satt hon från 

hemtjänsten mitt i mot och stirrade på henne när hon åt. Hon kunde inte äta hon satt och 

stirrade på henne. Det är ju inte bra det heller” den kvinnan hade också tillsyn på natten 

”Sedan så kom de och stod bara vid sängen, hon var ju livrädd och sedan var det olika som 

kom var enda gång. Man vill ju helst ha samma.” Alma trycker på vikten av att ha samma 

personer som kommer och tar hand om den äldre för att öka tryggheten hos den äldre och att 

tillsyn inte skall få den äldre att känna sig uttittad.  

 Nils tar upp att personalen ofta är stressade och att de sällan har tid med att sitta ner och 

prata med den äldre.  

Men alltså det stod ju också i tidningen för inte så längesedan att de har lagt om schemat, alltså 

städning får ta så och så många minuter och handla ska ta så och så många minuter och duscha ska 

ta så och så många minuter. Jag blir så irriterad det är på minuten de är nästan för pensionärerna att 

titta på klockan, jävlar nu har jag överskridit några minuter hur ska jag ta igen det. Det är hemskt 

och sånt där omedvetet eller medvetet det går ut för den stackars åldringen det måste känna en viss 

stress jag förstår inte det 

 

Elsa håller med, ”men det är ju som du säger där har de ju ett handikapp höll jag på att säga 

för att det är ju ett sådant lågstatus yrke, så här kan man göra med människor”  Nils: ”de ska 

ju spara pengar.”  Om de äldre känner att personalen är stressad, kan det resultera i att de 

äldre inte vågar be om hjälp när den verkligen behövs och detta minskar tilliten. 

 F2 nämnde aldrig trygghetsbegreppet, men de pratade om att det dras ned på personal och 

att arbetet med äldre är ett lågstatus-yrke som kan kopplas till trygghet. Finns det inte 

tillräckligt mycket personal så känner sig inte den äldre trygg.  Greta berättade att hon fått 

sluta gå hem till sin bekant på ett äldreboende för att personalen inte tycker att de kunde göra 

sitt jobb när hon är där. Detta tyckte Greta var en bortförklaring för att hon tror att det är för 

att hon ser vad personalen gör och inte gör.  En gång när hon besökt sin bekant blev hon 

tvingad till att hjälpa henne med byte av blöja som var dyblöt. Sedan hjälpte hon henne upp 

på toaletten och på med ny blöja. Greta påpekade för personalen att hon tyckte att de borde 

göra detta men fick ingen respons. Det var just denna händelse som enligt Greta utlöste 

förbudet av att besöka hennes bekant.  
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Wilmer ser till personalens trygghet, han tar upp en annan vinkel på det hela ” det kan 

försvinna saker, vem har gjort vad, det har hänt i det här huset ett par gånger, det är 

personalen som får skulden fast det kanske är den äldre som har glömt att låsa dörren. Man får 

inte bara se det från en sida.”  

Att känna sig behövd den sociala kontakten  

Båda grupperna tycker att den sociala kontakten är viktig. F1 pratade mycket om vikten av att 

ha barn och barnbarn runt sig. Flera gånger under fokusgruppen pratade medlemmarna i 

fokusgruppen om händelser med sina barn och barnbarn. Elsa tycker att hon mår bra av att ha 

sina barn och barnbarn runt sig. De övriga höll med henne i den frågan. Ett av Nils och Elsas 

barnbarn hade arbetat på hemtjänsten och där utryckte en farbror sig så här: han sa ”skit i 

dammtrasorna och städa, jag bryr mig inte. Sätt dig istället och snacka, lite.” barnbarnet gick 

till Ica och köpte godis och så satt de och pratade om finska vinterkriget.  Flera gånger kom 

gruppmedlemmarna in på vikten av att bara sitta och samtal med någon. Att kunna få prata 

med personalen, att de ska ha tid till det. Att personalen skall ha tid att umgås med de äldre 

inte bara ta hand om deras övriga behov som hygien, medicinska, städ och tvätt med mera.  

De tyckte också att det skulle finnas ett allrum där man ska kunna sitta och umgås.  

  Gruppmedlemmarna ansåg också att den äldre behöver mycket besök av sina anhöriga 

både de som bor hemma och de som bor på äldreboendet. De upplevde att släkten inte kom 

och hälsade på de äldre oavsett om de bodde hemma eller på ett boende. Alma utryckte sig så 

här ”anhöriga har ju inte tid att hälsa på, jag hade en granne, förut hon var på Gärdets 

äldreboende, hennes släkt kom aldrig till henne. Men sen när hon gick bort, kom de.” 

Gruppen hade flera liknande berättelser om bekanta som de hjälper, inte fått hjälp av sina 

anhöriga. Alma berättade också att hon hittat en handväska som tillhörde en gammal dam, 

hon åkte hem med den till henne. Damen berättade för Alma om hennes dotter trots att hon 

var ensam och inte hade man eller barn, aldrig kom hem till henne och hjälpte henne med 

saker som hon behövde hjälp med. Nils engagerade sig i PRO när hans fru fortfarande 

arbetade. Då gick han hem till en kvinna vars son aldrig kom och hjälpte henne. Nils berättar 

om sin erfarenhet på det här sättet. 

Hon var jätte sjuk och jag brukade vara där varje onsdag, hon ringde och sa att hon var så dålig. 

Jag kommer ner sa jag.  Hon var så dålig hon hade kissat på sig och egentligen en liten pedant 

dam. Då sa jag du har en son som bor i Danderyd, han hade inte tid. Nu ringer jag honom och sa 

till honom att hans mamma var dålig osv. men du vägrar komma. Han krävde att sonen skulle vara 

där inom en kvart. Han var också pensionär och jobbade inte ens. Jag var arg. 
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Man kan koppla detta till tryggheten om anhöriga finns för den äldre så känner den äldre sig 

trygg. Den äldre vet att det alltid finns någon som kommer när den behöver hjälp och om det 

händer något. 

 F1 tar också upp att de hemskt gärna vill umgås över generationsgränserna, de vill att unga 

personer ska kunna läsa för dem om de själva inte längre kan göra det. Nils har ett förslag att 

man skulle kunna ta in barngrupper till de äldre så att de kunde umgås med barn. Han tyckte 

att de skulle bygga dagis där det fanns äldreboenden så att de äldre kunde sitta och titta på 

barnen som lekte ute. 

 F2 utrycker sig nästan på samma sätt om den sociala kontakten. Fokusgruppsmedlemmar 

tyckte att den sociala kontakten var viktig. Wilmer säger att han har en bekant som bor på ett 

äldreboende. Han säger att hon går ner till restaurangen för att äta och att ha kontakt med 

 folk. Att man skall träffas och umgås är viktigt för honom. Vera trycker på hur viktigt det är 

att kunna komma till Tellus och träffa sina vänner där.  Greta säger: ”Det är de som vi lever 

för det här på torsdagarna, vi har bara den här träffen och den lever vi för hela veckan.” 

Sysselsättning och utevistelse 

Aktiviteten att ha något att göra, var det som de två fokusgrupperna la i fokus. Att kunna 

bibehålla det som de äldre alltid har gjort och att få kunna göra olika typer av aktiviteter var 

viktigt för dessa två grupper.  Båda grupperna ville ha något att göra om dagarna.  F1 säger att 

de vill ha mycket aktiviteter men de tror att de drar in på dessa aktiviteter på äldreboendena 

och framför allt, att de får komma ut för lite. Att ha möjlighet att komma ut en gång om 

dagen, få frisk luft, är de två gruppernas deltagare eniga om. F1 tyckte att den som orkar och 

kan, kan spela lite boule och andra aktiviteter. Det höll de andra i gruppen med om. Alma 

efterlyste att få kunna pyssla exempelvis med påsk och jul pyssel. Att kunna få göra saker 

som man gjort innan som Nils utryckte det:  

Jag tänker på exempel om man är på ett hem att det fanns slöjd möjligheter jag som är gammal 

möbelsnickare, jag skulle kunna att de kommer ner med en lastning stolar som behöver limmas. 

Som jag skulle kunna slå isär och limma ihop det sparar en massa med pengar. Istället för att 

lämna bort det så kan jag göra det. Ha lite hobby och lite sysselsättning.  

 

Detta höll de andra i gruppen med om. Att kunna vara aktiv hela livet är något som är bra för 

kropp och själ. F1 tyckte också att det var viktigt att man kunde få fortsätta med den hobbyn 

man hade sysslat med innan, om det var fysiskt möjligt. De tyckte också att det var viktigt 

med musik och dans. De äldre livas ju upp av musiken och dansen. Nils sa att han varit med i 

PROs kör och de hade föreställningar på äldreboendena, då lös verkligen de äldre upp.  De 

pratade om att det kanske skulle kunna erbjudas att teatergrupper kom till de olika boendena 
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och spelade för dem. Alma pratade om att hon tyckte att de äldre som bor på hem skulle 

kunna åka på utflykter, till exempelvis en 4H gård och få klappa på djuren. Då många äldre 

idag inte kan komma ut på landet och umgås med djur. 

 Deltagarna i de båda fokusgruppen tycker att äldreboendet ska ha en fin trädgård, så att de 

boende skulle kunna bli utkörda i sina rullstolar, lyssna på fåglarna och dofta på blommorna. 

F2 tar upp att de tycker att det skulle vara personalen som ska ta initiativet till aktiviteten inte 

bara de äldre. Personalen ska fråga om den äldre vill göra något. Som Wilmer säger: ”De 

borde fråga Einar vad skulle du vilja göra idag? Ge förslag på vad den äldre kan tänkas göra, 

så som, vill du gå till parken, vill du gå ut och fika och så vidare. Många av de som bor så här 

har ju inga vyer, de vet inte vad som finns, vad man ska göra.” de trodde dock att det inte 

fanns personal till detta.  

Självbestämmande att bli behandlad med respekt 

Självbestämmandet diskuterades enbart i F1. Nils talar om att han vill själv kunna bestämma 

över när han skall gå och lägga sig eller när han ska gå upp. Han tyckte att det var vansinne att 

alla ska upp samma tid och att de sedan ska ligga i säng samtidigt. De är väl inga barn heller 

som han utryckte sig. Gruppen tycker inte att det är bra att många behandlar äldre som barn. 

Elsa och Nils hade varit på en resa tillsammans med PRO där guiden hade behandlat dem som 

barn.  Denna grupp tyckte att man skulle kunna sitta uppe och se på teve om kvällarna, att det 

inte ska vara bråttom med att komma i säng. De vill kunna dricka alkohol till maten, som Nils 

utryckte det ”En snaps till maten skulle jag vilja kunna ta någon gång ibland”.    

Vision om framtida boenden  

Under F1 framkom det att en bekant till gruppen ville framföra att han tyckte att det skulle 

finnas boenden som erbjuder utlandsvistelser. Han spenderade minst fyra månader om året 

utomlands på Teneriffa med sin fru.  Nils talade om att han tyckte att de kunde bygga 

äldreboenden i anknytningar till förskolor, så att de äldre kan sitta och titta på barnen och 

njuta av deras lekar. De äldre som jag pratade med ville inte ha en specifik typ av 

äldreboenden utan att de vill att alla deras behov ska bli tillfredsställda.   

 Mia Martinsson sa att hon såg indikationer på att det kom in allt flera privata aktörer som 

är intresserade av att bygga seniorboenden och äldreboenden under samma organisation 

(Blomsterfonden). Om man bor på seniorboende så per automatik har man plats på samma 

organisations äldreboende den dag man behöver den.   

Martinsson trodde att det bara är en tidsfråga innan det kommer finnas äldreboenden som 

erbjuder sina boende utlandssemestrar som de bekostar själva. Martinsson sa att det kommer 
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att bli flera boenden med profiler, då de kommer att bli allt mer konkurrens om framtidens 

äldre. Det gäller att inriktningen är väldigt tydlig så att exempelvis astmatiker inte ställer sig i 

kö till ett boende med husdjur (Intervju, Martinsson, 26 april 2011).   

Sammanfattande kommentarer  

Några politiker som uttalat sig i pressen anser att ”profilbonden” för äldre ska finnas, på 

samma sätt som det finns profilskolor. I Solna stad har man beaktat detta och deras inriktade 

boenden kallas för profilboenden. I Stockholm stad har man inte beaktat det utan där kallas 

dessa enbart för äldreboenden med inriktning. Stockholm stads profilboenden skiljer sig från 

Solna stad och min uppfattning om profilboenden.  

 Stockholm stad särskiljer på boenden med somatisk och demens inriktning. Enligt 

äldreförvaltningen så kommer det behövas fler boenden med olika andra inriktningar för att 

konkurrensen ökar.  

 I denna studie så utrycker de äldre att profilboenden inte är så intressant, utan att de ska få 

alla sina behov tillgodosedda.  De äldre vill kunna göra samma saker som de har gjort innan, 

de vill förbli aktiva. En av de äldre under denna studie utryckte sig så här: ”Ett boende med en 

inriktning det vill inte jag ha, jag vill kunna göra allt.” 
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5. Analys 

I och med införandet av NPM så har den offentliga sektorn fått andra aktörer att konkurrera 

med. Tack vara denna konkurrens så kommer flera av aktörerna, även de offentliga, tvingas 

att ändra sitt upplägg. Aktörerna måste hitta vägar, för att få kunder att vilja komma just till 

deras boende. En av dessa vägar är att profilera/inrikta sig mot olika saker så som exempelvis 

kultur. Hittar aktören en bra profil/inriktning så kommer de vara konkurrenståliga och därmed 

få kunder.  

 De äldre som har deltagit i denna studie anser att aktivitet i livet är viktigt. Aktivitetsteorin 

stärker dessa tankar. Att vara aktiv under livet, gör att människan mår både fysiskt och 

psykiskt bättre, än de som inte är aktiva (Norling, 2000).  

Aktivitet och trygghet 

I resultatdelen framkommer det att aktiviteter och trygghet är mer viktigt än att äldreboendet 

skall vara inriktad på viss profil. Tryggheten för de äldre i denna studie har varit viktig, de vill 

känna sig trygga både nu och när de blir ännu äldre. De äldre i denna studie vill också 

fortsätta att var aktiva, de vill fortsätta umgås med vänner och familj. Om de skulle kunna, 

skulle de vilja fortsätta med sina fritidssysselsättningar. Att få fortsätta var aktiva var viktigt 

för många av deltagarna i studien. De äldre i denna studie var redan fysiskt aktiva, de har 

redan ett aktivt liv med familj och många av dem gick på olika aktiviteter på Tellus. Dessa 

personer vet att det är viktigt att aktivera sig för att må bra. De vill också kunna fortsätta med 

det, även om de tvingas flytta till ett äldreboende.  Att aktivitet är viktigt, finns det stöd av i 

aktivitetsteorin, som säger att den äldre fortsätter att ha samma behov och önskningar som den 

alltid har haft. Det goda åldrandet, förknippas med att de äldre fortsätter att vara aktiva och att 

de byter ut arbetet mot andra aktiviteter, som ett rikare familjeliv, föreningsliv, motion eller 

liknande. Eftersom åldrandet förknippas med en rad förluster, krävs det av de äldre att de är 

aktiva, för att fylla tomrummet efter dessa förluster (Tronstam, 2005, ss. 120-121). Ingemar 

Nordling (2000) använder aktivitetsteori för att analysera sin studie. Norling hävdar att om de 

äldre har ett aktivt liv, så mår de bättre både fysiskt och psykiskt, han förespråkar 

förebyggande åtgärder istället för att sätta in mediciner.  

 Enligt Norling är den friska människan mer aktiv och ägnar sig mindre åt att sitta stilla. 

Deras livsstil är allsidig: psykiskt, fysiskt och socialt stimulerande.  Den friska människan 

umgås med andra människor eller djur, de håller igång hjärnan och är sällan en kostnad för 

samhället.  Alma hade ett förslag om att få åka till 4H gård för att få klappa på djuren, då de 

äldre sällan får klappa på djur.  Att djuren har en läkande effekt, finns det stöd för i Norlings 
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studier om djur (2002, 2004). Djur kan enligt dessa studier hjälpa till på äldreboenden att 

dämpa ångest, förvirring, depression, trötthet, spändhet hos de boende.  

 Intervjupersonerna i denna studie eftersökte att få komma ut i naturen och det var viktigt 

för dem att var aktiva. Detta stöds i Larsson och Norlings studie. Ett aktivt socialt liv i naturen 

gör att människan blir friskare och mår både fysiskt och psykiskt bättre.  I dagens 

äldreboenden behövs det, att personalen motiverar och aktiverar de äldre, så att de får 

möjlighet att vara aktiva. Vissa äldre hamnar i en passiv livsstil och krävs att bli uppmuntrade 

och motiverade till aktivitet (Larsson & Norling, 2004, s. 8). Som Wilmer säger ”De borde 

fråga Einar, vad skulle du vilja göra idag? Ge förslag på vad den äldre kan tänkas göra, så 

som, vill du gå till parken, vill du gå ut och fika och så vidare. Många av de som bor så här 

har ju inga vyer, de vet inte vad som finns vad man ska göra.”   

 De intervjuade efterfrågade varierade saker på ett äldre boende. De ville inte enbart ha en 

inriktning, utan de ville kunna göra en massa olika saker. Att ha ”ett” intresseområde verkade 

lite snävt för de som intervjuades.  

Profilboendena  

De äldres vilja i denna studie, står i motpol till vad politikerna tycks tro att de äldre vill ha.  

Politikerna, i de artiklar som jag läst inför denna studie, förespråkar äldreboenden med 

inriktningar, men de äldre, efterfrågar egentligen boenden som tar tillvara på alla deras behov 

och intressen. Förvisso tar miljöpartisten Mats Anderson i Halland upp att profilboenden 

skulle tillgodose de boendens intresse (Anderson, 2010), men hur kan profilboenden göra det, 

om de enbart har en inriktning, som exempelvis djur. Man tillgodoser då enbart ett intresse 

som den äldre har, inte alla intressen.  

 Mia Martinsson på äldreförvaltningen Stockholm, uttrycker att hon tror att det i framtiden 

blir fler boenden, som har inriktningar mot olika intressen, då fler äldreboenden byggs och 

konkurrensen om kunderna ökar (Intervju, Martinsson, 26 april 2011). I och med NPM så har 

äldreomsorgen blivit en allt mer vinstgivande marknad och det blivit mer konkurrens om 

kunderna och om uppdragen (Thylefors, 2007). Konkurrens tar även Barbro Karlsson upp i ett 

tjänsteutlåtande. Valfrihetssystemet innebär en ny konkurrenssituation mellan de boenden 

som ingår i valfrihetssystemet, oavsett regiform (Karlsson, 2009, s. 3). I framtiden kommer 

det att vara än mer konkurrens mellan de olika vård- och omsorgsutförarna. 

Medborgarna/brukarna har blivit kunder och det har påverkat synen på brukare, ”de har fått 

mer att säga till om”. Men brukare är inte fullvärdiga kunder som kan rösta med fötterna, det 

vill säga att de kan i praktiken inte byta exempelvis sitt äldreboende om de är missnöjda med 
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det. I praktiken är det näst in till omöjligt att byta ett äldreboende mot ett annat äldreboende, 

eftersom antalet platser på äldreboenden är för få för dagens behov. Denna kundorientering 

ställer högre krav på brukaren, de ska ta för sig, söka information med mera (Thylefors, 2007, 

ss. 16, 48).   

Lite statistik  

Det man kan läsa ut av den befintliga statistiken (bilaga 8) är att det kommer behövas flera 

äldreboenden med språklig inriktning. Eftersom människor med annat hemspråk (första språk) 

ofta gradvis tappar sin svenska när de åldras. Den politiska uppfattningen har varit att alla 

svenska medborgare ska få samma omsorg. Språket i sig är viktigt, kan man inte göra sig 

förstådd eller förstå, mår man inte bra. Den politiska uppfattningen är att det måste finnas 

någon på boendet som kan det språk som den äldre talar (Songur, 2002).  

Mia Martinsson på äldreförvaltningen sa upprepade gånger under intervjun att de boenden 

som var inriktade mot språk var viktiga.  

Om man tänker på språket har man som många invandrargrupper som kommer hit inte lärt sig bra 

svenska och blir dement och glömmer bort all svenska då är det självklart att man vill 

kommunicera med någon som förstår en. Vi har märkt att om personalen inte kan språket, då kan 

det hos dementa personer orsaka aggressioner (Intervju, Martinsson, 26 april 2011).   

 

Mia sa också att det kan vara svårt att ha denna typ av boenden, då det krävs ganska många 

boende för att få dem att gå runt ekonomiskt. Behovet av dessa språkliga boenden finns inte 

över allt i staden, men i vissa orter kan de behövas. Att ha denna typ av boenden är viktigt, 

både för de boende och för personalen (a. a.).  

 Det kommer också behövas flera äldreboenden, då det blir allt fler som lever längre (bilaga 

7), dessa boenden kommer att behöva anpassa sig till den gällande marknaden för att de ska 

kunna konkurrera med de andra äldreboenden som redan finns. 
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Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att öka kunskapen om så kallade profilboenden för äldre.  

  Det har varit en svår och komplex fråga att svara på, eftersom det finns minst två 

definitioner av vad ett profilboende för äldre är. 

 Solna stads definition ”Ett profilboende för äldre är ett boende som har en 

profilering/inriktning, inriktningen kan exempelvis vara sexualitet, religion, språk, 

intressen och med fler” (Solna stad). 

 Stockholm stads definition ”Ett profilboende har en profilering mot en särskild 

målgrupp med särskilda behov utifrån någon form av gemensam sjukdomsdiagnos 

eller funktionsnedsättning” (Karlsson, 2009, s. 3). 

Av samma anledning, har det varit svårt att finna, vilka olika sorters profilboenden som finns. 

Enligt Stockholm stad är profilboende; boenden med inriktning mot olika somatiska och 

psykiatriska diagnoser. Solna stad menar att profilboenden är boenden med exempelvis 

inriktningar mot djur natur, språk och religion.  Detta kan verka förvirrande men det är så 

verkligenheten ser ut.   

 De äldre som intervjuades i denna studie, visade inte någon större önskan om nya former 

av profilboenden. De poängterade i stället, vikten av att bevara sina intressen i framtida 

boendeformer.  De ville få alla sina intressen och behov tillgodosedda, inte enbart ett intresse.  

Äldres behov 

Om den äldre skall få sina intressen/behov tillgodosedda, kan man inte ha profilboenden som 

bara har en profil utan man måste ha olika profiler i samma boende. De intervjuade ville ha en 

mängd olika saker och det ryms inte, under ett profilboende. 

Språket 

Det är viktigt att de som bor på boenden kan göra sig förstådda och att de förstår vad de som 

tar hand om dem säger. Mia Martinsson (Intervju, Martinsson, 26 april 2011) och Welat 

Songur (2002) hävdar att det är viktigt att personal kan de språk som den äldre talar på ett 

äldreboende.  Det är också viktigt för personalen, då den äldres frustration och ilska kan gå ut 

över vårdgivaren.  
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Profilboenden   

För att hitta de äldreboenden, med inriktningar i Stockholm stad, så måste man söka på 

Stockholm stads hemsida. Det krävs av brukaren, att gå igenom de 65 äldreboendena som 

finns, och jämför dem, för att ta reda på vilka inriktningar de har. Det är både tidskrävande 

och svårt att gå igenom dem. Jag har själv under studiens gång försökt få rätsida på det här, 

men det har varit allt för komplext och tidskrävande. Solna stad kallar dessa intresseinriktade 

boenden för profilboenden och det gör inte Stockholm stad. Detta kan verka förvirrande för 

brukarna.  

 I Sverige så har det införts ett valfrihetssystem, där klienten själv ska kunna välja sin 

utförare. I och med den större konkurrensen, innebär det i teorin att det är större valmöjlighet 

för den enskilde brukaren, men i praktiken är valmöjligheterna inte så stor (Thylefors, 2007, s. 

18). Som det är idag, är det svårt att veta, vilka olika alternativ som finns och då blir det svårt 

för kunden att göra ett val. Det måste finnas någon som vet, vilka olika alternativ som erbjuds.  

Biståndsbedömaren är den som ger ett beslut om särskilt boenden, de har i genomsnitt 120 

ärenden att hålla reda på.  De kan omöjligen hålla reda på alla de olika äldreboenden som 

finns, även fast det kan tyckas vara deras jobb att göra det, detta bland annat på grund av den 

höga arbetsbelastningen. Det är då upp till kunden/brukaren att ta reda på vilka olika som 

finns. När det är många boenden att välja mellan och det inte finns en tydligare beskrivning av 

inriktningen blir det svårt för kunden att göra ett val. Det krävs för mycket av den äldre, som 

oftast är gammal och sjuk, då ställs kravet att hitta ”rätt” boende på den äldres anhöriga 

Definitionen profilboenden  

Ett bättre namn på ”profilboenden” är ”intresseorienterade äldreboenden”.  Boendena kanske 

borde ligga under olika underkategorier som exempelvis religiösa boenden, språkboenden, 

intresseboenden eller något liknande. Jag tror att detta skulle skapa mindre förvirring hos 

kunden/brukaren. För mig har begreppet profilboenden inneburit en stor förvirring, då det har 

använts med olika benämningar. Definitionen gjorde att det blev missförstånd under intervjun 

med Mia Martinsson. Detta bidrog än mera till min förvirring. Jag hoppas att jag inte har 

bidragit med att begreppet har förvirrats ännu mera.   

Slutligen efterfrågar jag forskning om profilboenden om vad det är som är bra respektive 

dåligt med profilboenden.  
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Egna reflektioner - en illustration 

Jag vill avsluta uppsatsen med en illusion, om hur svårt det kan vara att hitta rätt boenden med 

hjälp av Stockholm stads hemsida. 

 Låt säga att din mormor bor i Stockholm stad och du bor i Solna. Du har hört talas om 

Solnas profilboenden och tycker att dessa verkar intressanta. Din mormor vill bo på ett 

profilboende med djur, eftersom hon alltid har haft djur och hemskt gärna vill ta med sig sin 

katt när hon flyttar.  Du vill hjälpa din mormor att hitta det perfekta boendet, du söker på 

profilboenden för äldre på Stockholm stads hemsida och får du exempelvis fram profilboendet 

”Söndagsgården”. På den står det att det är ett boende för dövblinda och det är inte din 

mormor. Du söker vidare på den sidan och klickar dig fram till denna sida 

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Vard-och-omsorgsboende/Vard--och-

omsorgsboende1/profilboende/. På den sidan läser du dig till att ett profilboende är ett boende 

som riktar sig till dig med särskilda behov ut i från någon form av 

gemensam sjukdomsdiagnos eller funktionsnedsättning. Detta har inte din mormor hon har 

somatiska problem. Du vet då inte hur du ska gå tillväga, för att få fram det du vill ha. 

Att profilboenden kan ha två olika innebörder i två angränsande kommuner är märkligt. Det 

gör det inte särskilt användarvänligt. Jag har gjort upprepade försök att gå igenom alla dessa 

64 olika somatiska boenden, men har aldrig kunnat genomföra det. Jag hyllar däremot Solna 

stads tydliga hemsida. Stockholm stad skulle kunna göra det enklare, genom att lägga in de 

olika boenden i kategorier så att den blir mer användarvänlig. Stockholm stad har samma 

problem när det gäller val av förskola och skola. Stockholm stad borde bli bättre på att göra 

det enklare för sina invånare att hitta passande äldreboende, förskola och skola. Vet inte 

slutanvändaren vilka alternativ som finns, är det då verkligen valfrihet, och finns det då ett 

valfrihetssystem?     

 Tänk om en HBT person vill bo på ett boende med HBT inriktning. Låt säga att man inte 

får ta med sig sitt djur till detta HBT hem, vad gör man då? Måste man då välja mellan att få 

det ena eller det andra behovet tillgodosett?  

 Om boendet skall tillgodose ett aktivitetsbehov som de som intervjuats i denna studie 

eftersökte, krävs det att det finns personal, så att varje boenden skall kunna få göra de saker 

som den vill om dagarna. Personal kostar pengar, är det något som man vill satsa på? Idag så 

medicinerar man bort symtomen på något som skulle kunna ”botas” med en fysisk aktivitet. 

Kostar medicinerna mindre för samhället än vad personal skulle kosta för samhället? Detta är 

frågor som denna studie inte kan svara på.  

http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Vard-och-omsorgsboende/Vard--och-omsorgsboende1/profilboende/
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Vard-och-omsorgsboende/Vard--och-omsorgsboende1/profilboende/
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev till Äldreförvaltningen 

Hej mitt namn är Cissi Engström och jag läser sjätte terminen på socionomutbildningen med 

inriktning mot äldre på Ersta Sköndal högskola. Just nu skriver jag min C -uppsats som ska 

handla om profilboenden för äldre. Med profilboende menar jag boenden med en specifik 

inriktning så som exempelvis religion, språk, litteratur, film, teater och historia, konst och 

hantverk, mat och dryck. 

Jag undrar nu om jag skulle kunna få komma och intervjua dig eller någon annan som har 

kunskap om boenden för äldre och dessa profilboenden. Syftet med min studie är att öka 

kunskapen om profilboenden för äldre.  

Det är självklart frivilligt för att ställa upp i denna studie och om du inte vill vara med i 

studien längre så får du när som helst dra dig ur den. Du får vara anonym om du vill.  

 

Hör gärna av dig till mig på 073xxxxxxx eller epost xxxxxxxxxxxxxxxx  

Med vänlig hälsning Cissi Engström  

  

mailto:cissi.engstroem@gmail.com
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Bilaga 2 Intervjuguide professionell  

 

1. Hur många profilboenden finns det i Stockholm? 

 Vilket år var det som man började tala om profilboenden för äldre? 

 Vilka inriktningar finns?  

 Kostnader? 

 Samma typ av vård? 

 Skillnaden mellan? 

2. A) Vad är bra med dessa boenden  

B) Vad är det mindre bra   

När är det bra, för vem? 

3. Hur ser du på framtiden när det gäller profilboenden  

 Framtidsvision? 

 Finansiering? 

 Nya intressenter? 

 

4. Hur skulle du själv vilja ha det om du inte skulle kunna bo kvar hemma när du blir 

äldre?  

Vet du om det finns någon forskning om profilboenden typ rapporter om dem? 

 I så fall vilken är den forskningen. 

Är det okej att jag kontaktar dig igen via e-post om jag har flera frågor till dig? 
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Bilaga 3 Informerat samtycke informant 

 

Informerat samtycke informant 

Stockholm den 26 april 2011 

Hej och tack för att jag får intervjua dig 

Mitt namn är Cissi Engström och jag skriver min C-uppsats om profilboenden för äldre.   

Innan vi börjar med intervjun är det viktigt att du känner till vissa rättigheter som du har.  

Först och främst är denna intervju helt frivillig vilket gör att du har möjligheten att avbryta 

intervjun om du känner att det skulle behövas. Jag kommer att använda informationen du 

säger endast till denna uppsats och inget annat. Du får vara anonym om du vill.  

Jag kommer att spela in intervjun för att jag ska kunna få ut så mycket av intervjun som 

möjligt och så att inget viktigt som sägs glöms bort. 

Du kan när som helst höra av dig till mig vid eventuella frågor om studien uppstår 

Cissi Engström  

Mobil: 073xxxxxx 

 

Jag som informant har tagit del av dessa uppgifter 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Jag som informant går med på att mitt namn publiceras i uppsatsen   

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jag som informant går inte med på att mitt namn publiceras i uppsatsen   

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bilaga 4 Informationsbrev Tellus   

Hej mitt namn är Cissi Engström, jag läser sjätte terminen på socionomutbildningen med 

inriktning mot äldre på Ersta Sköndal högskola. Just nu skriver jag min C -uppsats som ska 

handla om profilboenden för äldre. Med profilboende menar jag boenden med en specifik 

inriktning så som exempelvis religion, språk, litteratur, film, teater och historia, konst och 

hantverk, mat och dryck, sång, musik och dans osv.  

 

Om jag har levt på ett sätt hela mitt liv så tycker jag att det är viktigt att jag ska kunna leva på 

nästan samma vis även om jag måste flytta till ett äldreboende.  Att jag kan äta det jag brukar 

äta, att jag i största möjliga utsträckning ska kunna göra saker som jag alltid gjort. Nu är jag 

intresserad av hur andra vill ha det när de på äldre dagar tvingas flytta ifrån sitt hem.    

 

Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig att hitta intervjupersoner till min fokusgrupp. 

Fokusgrupp är en typ av intervju som vi gör i grupp.  

Jag har tänkt ha minst en kanske två fokusgrupp med fyra till fem personer i varje grupp, det 

vore bra om åldern på de som vill ställa upp var lite blandad, helst personer över 70 år.  Det är 

naturligtvis helt frivilligt att delta, de som ställer upp i fokusgruppen kommer att vara helt 

anonyma och de kommer kunna avbryta studien om de själva känner för det. Jag kommer att 

spela in gruppmötet för att inget viktigt som sägs ska försvinna.  

Om möjlighet finns så skulle jag vilja hålla i fokusgruppen i er lokal så att det är ett ställe som 

intervjupersonerna känner sig trygga i och hittar till.  Gruppmötet bör inte ta mer än en och en 

halvtimme, jag har tänkt bjuda på fika och fikabröd.  

 

 

Tack på förhand  

Med vänlig hälsning Cissi Engström  

Ni kan kontakta mig på mobil 073xxxxxxx eller e-post xxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 5 Intervjuguide äldre 

 

Tema 1 

Hur lever ni idag?  

 Är det något som ni skulle vilja ändra på? 

 Vad får er att må bra? 

 

Tema 2  

Om ni inte skulle kunna bo kvar hemma hur skulle ni vilja bo då? 

 Har ni några specifika önskemål på boendet?  

 

Tema 3 

Det finns olika typer av boenden för äldre med inriktningar  

 Skulle ett boenden med en inriktning vara något som ni skulle vilja bo på? 
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Bilaga 6 Informerat samtycke äldre 

 

Hej och tack för att du ställer upp i min fokusgrupps diskussion.   

Mitt namn är Cissi Engström jag kommer ifrån Ersta Sköndal högskola, jag går min sjätte 

termin på socionomprogrammet med inriktning mot äldre. Jag skriver nu min C-uppsats, det 

jag skriver om är hur äldre personer vill ha det om de tvingas flytta från sitt hem till ett 

äldreboende.  Jag är helt enkelt intresserad av att veta hur just du vill ha det om du hamnar i 

den situationen. 

Innan vi börjar med fokusgruppen är det viktigt att du känner till vissa rättigheter som du har. 

Först och främst är denna fokusgrupp helt frivillig vilket gör att du har möjligheten att avbryta 

fokusgruppen när du vill om du känner att det skulle behövas. I uppsats kommer inte ditt 

namn att vara med du kommer alltså att vara helt anonym. Jag kommer enbart att använda den 

information du säger till mig i denna uppsats och inget annat.  

Fokusgruppen kommer att spelas in för att jag ska få ut så mycket som möjligt av 

fokusgruppen och så att inget viktigt som sägs glöms bort.  Du kan när som helst höra av dig 

till mig om du har några frågor eller om känner att du inte vill delta i studien längre. 

 

Vänligen Cissi Engström  

Mobil: 073xxxxxx 

Hem: 08xxxxxxxx 

Jag som fokusgrupps deltagare har tagit del av dessa uppgifter 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bilaga 7 Diagram över medellivslängden 

Tabell 1 

 
Statistik hämtad från SCB 2011-05-26 

Bilaga 8 Tabell över utrikesfödda äldre i Sverige 

Tabell 2 

 

Statistik Hämtad från SCB 2011-04-14 
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2011 2031 2050

män 79,41 82,08 83,63

kvinnor 83,38 85,18 86,26
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Bilaga 9 Artikel om Ingemar Norling

 



 Bilagor 

 
46 

 
 



 Bilagor 

 
47 

 

Bilaga 10 Information om ”Blomsterfonden” 

Blomsterfonden är en ideell förening som har fem anläggningar med seniorbostäder.  

Inflyttning till seniorbostäderna kan man göra när man är 60+.  Om man behöver mer hjälp 

senare i livet så kan hemmet omvandlas till ett trygghetsboende med all den service som man 

kan tänkas behöva. På ålderns höst kanske man inte klarar av att bo kvar i sin egen lägenhet 

då finns det vård och omsorgsboenden till ens förfogande.  

 

Informationen hämtad på www.blomsterfonden.se den 25 maj 2011 

 

http://www.blomsterfonden.se/

