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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Petter Ahlström, för all vägledning 
och för hans stöd genom hela examensarbetet. Ytterligare tack riktas till 
samtliga respondenter som ställt upp i studien. Tack till Bovieran, Classic Life, 
Silver Life, Hyresbostäder I Norrköping, Seniorgården och Blomsterfonden 
för ert tillmötesgående och era svar vid våra intervjuer. Det har varit mycket 
inspirerande att studera branschen i allmänhet och era koncept i synnerhet.  

Utan ert medverkande hade studien aldrig varit möjlig att genomföra. Till sist 
riktas även ett tack till de klasskamrater och vänner som läst uppsatsen och 
kommit med synpunkter samt förslag om förbättringar under studiens gång.  
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Sammanfattning 

Människor lever längre, är friskare och mer aktiva idag än för bara 30 år sedan. 
Dagens seniorer har också helt andra preferenser och krav på hur de vill leva 
sitt liv som pensionärer. Detta tillsammans med en brist på 
tillgänglighetsanpassade bostäder har skapat en stor marknad för 
seniorboenden. Problemet men också möjligheterna ligger dock i att de nya 
generationerna seniorer inte nöjer sig med vad tidigare generationer tyckte var 
gott nog. Det gäller att skapa nya koncept med mer valfrihet och eget 
bestämmande för att locka dem att lämna sina kvarboenden. Syftet med denna 
studie har varit att granska vad företagen inom branschen konceptboende för 
seniorer erbjuder för att tillgodose efterfrågan från sina befintliga samt 
framtida kunder. Teoretiska referensramen redogör för hur den så kallade 
rekordgenerationen växt upp och formats och vad de efterfrågar i sitt 
seniorboende. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie för att få 
reda på vad sex utvalda företag erbjuder för att locka nya kunder till sina 
boenden. Vi har intervjuat företag som varit i branschen allt från 93 år till 
företag som än så länge inte slagit upp dörrarna till sitt första boende, allt för 
att få en så bred bild som möjligt över marknaden. Resultatet visar att 
gemenskap och tillgänglighetsanpassade bostäder är två av de viktigaste 
egenskaperna för att driva ett lyckosamt seniorboende. Men aspekter som 
service och olika tjänster samt valfrihet är saker som blir allt viktigare för att 
attrahera den nya målgruppen. Analysen visar att mycket av det som 
företagen idag erbjuder sina boende stämmer överens med vad tidigare 
forskning visar att seniorerna vill ha. Det handlar om att vara lyhörd och hela 
tiden anpassa anläggningarna efter vad seniorerna efterfrågar. I slutsatsen har 
vi sett att företagen fortfarande väljer mellan två riktningar att gå. Antingen 
satsar de på ett unikt boende som de är ensamma om på marknaden. Via 
exceptionell service eller en fastighet som ingen kan matcha. Annars så väljer 
företagen att hålla det enkelt med fina tillgänglighetsanpassade bostäder. Där 
de boende själva får välja vilka tjänster de vill utnyttja.  
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Abstract 

Development has shown that people of today live longer due to a healthier 
and a more active everyday life than what was common 30 years ago. The 
elderly today have different preferences and demands on how they want to 
spend the rest of their lives. In collaboration with the lack of customized 
homes for suitable accessibility it has created a greater market in senior 
housing. The aim of this study has been to find out about the senior housing 
market and its presents. What are the demands of the new generation elderly 
and what does the companies in the industry provides to accommodate this? 
The theoretical framework tells of the generation of elderly born between 
the years of 1945 – 1954. The thesis tells about how this generation has been 
raised and how they have been shaped by society, which has effected their 
requirements and demand in elderly housing. Data collection methodology 
was done through in-depth interviews with a total of six different concepts of 
elderly housing. We did this to gather information about their approach on 
how to attract the elderly to their facilities. The results from our studies 
shows that the accessibility in the homes together with the sense of 
togetherness are the two most important parts on how to run a successful 
concept of elderly housing. The aspects such as different kinds of service 
available and the freedom of choice are a few examples of new important 
elements that attract new generations. The analysis in this study reveals that 
most of what the companies offer today matches the elderly’s recent demands 
investigated by previous research. The bottom line is that the industry has to 
be responsive to the demands from the market and continually adjust it self. In 
the conclusion of this study we present evidence that the industry develop in 
two directions. One where businesses focus on homes with a unique design 
that stands out from other alternatives. Or they focus more on an exceptional 
service and value enhancing factors. Besides that, everyone tends to keep it 
fairly simple with well-designed accommodations and the freedom of making 
your own choice on what kind of service you want to take part of.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till problemet som ligger till grund för denna studie. 
Avsikten med studien är att granska vad företagen inom branschen konceptboende för 
seniorer erbjuder för att tillgodose efterfrågan från befintliga samt framtida kunder. Detta 
mynnar ut i ett syfte och två frågeställningar.  

”Det viktiga är inte hur gammal man är, utan hur man är gammal.”  
    Marie Dressler (1869-1934)  

Sveriges befolkning passerade nyligen 9,5 miljoner invånare, och prognosen 
säger att vi år 2030 kommer vara 10,9 miljoner invånare (SCB 2014a). Vidare 
visar prognoserna att medellivslängden för den svenska medborgaren kommer 
att öka med i genomsnitt fyra år under samma tidsperiod. Den grupp som 
kommer stå för den relativt största tillväxten är gruppen seniorer, personer 
över 65 år. År 2014 består seniorerna av 1,9 miljoner invånare men de 
förväntas öka till 2,4 miljoner år 2030. Detta är en ökning med 500 000 och 
innebär att nästan var fjärde svensk då kommer vara över 65 år gammal (SCB 
2014b). Denna drastiska ökning av äldre människor i vårt samhälle kommer bli 
en utmaning. Framförallt ekonomiskt med allt fler pensionärer inte längre 
förvärvsarbetar men även genom att allt fler kräver ett tillgänglighetsanpassat 
boende.  

Med denna demografiska utveckling kommer den nya generationen seniorer, 
dagens- och morgondagens pensionärer, framöver utgöra en allt större 
konsumentgrupp i samhället och kommer genom sina val av framtida boende 
med största sannolikhet ha stor påverkan på den svenska bostadsmarknaden 
(SOU 2002:29; Daunfeldt et al. 2008; Abramsson & Andersson 2012). 
Rekordgenerationen, personer födda 1945-1954, är första generationen 
seniorer som visar tecken på att de inte accepterar tidigare normer om hur 
människor ska leva som seniorer. De har andra krav och efterfrågar andra 
saker än föregående generationer (Jegers 2001; Lindgren et al. 2013). Många av 
Sveriges pensionärer kommer att kunna se fram emot ett längre, friskare och 
mer aktivt liv. Generationsundersökningar pekar även på att denna grupp är 
köpstarkare och mer välutbildade än tidigare generationer. Vilket har lett till att 
de har större förväntningar på pensionen och sitt boende som seniorer 
(Abramsson & Andersson 2012; Kempe et al. 2012; Wagner et al. 2010; 
Statens offentliga utredningar [SOU] 2008:113; Young et al. 2008). Studier 



  8 

visar att nästa generations seniorer utgör en något mer välbeställd grupp i 
samhället än sina föregångare. Dessutom pekar undersökningar på att närmare 
hälften av dem att de kommer spendera sina tillgångar och har 
förutsättningarna att leva gott som pensionärer (Ahlström 2008; Lindgren 
2013; Lindgren et al. 2005). Detta har öppnat en helt ny marknad inom 
seniorbostäder - seniorer som har det gott ställt och vill unna sig det lilla extra 
den sista delen av livet (Abramsson & Andersson 2012). 

Framförallt i USA har konceptboende för seniorer vuxit sig stort och drivs 
idag som rena affärsverksamheter (Ahlström 2008, Young et al. 2008). Men 
även i Sverige har under senare år har flera företag med framgångsrika 
seniorboendekoncept etablerats sig och lyckats fånga upp det växande behovet 
av nuvarande och kommande generationen seniorers förväntningar.  

1.2. Problemdiskussion 

Ett problem är att många av de seniorer som har bott i sin bostad sedan 1970-
talet har hunnit betala av sina lån. Det är därför troligt att boendekostnaden 
snarare stiger än sjunker vid flytt som äldre (Abramsson & Andersson 2012; 
Ahlström 2008; Lindgren 2013). Det är stor anledning till att de flesta 
seniorerna än så länge väljer att bo kvar hemma istället för att flytta till ett mer 
anpassat seniorboende. (Bohle et al. 2014; Wagner et al. 2010). Samtidigt som 
en kapitalisering av dessa tillgångar skulle innebära att seniorerna har starka 
finansiella resurser till att skaffa sig en ny bostad. De seniorer som nyss blivit 
potentiella kunder på seniorbostadsmarknaden har också andra preferenser 
jämfört med tidigare generationer (Jegers 2001). För att förmå fler seniorer att 
flytta från sina kvarboenden krävs därför att det byggs nya attraktiva boende 
som skapar en extra attraktionskraft för dem, bostadsytan plus någonting mer. 
(Wagner et al. 2010; Von Platen 2013; Boverket 2013a; Brecht et al. 2009; 
Ahlström 2008). Abramsson och Magnusson Turner (2013) kallar de en 
livsstilsflytt och menar att seniorerna vill flytta till ett bra boende med 
gemenskap och sociala aktiviteter som de inte haft tidigare.  

Det har redan gjorts mycket forskning kring vad seniorerna vill ha i sin nya 
bostad. Till exempel skriver Abramsson och Andersson (2012) i sin rapport att 
läge, tillgänglighet och hög kvalité är det som seniorerna idag eftersträvar vid 
bostadsbyte. Abramsson och Andersson (2012) understryker även behovet av 
nya studier kring sambandet mellan kraven från seniorerna och tillgången på 
lämpliga bostäder på marknaden. Författarna till den här uppsatsen, hädanefter 
”vi”,  ser därför ett behov av att utreda och analysera hur företagen idag 
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arbetar för att skapa attraktiva seniorbostäder. Detta för att företagen i 
framtiden ska kunna arbeta ännu effektivare med att tillgodose seniorernas 
efterfrågan. Vilket leder fram till följande syfte.  
 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att granska vad företagen inom branschen 
konceptboende för seniorer erbjuder för att tillgodose efterfrågan från sina 
befintliga samt framtida kunder.  

De frågeställningar vi vill få besvarade är följande: 

• Hur tillskansar sig företagen information om vad de nya kunderna 
efterfrågar?  

• Överensstämmer det som företagen erbjuder med vad seniorerna idag 
uppger att de efterfrågar?  

 

1.4. Avgränsningar 

I uppsatsen har inte någon specifik enkätstudie över seniorernas preferenser 
vid val av ny bostad gjorts. Vi använder oss dock av detta i vårt teoretiska 
ramverk genom tidigare vetenskapligforskning samt av undersökningar 
genomförda av Kempe et al. (2012) och Lindgren et al. (2005). 

Flera företag på seniorbostadsmarknaden erbjuder idag även vård- och 
omsorgsboende, men eftersom alla inte gör det har vi valt att helt exkludera 
den boendeformen från studien.  
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1.5. Begreppsordlista 

Nedan följer några definitioner av uttryck som används i denna uppsats. Detta 
för att läsare med begränsad förkunskap inom ämnet enklare ska kunna förstå 
innehållet i studien.  

 
Tabell 1. Definitioner av uttryck som används i uppsatsen. 
Allmännyttan Ett aktiebolag som kommunen har det 

bestämmande inflytandet över och som i 
allmännyttigt syfte i sin verksamhet huvudsakligen 
förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter 
upplåts med hyresrätt (SFS 2010:879) 

Byggemenskap Begreppet innebär att en grupp individer eller 
familjer sluter sig samman för att förverkliga en idé 
om sitt boende. 
De planerar och bygger ett bostadshus i egen regi 
utifrån egna ambitioner som medlemmarna sedan 
flyttar in i (Svensson 2012). 

Kvarboende  Att äldre människor ska kunna bo kvar så länge 
som möjligt i sin bostad. Tanken är att den som 
blir äldre inte ska behöva flytta till olika 
boendeformer för varje ny krämpa (Von Platen 
2013).  

Ordinärt boende Boende i alla upplåtelseformer och som inte 
omfattas av särlagstiftning (SOU 2008:113 s.48). 

Rekordgenerationen Personer födda mellan åren 1945-1954 (Kempe et 
al. 2012). 

Seniorboende Samlingsbegrepp för alla bostäder som inte 
omfattas av särlagstiftning och som är avsedda för 
personer över en viss ålder (SOU 2008:113 s.48). 

Seniorer Med uttrycket seniorer syftas i den uppsats till 
personer som är 65 år och äldre (Ahlström 2008).  

Tillgänglighetsanpassade bostäder Den fysiska tillgängligheten i bostaden ska uppfylla 
de krav på tillgänglighet som bygglagstiftningen 
ställer. byggnader utformas så att de var tillgängliga 
och användbara för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga (SOU 2008:113 s.117)  

Word-of-mouth Ett sorts marknadsföring som förlitar sig till att 
kunder sprider vidare sina erfarenheter från 
förtaget. Kan vara både positivt och negativt 
(Oliver 2010). 

Vård- och omsorgsboende En boendeform för äldre som omfattas av rätten 
till bistånd enligt socialtjänstlagen. I boendet 
erbjuds service, personlig omvårdnad och 
hemsjukvård dygnet runt (SOU 2008:113 s.50).  



  11 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs vilka rekordgenerationen är och hur de präglats genom livet för att 
få de preferenser de har idag.  Vi skriver även om hur tjänstekvalitet uppstår både allmänt 
men även specifikt för koncept- och seniorboenden. Till sist beskrivs det hur 
seniorbostadsmarknaden ser ut idag, både i Sverige och i USA.  

2.1. Banbrytande rekordgenerationen  

Efter andra världskriget slut kulminerades antalet födda barn till en av de idag 
högsta siffrorna i svensk historia. Rekordåren med de höga födelseantalen 
mellan 1945 och 1954 benämns idag i folkmun som ”Rekordgenerationen”. 
Årskullarna var, som namnet antyder, rekordstora med som mest 130 000 i 
slutet av 1940-talet (Lindgren et al. 2005). De växte upp och präglades under 
1950- och 60-talen. De var också den generation som tog det stora 
utbildningssprånget, skapade en egen konsumtionsinriktad tonårs- och 
ungdomskultur och förändrade genom nya värderingar och engagemang den 
politiska agendan (Lindgren et al. 2005). Just nu håller denna rekordgeneration 
på att lämna arbetslivet för att ta del av pensionärslivet. Innan 
rekordgenerationen har seniorer som övergått till pensionärstillvaron i 
huvudsak genomlevt den traditionella ålderstrappans olika skeden: födelse, 
uppväxt, skolgång, yrkesutbildning, arbete, skaffa bostad, bli förälder, se 
barnen växa upp för att sedan se dem lämna hemmet. Hela processen var 
strukturerad av bestämmelser, lagar, institutioner, fördomar och andra 
föreställningar om hur ett liv ska levas. Dessa äldre generationer rättade sig in i 
det samhällsenliga ledet och accepterade det som erbjöds utan att egentligen 
ställa några speciella krav (Jegers 2001). Rekordgenerationen är första 
generationen som gått emot denna ålderstrappa och har genom sitt stora antal 
och sina andra värderingar haft en mycket stor påverkan på det svenska 
samhället under deras liv (Lindgren et al. 2005; Daunfeldt et al. 2008). De såg 
till att miljonprogrammet byggdes, där stat och kommun jämnade allt gammalt 
med marken för att ge plats att skapa nya hem är generationen behövde sina 
första bostäder. Därefter kom radhusvågen och daghemsutbyggnaden när 
rekordgenerationen skaffade barn (SABO 2007). De är vana att få som de vill 
på ett helt annat sätt än tidigare generationer och vågar därför ställa högre krav 
på allt och alla i sin omgivning. 

Rekordgenerationen består av ca 1,2 miljoner män och kvinnor som lever ett 
friskt liv och ett längre liv än någon annan generation tidigare i historien. 
Denna gång är det en generation med mer pengar på fickan, andra värderingar, 
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drömmar och helt andra planer, dessutom är de många. En generation vars 
maktpåverkan tillsammans kan ställas i paritet till hela Stockholms tätort 
(Daunfeldt et al. 2008; Lindgren et al. 2005).  

2.2. Ekonomin hos rekordgenarationen 

Majanen et al. (2007) menar att samhället måste se möjligheterna med denna 
generation istället för att stirra sig blind på problematiken med en åldrande 
befolkning. Närmare hälften av rekordgeneration uppger att de kommer 
spendera sina tillgångar och leva gott som pensionärer (Lindgren et al. 2005). 
Utöver den allmänna pensionen har många lyckats skaffa sig andra tillgångar. 
De som på 70-talet lånefinansierade en villa eller bostad kunde dra fördel av 
full avdragsrätt på räntor i kombination med en tvåsiffrig inflation. Detta 
innebar att många låntagare gjorde en bra affär genom att skuldsätta sig. Staten 
betalade räntan, eftersom räntan var avdragsgill, och inflationen ”åt upp” lånen 
(Lindgren et al. 2005). Om en kapitalisering av dessa tillgångar skulle ske under 
dagens marknadsförhållanden skulle delar av denna generation stå med starka 
finansiella resurser inför valet att välja ett nytt boende (Ahlström 2008). 

Rent ekonomiskt går denna generation en ljusare framtid till mötes än tidigare 
generationer. De som har hög tjänstepension och stora tillgångar är relativt 
många och kommer att bli betydlig mer köpstarka som pensionärer än tidigare 
generationer (Arnberg et al. 2012; Kempe et al. 2012; Daunfeldt et al. 2008; 
Ahlström 2008). Seniorer idag uppger i studier att de vill bli betraktade som 
individer både i sitt sociala liv och i sin konsumtion. Paketlösningar och 
kategoriseringar uppskattas inte medan förväntningar på att bli behandlade 
som självständiga människor med egen vilja som ställer krav på att få välja 
utefter eget tycke (Jegers 2001). Valfrihet i utbudet av produkter och tjänster 
kommer i fokus, människor nöjer sig inte längre med standardlösningar. 

Exakt vilka avtryck detta kommer att ge är naturligtvis svårt att avgöra, men 
däremot kan vi vara säkra på att rekordgenerationen kommer att vara av stor 
betydelse för konsumtionen och konsumtionsmönstren en lång tid framöver 
(Jegers 2001; Daunfeldt et al. 2008). 

2.3. Koncept 

Enligt Svenska Akademien (2006) ordlista definieras ordet koncept som idé 
medan hos Nationalencyklopedin (2014) definieras det även som 
”grundläggande föreställning om hur olika delar av en verksamhet ska 
kombineras eller samordnas”. Ett tjänstekoncept beskriver Edvardsson och 
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Modell (1996) som en detaljerad beskrivning av dels vad som kommer att 
göras för kunden (vilka behov och önskemål som ska tillfredsställas) dels hur 
detta ska uppnås (hur tjänstepaketen ska levereras). Vid skapande av ett nytt 
eller vidarebyggande på ett gammalt koncept bör företaget därför ställa sig ett 
antal frågor. Vad ska vi leverera? Vem ska köpa våra tjänster? Hur ska vi 
utforma konceptet för att kunden ska köpa av oss? Tjänstekonceptet ska 
specificera kundens primära och sekundära behov samt vilka kärn- och 
stödtjänster företaget erbjuder för att sedan se att de matchar varandra (Szatek 
2011; Edvardsson & Modell 1996). Ett koncept skall också, för att kunna 
fungera och utvecklas, beskriva hur kunderna upplever tjänstekvaliteten. När 
företaget vet hur kunden upplever kvaliteten på tjänsterna blir det betydligt 
lättare att utveckla sina nya tjänster och skapa kundnytta (Grönroos 1991; 
Young et al. 2008). För att lyckas med ett nytt koncept menar Szatek (2011) att 
det finns fyra kompetensområden som måste fyllas.  
• Teknisk kompetens i form av utveckling av själva produkten eller tjänsten 
• Marknadskomptens för att kunna hitta rätt målgrupper genom rätt 

distributionskanaler 
• Social och etisk kompetens som innefattar förmågan att ta hänsyn till 

människorna som arbetar med konceptet men också samhället i stort. 
• Miljökompetens inkluderar all den kunskap om hur miljön påverkas både i 

positiv och negativ riktning.  

Den enskilt och överlägset viktigaste frågan vid framtagande av koncept är 
skapandet av en konkurrenskraftig kundnytta. Skapar företaget inte det blir allt 
de andra relativt ointressant. Därför måste det vid all konceptutveckling läggas 
ner stor kraft på att skapa och lyckas förmedla en känsla av att någonting unikt 
levereras (Szatek 2011; Grönroos 1991). Att många kvalitetsproblem ofta 
återkommer beror i stor utsträckning på tillkortakommanden vid utvecklingen 
av nya tjänster (Edvardsson 1992).  

2.3.1.  Konceptboende i  Sver ige  

Många bostäder för seniorer kan ses som ett konceptboende. De vänder sig till 
en specifik målgrupp med vision om att skapa ett mervärde för kunderna. 
Eftersom seniorbostäderna räknas som ordinärt boende så ställs inga högre 
krav från bygglagstiftningen på tillgängligheten i dessa hus än en nybyggd villa 
(SOU 2008:113). Detta gör att personer med stora funktionsnedsättningar kan 
ha svårt att ta sig fram på ett enkelt sätt i bostaden. Bostäderna byggs dock 
ofta, men inte alltid, med bättre tillgänglighet än de krav och regler plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900) ställer. Det finns en hel del riktlinjer att gå efter vid 
byggande av seniorboenden (Wel Hops 2007). Ofta finns de till exempel 
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tillgång till gemensamhetsutrymmen och lokaler för hobbyverksamheter (SOU 
2007:103). Bostäderna har ingen koppling till vård och omsorgsboende utan 
när seniorerna behöver vård och omsorg får detta ske genom samma principer 
som de kvarboende, genom hemtjänst (SKL 2008; Ahlström 2008). Det krävs 
inget biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen för att få bo i ett seniorboende 
(SOU 2008:113 s.48). Fortfarande finns de många olika benämningar på 
seniorboenden, detta beror främst på att företag i branschen har olika 
konceptlösningar och vill vara unika på marknaden. De profilerar sig genom 
olika servicelösningar eller annorlunda bostadsmiljöer. Många av företagen 
försöker samarbeta med exempelvis högskolor, banker och andra branscher 
för att hitta mer attraktiva lösningar för de boende (SOU 2007:103; Brecht et 
al. 2009; Jederlund & Jiborn 2012; Ahlström 2008).  

År 2013 fanns de drygt 33 000 seniorbostäder i Sverige (Von Platen 2013). 
Vilket är en ökning med nästan 22 000 sedan år 2000. Idag är det allmännyttan 
och de aktörer som bygger bostadsrätter som står för två tredjedelar av den 
totala nybyggnationen av seniorbostäder. Av befintliga bostäder ägs drygt  
50 % av allmännyttan medan det sedan är jämt fördelat mellan 
bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare samt stiftelser (SKL 2008; 
Boverket 2013b). 

Om det finns en fras som sammanfattar framtidens seniorboenden skulle den 
vara ”Den boendes val” (Brecht et al. 2009). De senaste 50 åren har 
seniorbostadsmarknaden genomgått kolossala förändringar. Istället för att vara 
nöjd med att hamna på ett traditionellt vård- och omsorgsboende visar nu 
trenden inom seniorboendesfären att det blir allt mer fokuserat kring 
välbefinnande (Young et al. 2008; Brecht et al. 2009). Att efter egen 
betalningsförmåga kunna unna sig det lilla extra är något som blir allt viktigare 
bland seniorerna på seniorboenden ”Det lilla extra” exemplifieras av Brecht et 
al. (2009) som möjlighet till livslång utbildning, tillgång till spaanläggning eller 
ett högteknologiskt hem, där seniorerna kan känna sig trygga. Teknologin 
förväntas få en mer framträdande roll i dagens seniorboenden (Larsson 2006; 
Wetterberg 2013). Teknologi som förenklar vardagen för seniorerna gör att de 
kan känna sig mer självständiga och på så sätt må bättre Nyckeln för att få 
dessa system att börja användas av seniorerna är att de är diskreta, prisvärda 
och bidrar till en bekvämare och mer självständig vardag (Brecht et al. 2009). 
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2.4. Tjänstekvalitet 

En tjänst är till största delen immateriell och karakteriserad som en aktivitet 
där produktion och konsumtion äger rum samtidigt. Trots detta kommer den 
varan som levereras vid aktiviteten alltid ha inflytande på den uppfattade 
tjänstekvaliteten (Swan & Combs 1976). Hög tjänstekvalitet uppnås genom att 
ett företag lyckas matcha upplevelsen av tjänsten med kundens förväntan på 
densamma (Grönroos 1991; Edvardsson & Modell 1996). All reklam, 
annonsering och word-of-mouth hjälper till att skapa en förväntan på 
företaget. Dessa kampanjer bör därför inte lova mer än vad företaget sedan 
kan leverera, annars kommer kundernas förväntan vara högre än den upplevda 
kvaliteten vilket i slutändan kan skapa ett missnöje hos kunden (Grönroos 
1991).  

Parasuraman et al. (1985) har identifierat fem dimensioner som krävs för att 
uppnå hög tjänstekvalitet. Fysiska föremål, så som lokalen och utrustningen som 
har använts. Tillförlitlighet, att ha förmåga att leverera den kvalitet som utlovats. 
Lyhördhet, en vilja att lyssna på kunden och sedan erbjuda bra service utifrån 
dennes egna önskemål. Trovärdighet, kunskap och artighet samt förmåga att 
förmedla tillit och förtroende. Empati, visa individuell uppskattning och 
uppmärksamhet. Tjänsteutveckling handlar om att attrahera och behålla 
kunder som är nöjda, lojala och pratar gott om företaget, men som samtidigt 
är lönsamma (Edvardsson & Modell 1996).  

När det kommer till tjänstekvalitet i seniorboenden finns det ytterligare några 
aspekter att ta hänsyn till menar Young et al. (2008). Ytterligare dimensioner 
som bör adderas till de ovanstående är maktlöshet och förlorad kontroll över 
sitt liv. Genom att anställa personer som genom god service låter seniorerna 
fortsätta leva som tidigare och utvecklas, gör att de boende känner sig mer 
levande och uppfattar tjänstekvaliteten betydligt högre (Bekhet et al. 2009)  

2.5. Kvarboendeprincipen 

Kvarboendeprincipen utgår ifrån att samhället ska göra den möjligt för den 
enskilde att kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som personen kan 
eller själv vill (Von Platen 2013). Den så kallade kvarboendeprincipen, har 
varit den officiella policyn i äldrepolitiken under flera decennier (Abramsson 
2009). Kvarboendet representerar trygghet och kontinuitet för seniorerna 
(Abramsson & Magnusson Turner 2013). För att detta mål ska kunna uppnås 
krävs bland annat att bostaden och närmiljön är tillgänglighetsanpassad för 
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den som drabbats av funktionsnedsättning eller sjukdom. Det krävs också en 
väl fungerande och utvecklad vårdomsorg som kan ge hjälp och service till de 
äldre som inte klarar av sina dagliga rutiner på egen hand (Larsson 2006). SKU 
(2013) skriver att seniorer vill bo kvar där de har bott tidigare och att samhället 
vill göra det möjligt genom hemtjänst och sjukvårdspatruller. Med denna 
princip följer också vissa problem, till exempel när en äldre person bor i ett 
trevåningshus utan hiss. Äldre människor kan klara sig bra i själva bostaden 
men de har svårt att komma ut och röra på sig i friska luften samtidigt som 
kanske barnen bor långt bort. Vänner och bekanta som tvingas använda 
rollatorer eller rullstolar kan inte komma på besök. Det kan konstateras att 
utflyttningen från många småsamhällen inte bara beror på allmänna 
samhällsförändringar utan också på att det inte finns några lämpliga boenden 
för seniorer att bo kvar i (SKU 2013). 

Marx et al. (2009) menar på att seniorboendena kan förbättra trivseln för 
seniorerna genom att uppmuntra dem att innan inflyttning identifiera aspekter 
i vad de gillar med sina kvarboenden. Aspekter som seniorerna sedan kan ta 
med sig eller återskapa i lägenheten i seniorboendet, för att på så sätt få 
känslan av att detta fortfarande är hemma. 

Svenska kyrkan beskriver i sin rapport att de tror att kvarboendeprincipen 
troligtvis kommer att dominera mer och mer. Antalet vård- och 
omsorgsboendeplatser har hittills minskat stadigt trots ett ökande antal äldre, 
tendenser som troligtvis också kommer att bestå (SKU 2013).  

2.6. Seniormarknadens framtid i Sverige 

Arnberg et al. (2012) skriver i sin rapport om tre nya koncept för seniorboende 
som den senaste tiden haft stor efterfrågan och tillväxt i Sverige. Friskboende – 
är ett koncept som fokuserar kring träning, hälsa och välmående. Vänboende, 
konceptet har sin grundtanke i att seniorer med liknande intressen ska bo 
tillsammans och där igenom undviks känslan av ensamhet som kan eskalera 
med åldern (Bekhet et al. 2009). Det tredje konceptboendet är generationsboende 
där vissa lägenheter i ett flerfamiljshus görs om till seniorboende. Seniorer får 
på så sätt leva i en miljö med personer från alla åldrar. Studier visar att många 
seniorer mår bättre i en miljö med människor från alla åldrar. (Bohle et al. 
2014; Lindgren 2013). 

Under de senaste åren har efterfrågan på seniorboende ökat markant. Detta är 
ett tecken på att allt fler är beredda att lämna sina kvarboende och börja en ny 
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livsstil på ålderns höst. Till dessa seniorboende flyttar seniorer för att de vill, 
inte för att de måste (SOU 2007:103; Frank 2001; Lindgren 2013).  

Byggemenskaper har länge varit ett vanligt sätt att finansiera nya 
byggnadsprojekt, framförallt i delar av Tyskland. Svensson (2012) skriver i sin 
rapport att det numera finns ett växande intresse för detta koncept bland både 
kommuner och privata aktörer även i Sverige. Konceptet byggemenskap 
grundar sig att en grupp individer sluter sig samman för att gemensamt 
planera, bygga och använda en fastighet (Von Platen 2013). Priset som betalas 
för uppförandet att en byggnad genom byggemenskapen blir på därför mer 
kostnadsbaserat än marknadsbaserat. De boende kan därmed spara pengar 
genom att slippa betala en byggherres vinstpåslag och riskpremie. En annan 
fördel med byggemenskaper är att de boende kan utforma sin nya bostad helt 
och hållet efter egna önskemål och preferenser eftersom de är sin egen 
byggherre (Svensson 2012). 

2.7. Seniorers attityder till seniorboende 

Anledningarna till varför seniorer väljer at flytta till seniorboenden kan enkelt 
beskrivas med de engelska uttrycken ”push” och ”pull”, där ”push”-faktorer är 
när seniorerna av någon anledning tvingas iväg från sitt kvarboende. ”Pull”-
faktorer är när det är egenskaperna i det nya seniorboendet attraherar 
seniorerna att flytta. Inom ”push”-faktorerna är en sämre allmän hälsa samt 
ökad funktionsnedsättning två av de mest frekventa anledningarna till att 
seniorerna väljer att flytta. Den nya bostadens läge är en av de ”pull”-faktorer 
som påverkar seniorerna vid flytt till ett seniorboende. Tryggheten på boendet, 
boendets rykte eller vänner som bor där sen tidigare är andra ”pull”-faktorer 
som påverkar (Abramsson & Andersson 2012; Bekhet et al. 2009; Marx et al. 
2011; Wagner et al. 2010).  

En orsak till flytt som Bekhet et al. (2009) anser ligga under både ”push” och 
”pull”, är upplevd ensamhet och kallas då för ”overlapping”. Känslan av 
ensamhet och har en tendens att trappas upp med åldern, detta främst genom 
förlust av livspartner, tappad social kontakt med vänner eller 
funktionsnedsättning (Bohle et al. 2014; Bekhet et al. 2009; Abramsson 2009). 
Detta är därför en av huvudorsakerna att seniorer väljer att flytta från sitt 
kvarboende.  

När seniorer väljer att flytta till ett seniorboende är det tre preferenser som 
sticker ut lite extra, läge, tillgänglighet och hög kvalité på tjänster samt i den 
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fysiska bostaden menar Abramsson och Andersson (2012). Läget tar sig uttryck 
i två former. Först och främst genom att de vill ha dagligvaruhandel och 
allmänna kommunikationer i närheten, men de vill även bo i ett område de 
redan känner till för att få kontinuitet och känna sig trygga. Med tillgänglighet 
vill de ha en anpassad lägenhet med exempelvis låga trösklar och hiss men 
också bra förbindelser till staden samt trevliga promenadstråk i närheten. Hög 
kvalité kan sammanfattas i att utifrån personliga ekonomiska förutsättningar 
sätta lite guldkant på tillvaron genom ett högkvalitativt boende (Abramsson & 
Magnusson Turner 2013; Lindgren et al 2005; Von Platen 2013; Wagner et al. 
2010).  

Abramsson och Andersson (2012) skriver i sin rapport att de flesta seniorer 
uppger att om de ska flytta vill de göra det till något de anser vara bättre än det 
de redan har. Det kan exempelvis vara att flytta till en hyresrätt med extra 
service i from av olika tjänster. Seniorerna kan då slippa en vardagssysslor så 
som städning och fönsterputsning, vilket gör livet bekvämare för dem. Studier 
visar att de som redan bor på ett seniorboende upplever vissa fördelar med att 
bo i denna boendeform. Ett enklare vardagsliv och en förbättrad tillgång till 
samhällsservice är två faktorerna som får dem att trivas. Vidare anges ökade 
möjligheter att knyta sociala kontakter samt tillgängligheten till önskade 
gemensamhetsaktiviteter. Gemenskapen ger de boende möjligheterna att 
hjälpa varandra med vardagssysslor så som städning, handling samt 
trädgårdsskötsel. Vetskapen om detta skapar en trygghet som de ofta inte känt 
i tidigare kvarboende (Marx et al. 2011; Bohle et al. 2014; Glass 2013).  

Bohle et al. (2014) skriver att rädslan för att tappa sin integritet och sitt 
oberoende är en stor anledning till varför seniorerna väljer att bo kvar i sina 
kvarboenden. Studier gjorda bland de som väljer att flytta till seniorboende 
visar däremot att en stor majoritet är mycket nöjda med valet att flytta. Bland 
de som trots allt upplever visst missnöje med seniorboendet är det främst 
fastighetsrelaterade problem så som mindre boendeyta, för små 
förvaringsmöjligheter samt brist på parkeringsplats. Få uppgav förlorad 
integritet som anledning till missnöje. Besvikelse över servicen var också ett av 
de mest frekventa svaren, då främst genom klagomål på matkvalité och 
väntetid rörande underhållsåtgärder i lägenheten (Marx et al. 2011; Wagner et 
al 2010; Goh et al. 2013) 
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3. Metod 

I detta kapitel förklaras urvalskriterierna på grundval av de avgränsningar vi gjort. Den 
kvalitativa forskningsansatsen motiveras och vi diskuterar också reliabilitet och validitet 
under studien.    

 

Vid val av vetenskaplig metod finns två olika metoder att välja mellan, en 
kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden används med fördel 
när forskarna vill identifiera icke kända eller otillfredsställande kända fakta. 
Kvantitativ metod används vid på förhand identifierade företeelser eller 
innebörder. Till dessa företeelser eller innebörder formuleras frågor med i 
förväg bestämda svarsalternativ. Kvalitativ intervjumetod är således ett medel 
för den forskare som har till mål att upptäcka nya företeelser eller fakta 
(Starrin & Renck 1996). 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer för att få 
en djupare och en mer detaljerad beskrivning av hur aktörer på 
bostadsmarknaden möter efterfrågan på seniorbostäder. För att en 
intervjuanalys ska bli så bra som möjligt krävs hög kvalité på den ursprungliga 
intervjun (Kvale & Brinkman 2009; Starrin & Renck 1996). Vi har därför inför 
intervjuerna tillskansas oss teoretisk kunskap inom ämnet seniorboende för att 
ha en bas med kunskap där den nya kunskapen ska integreras. 

3.1. Urval 

Vi har valt sex företag som passade in i de avgränsningar vi gjort i 
inledningskapitlet. Urvalskriterierna har varit att alla företagen ska enligt vår 
subjektiva bedömning ha unika koncept och ha som mål att erbjuda ett 
mervärde till de boende. De deltagande företagen och organisationerna antas 
arbeta i en kundanpassad seniorbostadsverksamhet med syfte att skapa ett 
mervärde för kunder och övriga intressenter. Fem av de sex företagen vi valde 
att intervjua är privatägda. Hyresbostäder I Norrköping är de enda av våra 
intervjuobjekt som är kommunalägt och begränsade till en stad.  

Vi valde de sex företagen vi tyckte hade de mest intressanta koncepten. De 
allra flesta har sina fastigheter i Stockholmsområdet. Företagen vi valt att 
intervjua är Silver Life, Classic Life, Seniorgården, Hyresbostäder I 
Norrköping, Bovieran samt Blomsterfonden. Vi är medvetna om att Silver 
Life än så länge inte bedriver någon seniorbostadsverksamhet, men deras långa 
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kölista och deras idéer kring hur de vill driva sin verksamhet gör dem ändå till 
fullgoda deltagare i vår studie.  

3.2. Datainsamling 

I studien har vetenskapliga artiklar, rapporter, litteratur och information från 
myndigheter använts. Den empiririska delen består av material från de 
genomförda intervjuerna.  

De två första intervjuerna gjordes genom programmet Skype, en IP-
telefonitjänst med videosamtalsfunktion. Vid de fyra övriga intervjuerna hade 
inte respondenterna möjlighet att använda Skype utan de fick göras över 
telefon. Många av företagen är fortfarande små och med få anställda så i flera 
fall har vi att intervjuat VD eller någon av delägarna, vilket gjort att vi har fått 
väldigt goda insikter i företagens affärsverksamheter. I de fall vi inte kunnat 
intervjua VD eller delägare så var det marknads- eller kommunikationschefer, 
personer som hade god insikt i verksamheten. 

Kontakt med företagen och bokning av tid för intervjuerna bestämdes över e-
post. Vid första kontakten skickade vi ett mejl till alla företagen där vi beskrev 
vilka vi var samt syftet med vår studie. Vi skickade ut förfrågan till totalt åtta 
företag. Två företag föll dessvärre bort, ett svarade aldrig på vårt mejl och det 
andra hade sedan tidigare samarbete med en annan högskola och ville därför 
inte ställa upp på en intervju.   

Intervjuerna varade mellan 35 och 50 minuter och samtliga spelades in på 
mobiltelefon. Intervjuerna sammanställdes och skickades sedan till 
intervjupersonerna för att få en bekräftelse på att allt stämde och att vi fick 
tillåtelse att använda materialet i vår C-uppsats. Respondenterna fick även 
möjlighet att fylla i om det var något viktigt som de ansåg att vi missat. Vi var 
tydliga med att informera vårt första företag om att det var en testintervju och 
deras feedback hjälpte oss göra vissa små justeringar till de andra intervjuerna. 
Testintervjun inkluderades också studien då vi ansåg att den utföll väl.  

3.2.1.  Interv juerna 

Vi valde semistrukturerade intervjuer med ett visst antal förutbestämda frågor 
enligt en intervjuguide. Guiden ska innehålla en översikt över de ämnen som 
ska täckas och förslag till frågor (Kvale 1997). Vår intervjuguide innehöll ett 
antal öppna huvudfrågor som ställdes till samtliga respondenter varpå där vi 
ansåg att de hade mer att berätta ställde vi ytterligare sonderande frågor. De 
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semistrukturerade intervjuerna ger en stabil grund att stå på. Detta tack vare de 
förutbestämda frågorna men också en flexibilitet vilket ger intervjuerna hög 
kvalité (Gillham 2008).  

Vi ställde öppna frågor som började med: varför, vad och hur. Vi valde att inte 
skicka ut vår intervjuguide till respondenterna före intervjun därför att målet 
med dessa typer av frågor var att framkalla spontana beskrivningar från 
intervjupersonerna. Vi ville framhäva spontana svar därför att vi tror de 
speglar verkligheten bättre än om respondenterna får förbereda sig och hinna 
konstruera svaren i god tid före intervjun. Frågorna ställdes inte alltid i samma 
följd och vissa av frågorna besvarades av respondenterna omedveten under 
intervjuns gång. 

3.3. Databearbetning 

Vid analysen ska forskarna identifiera mönster av gemensamma händelser i 
intervjuerna. Dessa ska kunna sammanfattas med ett namn, en kategori (Kvale 
1997; Starrin 1996).  

Utifrån råmaterialet har vi sammanfattat intervjuerna.  I sammanfattningarna 
har vi identifierat sex kategorier som är gemensamma för de gjorda 
intervjuerna. En kategorisering av semistrukturerade intervjuer ger en god 
överblick över det väsentliga som framkommer under intervjuerna (Gillman 
2008; Kvale & Brinkmann 2009; Jacobsen 2002). Under tiden vi lyssnade 
igenom intervjuerna hittade vi också ett antal substantiella uttalanden som vi 
fann extra intressanta. Dessa har sedan används för att exemplifiera vad som 
sagts och för att ge extra trovärdighet till studien. Studiens syfte har legat till 
grund för identifiering och framtagningen av kategorierna. Genom den 
semistrukturerade intervjuteknik vi använt oss av var ett antal kategorier 
utkristalliserade redan före intervjuerna. Kategorierna vi fann var service och 
tjänster, läge, gemenskap, utformning av bostaden, lyhördhet och valfrihet.  

Analysen och kategoriseringen började redan under sammanfattningen. Vi 
läste sedan alla intervjuerna igen. Då gick vi igenom, bekräftade och ändrade 
de tidigare framplockade kategorierna.  

3.4. Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och frånvaro av slumpvisa mätfel. Hög 
reliabilitet innebär att studien kan göras om av en annan forskare med samma 
resultat (Jacobsen 2002; Lundahl & Skärvad 1996). Validiteten definieras ofta 
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genom denna fråga: Mäter du vad du tror att du mäter? (Kvale 1997 genom 
Kerlinger 1979, s. 138). Vid undersökning av validiteten måste frågorna ”vad” 
och ”varför” besvaras före ”hur”, därför att undersökningens innehåll och 
syfte kommer före metoden. Enligt Kvale (1997) beror valideringen på ”vad” 
som riktas till forskningsfrågorna. Vi anser att validiteten i vår studie är hög då 
de utvalda företagen inriktar sig mot seniorbostadsmarknaden och får anses ha 
god kunskap inom området. Vi anser också att vi genom våra frågor fått svar 
på de frågeställningar vi haft i studien. 

Repstad (2007) skriver om vikten av det sociala samspelet vid en intervju. Han 
menar också på att det går lättare att observera en mer direkt bild av 
respondenterna vid ett fysiskt möte än via en enkätundersökning. Att inte alla 
intervjuer gjordes över Skype utan att några gjordes över telefon, kan ha 
påverkat svaren vi fick från de olika respondenterna. Ögonkontakten och 
kroppsspråket som uteblir vid ett telefonsamtal gör intervjun mindre 
personlig. Vi upplevde också att svaren på vissa frågor blev lite kortare och 
mer förenklade vid telefonintervjuerna jämfört med videointervjuerna över 
Skype.  

Vi är medvetna om att missförstånd kan uppstå vid intervjuer, det var också 
därför vi sände ut en sammanställning av intervjun till de intervjuade så fort 
den var klar. Vi anser att detta skapar en högre reliabilitet till vår studie då 
företagen fick chansen att korrigera eventuella missförstånd från intervjuerna. 
Deltagarna fick då chansen att läsa igenom och bekräfta att allt det som vi 
skrivit stämde. Sammanställningen av intervjuerna gjorde vi själva och ingen 
annan har haft tillgång till intervjumaterialet, sammanställningar av alla 
intervjuerna ligger med som bilagor i uppsatsen.  

3.5. Etiska överväganden 

Publiceringen av en forskningsrapport kan väcka moraliska frågor om vilka 
effekter rapporten kan få. Forskaren bör vara helt överens med 
intervjupersonerna om hur intervjuerna senare ska användas och om de ska 
publiceras. Brinkmann och Kvale (2009) skriver att för att värna om 
intervjupersonernas privatliv kan användandet av anonymitet komma i fråga. 
Larsson (1994) menar också att forskaren måste vara omsorgsfull i sitt arbete 
och inte dra förhastade slutsatser som kan drabba oskyldiga.   

Vi har i början av varje intervju informerat våra intervjupersoner om vårt syfte 
med studien och hur intervjun kommer hanteras och senare publiceras. Då 
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ingen av intervjupersonerna bad om att vara anonym så har vi valt att 
presentera deras uttalanden som företagets ord. Alla intervjupersonerna har 
varit enbart positiva till studien och tagit de som en chans att informera om 
sitt eget företag. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redogör vi för de intervjuade seniorboendenas olika koncept och vad de 
erbjuder sina boende idag. Det beskrivs också hur de arbetar för att tillskansa sig 
information om framtida generationers efterfrågan. Kapitlet inleds med en kort presentation 
av varje företag och är sedan ordnat efter de identifierade kategorierna. 

Vi har intervjuat sex företag som alla är aktörer på seniorbostadsmarknaden. 
Vi är väl medvetna om att Silver Life än så länge inte har några anläggningar i 
drift. De har dock redan en lång kölista till deras anläggningar som kommer 
vara i drift inom ett par år. Därför anser vi ändå att de är en tillräckligt viktig 
aktör för att kunna deltaga i denna studien.  

Nedan följer en tabell över de intervjupersonerna som deltagit i, vilka företag 
de representerar samt vilken roll de har i företaget. I referenslistan finns länkar 
till företagens hemsidor så läsaren enkelt kan gå in och läsa mer om de 
deltagande företagen.   

 
Tabell II. Presentation av intervjupersonerna 

Silver Life Mats Sundbom, VD & Johan Emilsson, Delägare 

Classic Life Richard Jakberg, Delägare 

Seniorgården Frida Ihlis, Projektchef 

Blomsterfonden Christel Jansson, Insamlings- och kommunikationschef 

Bovieran Göran Mellberg, Grundare och delägare 

Hyresbostäder I Norrköping Lars Löfgren, Marknadschef 
 

4.1. Presentation av företagen 

4.1.1.  Silver  Li fe  

Silver Life är ett företag som ännu inte slagit upp dörrarna till något 
seniorboende. De är i startgroparna med två av sina anläggningar som 
kommer vara i drift under 2016-2017. Silver Life kommer att etablera sig i 
Stockholms förorter. Företaget kommer erbjuda konceptboenden som 
omfattar hela vårdkedjan från frisk och aktiv senior till boende med mer vård 
och så ytterligare omsorgsboende den dag behov av detta skulle uppstå. Silver 
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Lifes har som mål att inom en tioårsperiod ha tio anläggningar i drift runt om i 
Stockholms förorter. 

4.1.2.  Class i c  Li fe  

Classic Life har i dagsläget uppfört två projekt i Skåne. De erbjuder de boende 
stora möjligheter att påverka utformningen av sin nya fastighet genom så 
kallade byggemenskaper och upplåtelseformen bestäms efter kundernas 
önskemål i varje nytt projekt. Classic Life projektleder och håller ihop 
byggemenskapen. De har som mål att utveckla koncepten vidare och i 
framtiden internationalisera det. 

4.1.3.  Seniorgården 

Seniorgården har snart drivit sina seniorboendeprojekt i 25 år. De byggt över 
5000 bostäder och har idag anläggningar från Uppsala ner till Skåne. De har 
byggt kontinuerligt sedan starten och erbjuder nyproducerade bostadsrätter till 
alla över 55 år. Deras bostäder bygger på grundidén att kunna bo i ett vackert 
och funktionellt hem så länge du själv vill. Seniorgården planerar att fortsätta 
med sina bostadsrätter i framtiden men även börja bygga hyresrätter. 

4.1.4.  Blomster fonden 

Blomsterfonden har drivit seniorboende sen stiftelsen bildades 1921. Idag 
omfattar Blomsterfonden 5 seniorboendeanläggningar som alla är belägna i 
Storstockholm. Blomsterfonden erbjuder hela bokedjan från frisk aktiv senior 
till vård- och omsorgsboende. De är en ideell organisation så deras verksamhet 
finansieras av gåvor och medlemsavgifter och de mål att göra den sista 
perioden i livet så innehållsrik som möjligt för de boende. Blomsterfonden 
tittar på möjligheter att i framtiden etablera sig även utanför 
Stockholmsområdet.  

4.1.5.  Bovieran 

Bovieran har idag 5 stycken anläggningar i drift och nio stycken där försäljning 
pågår. De erbjuder bostadsrätter för personer över 55 år, med en stor 
vinterträdgård som hjärtat i hela konceptet. Anläggningar ser precis likadana ut 
på alla orter vilket gör att Bovierans anläggningar lättigenkännliga. Bovieran 
har ytterligare 16 orter där de planerar att etablera sig inom en snar framtid. 
De har även planer på att etablera sig utomlands.  
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4.1.6.  Hyresbostäder I  Norrköping 

Hyresbostäder I Norrköping är det kommunägda fastighetsbolaget i 
Norrköping som sedan 2010 även har kunnat erbjuda sina kunder 
seniorboenden. De har idag fem fastigheter med seniorboende där de erbjuder 
moderna och funktionella seniorbostäder med hyresrätt. Tillgänglighet, 
trygghet och gemenskap är ledorden. Företaget har som mål att i framtiden ha 
ett seniorboende i varje stadsdel i Norrköping. 

4.2. Sammanställning intervjuer 

4.2.1.  Servi ce  och t jänster   

Här presenterar vi vad respondenterna anger att deras företag erbjuder för typer av service 
och tjänster till sina kunder. Det kan vara tjänster som företagen själva erbjuder eller som 
de ordnar vi samarbeten med andra företag. 

Två av företagen erbjuder service i form av personal på sina anläggningar. 
Silver Life tar ut en avgift av varje boende för att alla ska kunna ta del av dessa 
tjänster, medan Blomsterfonden har ett antal bastjänster som ingår i hyran. 
Silver Life berättar att hur deras baspaket kommer se ut är något de kommer 
komma fram till i dialog med de som ska bo hos dem. Blomsterfondens 
basutbud innefattar kabel-tv och försäkringar samt en bovärd som kan hjälpa 
till med enklare hantverkssysslor så som att spika upp en tavla på väggen. De 
har även en värdinna på varje anläggning som hjälper de boende arrangera 
gemensamhetsaktiviteter, hon gör hembesök vid behov och hon kan också 
hjälpa till vid kontakten med myndigheter inför exempelvis biståndsbeslut. 
Silver Life vill bygga en företagskultur där service är prioritet ett, att de som 
arbetar hos Silver Life verkligen förstår att det är de boende de arbetar för. De 
vill kunna erbjuda personerna som bor hos dem precis vad de önskar bara de 
är beredda att betala för sig.  

”Så om det är en dam som vill ha en helikopter för att åka och hälsa på sina 
söner på Gotland då fixar väl vi de bara hon betalar helikoptern så ska väl vi 
kunna landa den på gräsmattan” (Emilsson 2014). 

Blomsterfonden har sedan ett antal tillvalstjänster de erbjuder sina boende. 
Det är främst i form av RUT-tjänster. Bovieran erbjuder inga tjänster utan det 
är upp till medlemmarna själv att hyra in tjänster som de känner att de 
behöver, men de vill med hjälp av sin vinterträdgård skapa en unik 
boendeupplevelse. Silver Life har en idé om att lyckas locka till sig den här 
gruppen människor genom att i deras koncept erbjuda bostadsyta plus 
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någonting annat. De säger att när seniorerna valde att flytta till villan var det 
trädgården som var det extra som fick dem att flytta. Nu måste företagen hitta 
någonting annat som attraherar förutom en fin tillgänglighetsanpassad 
lägenhet.  

Seniorgården och Classic Life erbjuder inga egna tjänster i sina boenden, 
däremot samarbetar de med lokala företag för att på olika sätt skapa 
gynnsamma förutsättningar åt de boende. Seniorgården har något de kallar 
Boförmåner som infattar RUT-tjänster men även försäkringar. De boende får 
då tjänsterna utförda till bättre priser och av företag som Seniorgården vet är 
professionella. Classic Life berättar att service är en viktig del i konceptet och 
de samarbetar med lokala företag för att skapa bästa förutsättningar till trivsel 
på varje unikt boende. Hyresbostäder I Norrköping har ett samarbete med 
Hälsans nya verktyg som är ett företag som arbetar med innovationslösningar 
för en åldrande befolkning. De arbetar med att plocka fram hjälpmedel som 
gör de enklare för de äldre att klara av vardagen. Hyresbostäder I Norrköping 
låter Hälsans nya verktyg använda några av lägenheterna i seniorboendena som 
testmiljöer för nya hjälpmedel. Hyresbostäder I Norrköping kan på så sett 
ligga i framkant på marknaden när de gäller tekniska hjälpmedel i lägenheterna. 
Classic Life och Silver Life har båda startat liknande typer av forum där 
personer med olika kunskap samlas och diskuterar kring frågor som ska göra 
affärskoncepten starkare och bättre.  

4.2.2.  Valfr ihet  

Här presenterar vi vad företagen gör för kundernas möjligheter att välja själva så mycket 
som möjligt i och kring sitt nya boende.   

Seniorgården, Classic Life och Blomsterfonden berättar alla att de tjänster de 
kan erbjuda sina boende är valfria och ligger inte som en obligatorisk kostnad 
varje månad. De tror att den dagen någon faktiskt vill ha en tjänst är de 
beredda att betala för den, men att de ska kunna välja själva om och när de 
sker.  

”De boende behöver inte betala för några tjänster förrän de faktiskt utnyttjar 
dem” (Ihlis 2014). 

Blomsterfonden har uppmärksammat i sina kundundersökningar att främst 
femtiotalisterna visar en starkare vilja att vara med och bestämma hur det ska 
se ut i hemmet. De säger också att femtiotalisterna är beredda att betala för 
tjänster bara de få välja själva vilka tjänster de ska utnyttja. Classic Lifes 
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affärsmodell ser ut så att de boende blir ägare av den fasta egendomen redan 
innan fastigheten är byggd. Vilket gör att de kan vara med och bestämma 
väldigt mycket själva vad som ska finnas i fastigheten. SPA-anläggning eller en 
pool är exempel på andra saker som blir lättare att ha råd med när de är många 
som går ihop menar Classic Life. Varken Classic Life och Silver Life har låst 
sig vid en bestämd upplåtelseform. De är flexibla utifrån vad marknaden 
efterfrågar. Seniorgården som hittills endast erbjuder bostadsrätter berättar att 
de har börjat kika på att även kunna erbjuda hyresrätter. De uppger att de ser 
en större efterfrågan på de, främst bland femtiotalisterna. Respondenterna är 
också medvetna om att alla äldre inte vill bo på ett konceptboende, det är dock 
inget som de upplever som något direkt problem. 

”Valfrihet innebär inte att vi driver en form av ambition att Silver Life ska 
passa alla. Vi är fullt medvetna om att en majoritet fortfarande kommer vilja bo 
kvar i sin villa när de blir för gamla” (Emilsson 2014). 

Hyresbostäder I Norrköping och Bovieran vill att de boende själva ska kunna 
välja om och när de ska utnyttja en tjänst därför använder de sig inte alls av 
någon service i sitt koncept. Istället inriktar de sig på moderna och 
funktionella fastigheter som erbjuder andra mervärden åt kunderna. 

4.2.3.  Lyhördhet  

Här presenterar vi hur företagen arbetar med lyhördhet till sina kunder. Vi definierar ordet 
lyhördhet som en vilja att lyssna på kunden och sedan erbjuda bra service utifrån dennes 
egna önskemål. 

Alla företagen är väldigt måna om att ta reda på vad de som ska flytta till 
anläggningarna efterfrågar. Hyresbostäder I Norrköping berättar att de hade 
flera möten med intresserade äldre innan de bestämde vad som skulle finnas i 
deras seniorboende. De utformande då ett begrepp som genomsyrat alla deras 
seniorboende sedan dess. De kallar det för ”tre T”, som står för Trygghet, 
Tillgänglighet och Tillsammans. Likaså Silver Life har haft möten där alla som 
ställt sig i kö hos dem fått komma och ställa frågor och ge synpunkter på vad 
som ska erbjudas på anläggningarna när de öppnar. De som står i kö hos 
Seniorgården har möjligheten att delta i undersökningar för att påverka hur 
deras kommande boende ska se ut. Seniorgården får då också reda på vad 
kunderna förväntar sig av dem när de väl flyttar in. Blomsterfonden skickar ut 
enkäter till sina medlemmar via sin medlemstidning, där medlemmarna får 
svara på hur de vill att deras framtida boende ska se ut exempelvis.  



  29 

Seniorgården berättar att det är väldigt viktigt att lyssna på de äldre och 
verkligen se var de vill bo.  

”Bygger vi på fel ställen så har vi inga som vill bo, bygger vi på rätt ställen så 
finns de väldigt många som vill bo” (Ihlis 2014). 

Respondenterna från Blomsterfonden, Silver Life och Seniorgården uppger att 
när de gör sina kundundersökningar ser de också helt andra attityder delvis 
bland fyrtiotalister men framförallt femtiotalisterna. De vill vara med och välja 
själva, allt från tapeter i lägenheten till vilka tjänster som ska erbjudas. Detta är 
något som trettiotalisterna inte alls visade tecken på. Blomsterfonden 
renoverade häromåret ett hus och byggde då om många ettor till tvåor och 
treor för att bättre möta efterfrågan från framtida kunder. Hyresbostäder I 
Norrköping uppger att de mäter sin kundnöjdhet i NKI, nöjd kund index. Just 
deras seniorboende får väldig höga värden i alla undersökningar som gjort 
hittills. Seniorgårdens får varje år rapporter från Prognoscentret AB, som gör 
NKI-undersökningar på alla nyproducerade bostadsrätter i Sverige. På så sätt 
håller de bra koll på vad de äldre tycker de bostäder de bygger. Seniorgården 
åker även själva ut till sina projekt efter inflyttning för att diskutera kunderna 
vad de tycker om bostäderna och omgivningen.  

4.2.4.  Gemenskap 

Här presenteras hur företagen arbetar för att skapa möjlighet för de boenden att träffas och 
känna någon form av samhörighet då de bor i samma fastighet. 

Alla företagen är överens om att gemenskapen är en av de allra viktigaste 
bitarna för att skapa ett trivsamt och framgångsrikt konceptboende för 
seniorer. Alla sex företagen uppger att de har gemensamhetslokaler som de 
boende kan utnyttja fritt. Gemensamhetslokalerna har kök för matlagning 
samt ett större rum för fest och aktiviteter.  

”De är många som ser gemensamhetsytorna som sitt extra vardagsrum” 
(Mellberg 2014). 

Hyresbostäder I Norrköpings andra T, Tillsammans, var att skapa en känsla av 
att 55-plusare ska göra saker ihop. Hyresbostäder I Norrköpings står för 
lokaler sen är det upp till de boende själva att ordna aktiviteterna. 
Seniorgården, Blomsterfonden, Classic Life och Bovieran är alla inne på 
samma spår, ordna förutsättningar för de boende att kunna umgås 
tillsammans.  
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”Våra anläggningar är till för pensionärer som flyttar in tillsammans och vill ha 
sociala mötesplatser” (Jansson 2014). 

Hyresbostäder I Norrköping berättar att trots att de bara har hyresrätter har de 
äldre gått ihop och nästan skapat en förening och hittar på saker ihop. 
Seniorgården uppger att när de gör sin erfarenhetsåterföring, där de åker ut 
och pratar med de som flyttat in hos dem, så svarar de allra flesta att 
gemenskapen är den stora fördelen med att ha flyttat till Seniorgårdens 
boende. Silver Life förklarar att det ibland kommer en grupp av vänner eller 
bekanta med gemensamma intressen, till dem och berättar att de önskar hyra 
ett lägenhetshus för att kunna bo, äta, umgås och leva tillsammans. Innan 
Bovieran startade hade de också många förfrågningar från olika grupper av 
vänner som ville ha en gemensam fastighet att bo ihop i när de blev 
pensionärer.   

4.2.5.  Läge  

Här presenterar vi hur företagen resonerar kring vikten av läget på sina fastigheter och vad 
som är viktigast ur den aspekten. 

Precis som vid köp av vilken fastighet som helst så är den största faktorn på 
priset läget. Fem av de sex företagen vi intervjuade angav att läget var viktigt 
för placering av deras anläggningar. Silver Life vill bygga i Stockholms förorter 
där priset på marken är betydligt billigare än om de skulle välja att placera sina 
anläggningar mitt i Stockholm centrum.  

Fyra av företagen anger läget som viktigt av en annan anledning, nämligen 
närheten till det bostadsområde de äldre bott i tidigare. Alla dessa företag är 
överens om att de vill erbjuda mindre anläggningar i områden där många äldre 
redan idag bor i villa eller lägenhet som inte är tillgänglighetsanpassad. 
Seniorerna behöver då inte flytta från området, de kan ha kvar samma sociala 
umgänge, de kan gå till samma fik och handla på samma mataffär. Företagen 
tror detta gör att fler äldre väljer att ta steget att flytta då det enda som ändras i 
vardagen är utformningen av boendet. De behöver inte lära sig nya busstider, 
hitta i nya matvarubutiken eller börja fika på ett nytt fik. Seniorgården kallar 
det infillprojekt och säger att de inte har något egenintresse i att bara bygga 
utan de vill bygga där folk vill bo.  

Classic Life menar på att eftersom läget är så viktigt för att skapa möjligheter 
till lyckade konceptboenden vill de föra upp mindre projekt i villaområden 
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eller liknande, där de vet att det finns många som bor. Det eliminerar därmed 
problemet med att seniorer helst undviker att flytta. 

 ”Man kan fortfarande gå och handla i samma affär, gå till samma postkontor 
och behålla sina tidigare sociala nätverk” (Jakberg 2014). 

4.2.6.  Utformning av bostaden 

Här presenteras hur företagen utformar sina bostäder och vad de erbjuder för extrautrymmen 
för sina kunder.  

Enligt alla respondenter är den absolut viktigaste pusselbiten i boendet 
tillgängligheten i bostäderna. Eftersom det är äldre personer som bor där så är 
möjligheterna att röra sig obehindrat och leva ett så problemfritt liv som 
möjligt även med funktionsnedsättning en grundläggande faktor. 
Hyresbostäder I Norrköpings T:n – trygghet och tillgänglighet är viktiga aspekter 
vid utformandet av bostäderna. Mellberg (2014) säger att Bovieran vill erbjuda 
”ett socialt boende med trygghet integrerat”. Classic Life berättar att de lyssnat mycket 
på forskning om utformning av bostäder för äldre. De kan nu därför hjälpa de 
äldre till en bättre boendemiljö genom tillexempel färgsätta badrum, smarta 
lösningar med automatisk belysning och annat som gör vardagen lite enklare 
för de äldre utan att de tänker på det. Seniorgården har ett hundratal små 
punkter som fokuserar på tillgänglighet när de bygger sina nya bostäder. Det är 
allt från planlösning till detaljer som placering av fönstervred.  

"Vår VD brukar säga det att hennes vision är att bygga lägenheter som hennes 
barn i 30-årsåldern ska vilja flytta in i och hennes mamma som är 90+ kan 
flytta in och bo i" (Ihlis 2014). 

Förutom gemensamhetslokalerna med kök som alla erbjuder har även 
Blomsterfonden bibliotek på samtliga anläggningar och pool och gym på vissa 
av anläggningarna. Hyresbostäder I Norrköping och Seniorgården har 
övernattningsrum när familj och vänner kommer och hälsar på. Detta säger 
Seniorgården gör att de boende kan minska antalet rum i sin lägenhet och då 
få billigare månadskostnad och färre kvadratmeter att städa. Alla företagen 
uppger att de har som mål att seniorerna som flyttar in hos dem ska kunna bo 
där så länge de vill, förhoppningsvis ändå tills de dör. Lägenheterna ska vara så 
tillgänglighetsanpassade att flytt på grund av rörelsehinder aldrig ska bli 
aktuellt.  
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5. Analys 

I detta kapitel gör vi analyser med utgångspunkt i tidigare forskning och vad som 
framkommit i vår empiri. De sex kategorierna service och tjänster, läge, gemenskap, 
utformning av bostaden, lyhördhet och valfrihet diskuteras och jämförs med vad tidigare 
forskning visat.  

I analysen arbetar vi genom en tankeprocess där vi vill ta fram det väsentliga 
och gemensamma i våra resultat samt att frigöra oss från konkreta detaljer.  
Det gemensamma och väsentliga från intervjuerna som arbetas fram genom 
analysen ska hela tiden vara väl förankrad i det empiriska materialet (Fejes och 
Thornberg 2009). Från empirin i vår studie utkristalliserades det sex kategorier 
som ansågs vara gemensamma för att skapa en framgångsrikt seniorboende. 
De var utformning av fastigheten, service och tjänster, gemenskap, läge, 
valfrihet samt lyhördhet. Fejes och Thornberg (2009) anser att med hjälp av en 
konstant jämförelse, kan vi successivt generera alltmer abstrakta begrepp och 
teoretiska resonemang i vår analys.  

5.1. Resultatdiskussion 

5.1.1.  Servi ce  och t jänster  

Abramsson och Andersson (2012), skriver att kvalitet är en av de tre viktigaste 
kraven när äldre väljer att flytta till ett seniorboende. Det är något som 
företagen vi intervjuat har tagit fasta på, de pratar mycket om att skapa en 
upplevelse eller ett mervärde för kunderna och verkligen få dem att känna sig 
uppskattade via servicen eller hela konceptförpackningen de erbjuder. För att 
få en koncept att bli lyckosamt handlar de just om att skapa en 
konkurrenskraftig kundnytta, ett mervärde som kunden inte kan få hos någon 
konkurrent (Grönroos 1991; Edvardsson & Modell 1996). Silver Life berättar 
också att de vill ha ett mindset hos sina anställda som är innebär service, vad 
om än ska göras. Enligt Young et al. (2008) är detta en aspekt som är oerhört 
viktig för att skapa tjänstekvalitet i ett seniorboende. En bild av de äldre att de 
är för gamla för att leva kommer göra att de upplever tjänsterna som dåliga i 
kundundersökningar. Szatek (2011) skriver att det måste vid all 
konceptutveckling läggas ner stor kraft på att skapa och lyckas förmedla en 
känsla av att någonting unikt levereras. Det är precis det Bovieran pratar om i 
sin intervju, att skapa en unik upplevelse för de boende.  

Daunfeldt et al. (2008) och Lindgren et al. (2005) skriver att det finns  
tendenser att allt fler äldre, vill spendera sina pengar på rekreation och kultur 
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istället för att bara spara sina tillgångar till kommande generationer. Ahlström 
(2008) och Kempe et al. (2012) skriver att seniorerna är betydlig mer köpstarka 
än tidigare generationer. Många av respondenterna pratar om exakt detta men 
är också medvetna om att de gäller att matcha tjänsteutbudet med vad som 
efterfrågas. Många kvalitetsproblem på företaget uppstår just på grund av 
brister vid utvecklingen av nya tjänster enligt Edvardsson (1992).  

5.1.2.  Valfr ihet  

Resultaten i studien visar att samtliga företag är väldigt noggranna med att ge 
sina kunder möjlighet att utnyttja tjänster men att inte tvinga dem att köpa 
paketlösningar med tjänster som de senare inte utnyttjar ändå. Det 
överensstämmer med vad Jegers (2001) skriver om att människor idag vill bli 
betraktade som individer både i sitt sociala liv och i sin konsumtion. 
Paketlösningar och kategoriseringar uppskattas inte medan förväntningar på 
att bli behandlade som självständiga människor med egen vilja. Brecht et. al 
(2009) benämner seniorbostadsmarknaden som ”Den boendes val”, där de 
menar att de äldre mer och mer vill bestämma själva vilka tjänster som ska 
utnyttjas och hur de ska spendera sina dagar. Detta stämmer väl överens med 
vad de intervjuade företagen försöker skapa i sina boenden – möjligheter men 
med valfrihet. Classic Lifes affärsidé med bildande av byggemenskaper har 
många fördelar, bland annat så skapas stora möjligheter för de boende att vara 
med och påverka utformningen av fastigheten, precis som Svensson (2012) 
skriver i sin rapport.   

5.1.3.  Lyhördhet  

En av de fem dimensioner Parasuraman et al. (1985) identifierade för att skapa 
hög tjänstekvalitet var lyhördhet, att ha en vilja att lyssna på kunden och sedan 
erbjuda bra service utifrån dennes egna önskemål. Alla de intervjuade 
företagen uppger att de arbetar mycket med att tillskansa sig information om 
marknaden och se vad deras befintliga och framtida kunder vill ha. Företagen 
kan därefter enklare ta beslut om vad de ska kunna erbjuda för att skapa en 
hög tjänstekvalitet.  

Arnberg et al. (2012) skriver om tre olika typer av konceptboende som 
seniorer börjar efterfråga mer och mer i Sverige, Vänboende, Generationsboende 
och Friskboende. Respondenterna uppger att detta är vad många av seniorerna 
efterfrågar, och vi kan se att företagen bygger sina koncept utifrån minst en av 
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dessa typer av boende, även om respondenterna inte använder exakt dessa 
orden.  

All reklam, annonsering och word-of-mouth hjälper till att skapa en förväntan 
på företaget skriver Grönroos (1991). Med detta känt uppger respondenterna 
att företagen inte vill skapa en förskönad bild av hur det är att bo på hos dem. 
Precis som Grönroos (1991) menar på så är det viktigt att inte skapa en för 
hög förväntan från kundens sida på tjänsten, för lyckas företaget inte leva upp 
till förväntan i tjänstekvaliteten kommer tjänsten uppfattas som dålig. Detta är 
en av anledningarna till att företagen väljer att inte marknadsföra via media. 

5.1.4.  Gemenskap 

Bohle et al. (2014) och Bekhet et al. (2009) skriver i sina rapporter att känslan 
av ensamhet och isolering från omvärlden har en tendens att gradvis öka med 
åldern, detta främst genom förlust av livspartner, tappad social kontakt med 
vänner eller funktionsnedsättning. Resultaten visar att gemenskapen på 
seniorboenden är en viktig faktor för att få nöjda kunder. De företag som 
arbetar med kundnöjdhetsindex eller andra kunduppföljningsprogram är 
överens om att gemenskapen är det som de allra flesta uppskattar mest med att 
bo på ett seniorboende. Även tidigare forskning kring kundnöjdhet på 
seniorboenden visar att ökade möjligheter att knyta sociala kontakter samt 
tillgängligheten till önskade gemensamhetsaktiviteter är det mest frekventa 
svaren (Marx et al. 2011). 

Bohle et al. (2014) menar i sin rapport att rädsla för att mista integritet och 
självständighet var stora anledningar till varför äldre valde att stanna kvar i sina 
kvarboenden. Vi har i vår studie inte sett några liknande tendenser utan, men 
det kan bero på att vi bara fått inblickar från företagens sida och inte de 
boendes.   

Bekhet et al. (2009) och Marx et al. (2011) skriver att de finns två anledningar 
till varför äldre väljer att flytta till ett senior boende antingen ”push”-faktorer 
vilka är att det är för jobbigt att bo kvar i gamla bostaden. ”pull”-faktorer är då 
attraktiva egenskaper i seniorboendet får de äldre att välja flytt före 
kvarboende. Endast ett fåtal av respondenterna pratade om att skapa något 
unik och tilltalande som verkligen lockar de äldre från sina kvarboenden till 
seniorboendet via dessa ”pull”-faktorer. De flesta pratar istället mer om att 
erbjuda ett bra och tillgängligt boende som ett alternativ när de äldre behöver 
lite extra trygghet.  
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5.1.5.  Läge 

Abramsson och Andersson (2012) skriver att läge är en av de viktigaste 
faktorerna för äldre vid flytt till seniorboende. Läget tar sig uttryck i form av 
att de äldre vill bo i områden de redan känner till för att få kontinuitet och 
känna sig trygga. Bohle et al. (2014) och Arnberg et al. (2012) har i sina studier 
kommit fram till att äldre mår bra av lugn och ro i trapphuset men att de vill 
ha liv och rörelse från människor i alla åldrar i sitt bostadsområde.  

Det framkommer i intervjuerna att företagen är väldigt angelägna om läget när 
de väljer om de ska bygga eller inte. Många vill bygga mindre projekt, som kan 
sprängas in i redan befintliga bostadsområden så de äldre slipper byta område 
och hitta nytt fik eller ny matvarubutik. Detta stämmer även överens med vad 
SABO (2007) skriver i sin rapport om hur de äldre ser på sin bostad. Läget 
påverkar också priset på bostäderna, desto billigare företagen kan bygga desto 
billigare kan sen de äldre köpa eller hyra bostäderna. Larsson (2006) och SKU 
(2013) skriver att de allra flesta människor vill bo kvar i sitt kvarboende så 
länge de är möjligt. Resultaten visar att många av företagen av just denna 
anledning vill bygga mitt i bostadsområden för att de äldre fortfarande ska 
kunna känna att det blir som en typ av kvarboende. Seniorerna undviker att 
behöva lära sig ett nytt bostadsområde med nya matvarubutik och kan behålla 
sitt sociala nätverk. Marx et al. (2011) menar på att genom att de äldre före 
inflyttning identifierar aspekter de gillar med sitt kvarboende och sedan 
återskapar de i lägenheten i seniorboendet lättare skapar en känslan av att detta 
fortfarande är hemma. Respondenterna säger att detta är vad företagen 
försöker skapa genom att ge seniorerna möjligheten att bo kvar i samma 
bostadsområde.  

5.1.6.  Utformning av bostaden 

SOU (2007:103) skriver i sin utredning att trots att seniorbostäder räknas som 
ordinärt boende så byggs de oftast med bättre tillgänglighet än de krav och 
regler bygglagstiftningen (SFS 2010:900) ställer. Respondenterna uppger också 
att tillgängligheten är den viktigaste och mest grundläggande aspekten i deras 
boenden. Antingen om företagen erbjuder tilläggstjänster eller inte så är 
lägenheten alltid tillgänglighetsanpassad. Detta för att de äldre ska kunna 
känna sig trygga och självständiga så länge som möjligt, precis som Brecht et 
al. (2009) skriver. Bekhet et al. (2009) och Marx et al. (2011) påpekar också att 
sämre allmän hälsa samt ökad funktionsnedsättning allt jämt är två av de mest 
frekventa anledningarna till att seniorer väljer att flytta. Respondenterna 
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uppger också att tillgänglighetsanpassning är ett måste för deras bostäder. 
Brecht et al. (2009) och Larsson (2006) menar att teknologin kommer ha stor 
betydelse inom seniorbostadsmarknaden i framtiden. Främst genom 
utveckling av fysiska hjälpmedel som gör att de äldre kan känna sig säkrare och 
mer självständiga i sitt hem. Detta stämmer överens med vad flera av de 
intervjuade svarar då de uppger att de samarbetar med företag inom 
teknikbranschen för att ligga i framkant vid framtagandet av nya hjälpmedel 
för de äldre.  

Marknadsöversikt 

Vi har utifrån våra egna uppfattningar skapat en graf över de företagen vi 
intervjuat. I figuren ovan visar vi var de olika företagen befinner sig på 
marknaden i förhållande till varandra och de fyra aspekterna, service och tjänster, 
bostad, hyresrätt samt bostadsrätt. Med bostad menar vi att prioriteten ligger i 
tillgänglighetsanpassade bostäder, medan de företag som hamnar närmare 
service och tjänster har just service och tjänster som huvudsyfte med sina 
boenden, även om tillgänglighetsanpassade bostäder är en viktig del även hos 
dem.  
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Figur 1. Författarnas syn på de intervjuade företagens positionering vad gäller utbud på 
marknaden för seniorboendekoncept.  Se avsnitt 4.2 för presentation av respektive företag. 

Bovieran erbjuder bostadsrätter samt den mest unika boendemiljön fast inga 
tjänster, och hamnar därför långt upp till vänster på denna graf. Seniorgården 
erbjuder också bostadsrätter men mer traditionella lägenheter, de erbjuder 
även lite tjänster och hamnar därför mer centralt på horisontalaxeln. Classic 
Life låter sina kunder själva välja om de ska bo i kooperativa hyresrätter eller 
bostadsrätter och erbjuder ungefär samma tjänstekoncept som Seniorgården 
och placerar sig därför i mitten på grafen. Silver Life kommer erbjuda både 
hyresrätter och bostadsrätter samt lägga mest fokus kring service och tjänster 
och placerar sig därför till höger på horisontalaxeln. Blomsterfonden 
tillhandahåller hyresrätter med mycket service och tjänster och placerar sig 
därför närmare service och tjänster än bostaden. Hyresbostäder I Norrköping 
erbjuder moderna hyresrätter utan några integrerade tjänster i sitt koncept och 
placerar sig till vänster på horisontalaxeln.    
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6. Slutsats 

I detta kapitel besvarar vi våra frågeställningar och ger förslag på framtida forskning inom 
området. Studien har inte inneburit några revolutionerade upptäckter med har bekräftat 
tidigare forskning och vi ser även vissa nya trender inom marknaden. 

Syftet med denna studie har varit att granska vad företagen inom branschen 
konceptboende för seniorer erbjuder för att tillgodose efterfrågan från 
befintliga samt framtida kunder.  

 
Hur tillskansar sig företagen information om vad de nya kunderna efterfrågar?  

Gemensamt för alla företagen är att de via enkäter och diskussioner tillskansar 
sig information om efterfrågan och krav hos de nya kunderna före inflyttning. 
Företagen försöker därefter att anpassa sina anläggningar så det ska matcha 
efterfrågan så mycket de bara går. De som bygger nytt kan anpassa varje nytt 
projekt efter exakt vad de som ska flytta in vill ha, medan de som driver sina 
anläggningar anpassar sina erbjudanden steg för steg efter vad de nya 
generationerna efterfrågar.  

Överensstämmer det som företagen erbjuder med vad seniorerna idag uppger att de 
efterfrågar?  

I mångt och mycket har vi sett att företagen i seniorbostadsbranschen är väl 
medvetna om vad nuvarande generationer efterfrågar i sina boenden. 
Seniorerna och företagen är än så länge överens om att 
tillgänglighetsanpassade bostäder och gemenskap är egenskaperna som är 
viktigast för att driva ett lyckosamt seniorboende. Men aspekter som service 
och olika tjänster samt valfrihet är saker som blir allt viktigare för att attrahera 
de kommande kunderna.  

Efter studien kan vi konstatera att seniormarknaden är en mer komplex och 
större marknad än vad som vi först föreställt oss. Till och med så stor att den 
är bestående av mindre marknader som egentligen är ganska olika. Det vi har 
kunnat se i vår studie är att företagen väljer mellan två riktningar. Antingen 
bygger och sedan avyttrar de projekten till nybildade bostadsrättsföreningar 
som får sköta utbudet av eventuella tjänster själva, eller så fortsätter företagen 
driva anläggningarna efter uppförandet och erbjuder tjänster till de boende. Vi 
ser en trend i att flera företag föredrar att bygga mindre projekt placerade i 
befintliga bostadsområden. De företagen arbetar efter principen att seniorerna 
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inte ska behöva flytta till ett nytt boende utan boendet ska flytta till seniorerna. 
Något som minimerar seniorernas ovilja att flytta från tryggheten i 
kvarboendet. 

Vi tror seniorbostadsmarknaden går en ljus framtid till mötes, men för att få 
denna marknaden att växa ännu mer anser vi att en viktig del är att nå ut till 
potentiella kunder genom marknadsföring. Vi har dock i vår studie upplevt att 
detta prioriteras relativt lågt i branschen. De flesta förlitar sig på enbart ”word-
of-mouth”- metoden. 

6.1. Förslag till framtida studier 

Precis som Bohle et al. (2014) skriver i sin rapport tycker vi att en viktig del för 
företagen på seniorbostadsmarknaden är att marknadsföra sig för att nå ut till 
potentiella kunder. Problemet vi ser här är att den marknadsföring som 
används idag riktar sig till redan intresserade kunder. Hur kommer de i kontakt 
med seniorer som inte aktivt engagerar sig i mässor och evenemang eller som 
inte letar efter information om var det finns möjlighet att flytta till ett annat 
boende. Här ser vi att marknaden kan expandera och vi upplever att det inte 
riktigt finns någon aktör som tagit tag i taktpinnen och ta ytterligare ett steg i 
sin marknadsföring. Vi ser därför att det finns behov av ytterligare studier om 
hur seniorbostadsföretagen kan utveckla sin marknadsföring för att nå ut till 
en större marknad.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 – Intervjuguide  

1. Hur skulle du vilja bo som pensionär? 

2. Berätta om dig själv! Varför arbetar du i just denna bransch? 

3. Kan du berätta för oss om ert företag och vad ni gör? 

4. Vilka ser ni som er huvudsakliga målgrupp? 

5. Vad skiljer er från övriga aktörer på marknaden? 

6. Vad kostar det att bo hos er? 

7. Vad erbjuder ni för tjänster i basutbud samt som extra tjänster? 

8. Varför tror ni på just detta koncept? 

9. Hur tillskansar ni er information om fyrtiotalisternas krav och önskemål? 

10. Enligt Kairos Future har äldre över lag en ovilja att flytta från sitt 
kvarboende pga. billiga boendekostnaden samt tryggheten. Hur arbetar ni med 
det faktum att locka nya kunder? 

11. Hur mäter ni er kundnöjdhet på era boenden? 

12. Hur har ni inspirerats av liknande koncept från andra länder? 

13. Samarbetar ni idag med andra organisationer/företag i Sverige? 

14. Vad tror ni om samarbeten med andra branscher för bättre erbjudanden till 
de boende i framtiden? 

15. Hur ser ni på framtiden, vad har ni för planer? 

16. Vad ser ni som era tuffaste utmaningar de närmaste 5 åren? 

17. Skulle du vilja tillägga något övrigt? 
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8.2. Bilaga 2 – Silver Life 

Sammanfattning intervju Silver Life, representerade av Johan 
Emilsson och Mats Sundbom 

Berätta lite om dig själv, varför arbetar du i just denna bransch? 

Sundbom: Jag har ingen egentlig bakgrund inom vård och omsorg, på gott 
och ont. Men jag har arbetat inom ”Facility management” i 10 år. Det syftar 
till att plocka ut kringverksamhet från stora företag, t.ex. Volvo ska göra bilar 
och någon annan kan leverera resten åt dem, t.ex. personal för receptioner och 
städ. Så vad jag har pysslat med det är service och det är där vi har en 
dimension som saknas till stor del inom svensk äldreomsorg.  

Emilsson: Silver Life är ett nytt projekt inom en företagsgrupp som heter 
Magnora och det är då min familj som startat det, dem andra företagen är 
Kreab, Demoskop och Kunskapsskolan. Så vi har varit igång sen 1970. Med 
utgångspunkt från kunskapsskolan så har väl tankarna funnits i tio år att göra 
någonting på äldremarknaden och anledningen till det är att vi har haft äldre 
släktingar och jag har varit runt i sådana här boenden och snabbt konstaterat 
att så vill man ju inte ha det själv. Det tillsammans med de högre krav som att 
främst fyrtiotalistgenerationen kommer med. Det är ju samma 
fyrtiotalistgeneration som kontrollerar 50 % av Sveriges tillgångar. Så de har 
pengar och de är beredda att spendera och de vill inte ha den dåliga standard 
som har funnits historiskt i Sverige.  

Hur skulle du vilja bo som pensionär? 

Sundbom: Det är ju bara se hur jag har det idag, jag tycker jag bor i ett bra 
boende. Jag tycker de är helt okej att gå ut och käka på restaurang en eller ett 
par gånger i veckan, jag tycker det är helt okej att åka på utlandssemestrar 
några gånger om året och jag gillar ha service runt omkring mig. Då vill jag ha 
det precis som nu med möjlighet till den service som jag redan har skaffat mig 
och den levnadsstil som jag redan har skaffat mig. Den vill jag behålla och sen 
vill jag plussa på det med en trygghet i att om jag blir sjuk så är det någon som 
finns i min närhet som kan ta hand om mig på ett professionellt sätt.  

Det betyder alltså att jag gillar valfrihet jag måste själv få välja hur jag ska 
tillbringa mina dagar även när jag blir gammal. Att man i Sverige har infört 
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någon form av konsumtionsstopp när man fyller 75 det fattar inte jag. Där vill 
inte jag bo. 

Emilsson: Jag skulle kunna tänka mig att bo i en seniorby i USA, där har de 
kommit mycket längre med den här synen på service. Jag har även kunnat resa 
väldigt mycket, så om jag nu ska drömma mig bort så att vara 6 månader i 
Spanien och sen 6 månader i Sverige vore trevligt.  

Berätta om ert företag och vad ni gör? 

Det vi försöker skapa är hög nivå på service, bra tillgänglighet och med den 
här extra lilla kryddan av att man vet att man har tryggheten att veta att man 
inte blir bortplacerad av kommunen om något skulle hända.  

Som serviceutbud har vi ett servicepaket som är obligatoriskt. Där lägger vi in 
sådant som vi tror speglar vad de flesta vill ha. Sen ska du i princip kunna välja 
vad du vill hos oss bara du betalar för det. 

”Så om det är en dam som vill ha en helikopter för att åka och hälsa på sina söner på 
Gotland då fixar väl vi de bara hon betalar helikoptern så ska väl vi kunna landa den på 
gräsmattan” - Johan Emilsson Silver Life 2014-04-08. 

Vilka ser ni som er huvudsakliga målgrupp? 

Vi tror att vi kommer ha en snittålder på 70 år på de som flyttar in till oss till 
en början sen på sikt tror vi att boendesnittåldern kommer ligga närmare 80-
85. Forskning visar att vi lever mycket längre och vi blir friskare högre upp i 
åldrarna. Fyrtiotalister och framförallt femtiotalisterna är ju den här 
kroppsgeneratonen som började vara noggranna med hur de sköter sig själva, 
sin kropp och sitt psyke.  

Vi ska också komma ihåg att medicinska och vetenskapliga studier visar att en 
55-åring idag är fysiskt starkare än vad en 35-åring var för 30 år sedan. Och det 
innebär att en 55-åring idag inte fattar att han är 55. Utan vi får vänta några år 
till tills man känner att nu börjar de liksom krypa i lederna och vara lite jobbigt 
och kanske känna att det vore jävligt skönt att befinna sig i någon form av 
tryggt nätverk.  

Vad kostar de att bo hos er? 

Vi har inte bestämt oss för hyres- eller bostadsrätter utan där låter vi 
marknaden avgöra. Men priset på själva bostadsrätten ligger som vanliga 
bostadsrätter i samma område. Plus att man får betala då en liten serviceavgift. 
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Serviceavgiften sätter vi i förhållande till vad vi vill erbjuda för service, som 
också kan variera beroende på vad vi kommer fram till i dialog med de som 
ska bo hos oss. Men serviceavgiften tror jag vi skulle kunna gissa ligga 
någonstans runt 1000 kr 

Såklart är det dyrare att bo på Silver Life än i en vanlig lägenhet men inte så 
mycket som man tror. 

Vad skiljer er från övriga aktörer på marknaden? – 3fas-koncept 

Vi har delat in sista tredjedelen i livet i tre fasen.  

Du kommer in till oss när du är frisk, du är aktiv och du är social, det finns 
inget fel på dig, du råkar bara ha blivit lite gammal. Då har du ju inget större 
behov av någonting annat än att du behöver ha den här miljön där du kan 
fortsätta vara aktiv, social och frisk. 

Småningom så händer någonting, du kanske från en hjärtinfarkt och är inte 
lika kaxig längre. Du kanske behöver hjälp med lite hemtjänst. Då fixar vi det 
med vår personal så du kan bo kvar i samma bostad. 

Om du sen blir så pass dålig så du utvecklar en full demens eller någonting 
annat som gör att du behöver det här vårdboendet, de vill säga vård dygnet 
runt, då är det ju också hos oss. Det är väldigt få som erbjuder hela den här 
kedjan. 

Varför tror ni på just detta koncept? 

Du har vant dig vid service. Så det finns en konsumtionsbehov både när det 
gäller upplevelser och service idag som är tyngre än tidigare och det är det som 
har skapat denna marknad. Det är service och upplevelser som vi levererar 
tillsammans med trygghet. Det ord man dock ska akta sig för att använda är 
”hjälp”. Personer vill inte höra att de behöver hjälp i dagens samhälle. Köpa 
städtjänster är fullt accepterat men att ”få hjälp” med att städa är det ingen 
som vill. 

Hur tillskansar ni er information om fyrtiotalisternas krav och 
önskemål? 

Vi gjorde studier de första fem åren, där vi använder oss av vårt systerföretag 
Demoskop som är ett undersökningsföretag för fokusgrupper samt riktade 
undersökningar, både kvalitativa och kvantitativa. 
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Snart kommer vi även dra igång ett boenderåd, där vi kommunicerar väldigt 
mycket med de som har ställt sig i kö först och främst. 

När vi tittar på vad Silver Life ska erbjuda i framtiden så baserar de sig dels på 
vad vår framtida målgrupp vad de vill ha. Sen måste man komplettera det med 
att föreslå ett paket som kan vara av aktivitetsslaget som är baserat på 
medicinsk och vetenskaplig kunskap om åldrandet. Medicinarna har 
konstaterat att det finns vissa sjukdomar som dyker upp i vissa åldrar. Vi vill 
då kunna förebygga dessa så långt de är möjligt med vissa preventiva åtgärder.  

Enligt Kairos Future har seniorer över lag en ovilja att flytta från sitt 
kvarboende pga. billiga boendekostnaden samt tryggheten. Hur arbetar 
ni med detta faktum för att locka nya kunder? 

”Valfrihet innebär inte att vi driver en form av ambition att Silver Life ska passa alla. Vi 
är fullt medvetna om att en majoritet kommer fortfarande vilja bo kvar i sin villa när de blir 
för gamla”  

Ska man då attrahera den här gruppen så måste man gå tillbaka till vad det var 
som en gång i tiden gjorde att man flytta till den här villan. Jo det var oftast 
trädgården så barnen kunde leka fritt och de själva kunde greja i landet. Det 
fanns en drivkraft som inte bara var att man skulle ha en bostadsyta utan man 
skulle ha en bostadsyta plus någonting annat.  

”Ska man sen lämna de där och flytta till nått annat då måste det ju finnas något alternativ 
som är bostadsytan plus någonting annat som attraherar” Mats Sundbom, Silver Life 
2014-04-08 

Skattesituationen är någonting som väldigt många också lyfter. Att behöva 
betala reavinstskatt på sin villa vi försäljningen gör att många väljer att bo kvar. 
Men det betyder att om de säljer sin obelånade 300 kvadratmeters villa och 
flyttar in i en 80 kvadratmeters lägenhet med den belåning och den avgift som 
finns där då har de mindre pengar över i slutändan och så är det ju faktiskt.  
Med tanke på skatten så vore det optimala för oss att plocka bort 
reavinstskatten och återinföra fastighetsskatten 

Det här skapar proppar i systemet som i sin tur skapar stora problem. För i 
den här 300 kvadratmetersvillan så är det ju en barnfamilj som borde flytta in 
istället för en äldre som kommer få svårt att gå i trappor och så måste 
kommunen gå in och installera hissar och det bli väldigt dyrt.  
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Det kommer också en del grupper till oss och säger att de vill bo tillsammans, 
t.ex. en grupp journalister med samma intressen. Då vill de hyra ett helt hus så 
de kan vara ett gäng som bor, äter, lever och umgås ihop.  

Har ni inspirerats av liknande koncept från andra länder? 

Ja absolut, främst från USA, Florida men även Los Angeles. På dessa ställen är 
det ju väldigt utvecklat men också svindyrt att bo. Silver Life har haft en tanke 
att inte bara rikta in oss till de rikaste utan till den stora massan.  

Samarbetar ni idag med andra organisationer/företag i Sverige? 

Vi har ett samarbete just nu med en så kallad ”Advisory Group” som hjälper 
oss med rent medicinska ärenden för att få den här kunskapen som inte vi har 
tillgängligt. 

Vi vill ju göra om rätt mycket på denna marknad och därför behöver vi några 
som kan säga till oss när vi försöker göra om för mycket, för ibland kan ju vi 
ha visioner som det inte finns möjlighet att genomföra rent praktiskt och då 
måste vi ha någon som plockar ner oss på jorden lite grann. 

Vad tror ni om samarbeten med andra branscher för bättre erbjudanden 
till de boende i framtiden? 

Att ha samarbete med högskolor är vi positiva till för vi har ju KTH och 
Karolinska institutet i vår närhet som vi kan ha en dialog med, vilket vi också 
har.  

Hur ser ni på framtiden, vad har ni för planer? 

Vi planerar för 10 enheter över 10 år, så det är alltså 1000 lägenheter och 540 
vård- och omsorgsplatser ungefär.  

”Tittar vi bara på våra tre kollegor, så har de 40 000 personer i sin kö men de bygger 
ingenting, så vi har absolut underlag för Silver Life” 

Vad ser ni som era tuffaste utmaningar de närmaste 5 åren? 

Den största utmaningen som vi har är att bygga en företagskultur där de som 
jobbar hos oss på Silver Life fattar vilken förändring vi är ute efter när det 
gäller hur man hanterar de som bor hos oss och framförallt hur man servar de 
som bor hos oss.  

”Det ska vara ett mindset som är serviceskalle som jobbar med vård och omsorg” 
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En annan sak som är lite påtaglig är att förväntningarna ligger här uppe men 
betalningsviljan har inte riktigt kommit dit än hos en del av fyrtiotalisterna. De 
har ju ett beteende att vilja ha väldigt mycket men betala så lite som möjligt, så 
det är fortfarande en snål generation. 50- 60- 70-talisterna där kommer det 
liksom en svängning där de fattar att jag vill ha väldigt mycket men jag får 
betala för det också, någonstans kommer den här svängningen och jag tror 
inte den kommer med fyrtiotalisterna, en del fyrtiotalister givetvis men inte 
generellt.  

Skulle du vilja tillägga något övrigt? 
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8.3. Bilaga 3 – Seniorgården  

Sammanfattning intervju Seniorgården, representerade av Frida 
Ihlis. 

Hur skulle du vilja bo som pensionär? 

Jag skulle inte vilja fastna i villan för det är oftast ganska ensamt. Fördelen 
med vårt boende är att det är väldigt socialt, samtidigt som du har din egen 
lägenhet. Det är inget påtvingat men du har gemensamhetslokalen och 
grannarna som lever ungefär samma liv som du. Så skulle jag absolut kunna 
tänka mig att bo.  

Berätta lite om dig själv, varför arbetar du i just denna bransch? 

Jag heter Frida Ihlis, jag är Lantmätare och har läst på KTH. Jag började sen 
jobba som exploateringsingenjör på en kommun i Stockholmstrakten . Men 
efter några olika arbetsgivare fick jag för 2,5 år sedan chansen att börja arbeta 
här på Seniorgården. Det är väldig intressant och lärorikt att nu sitta på andra 
sidan och se hur den privata sektorn tänker i samma frågor. 

Berätta om ert företag och vad ni gör? 

Vi bygger bostadsrätter för 55+, och sen så bygger vi även vårdboenden. Vi 
har byggt från Uppsala ner till Skåne. Väldigt grovt räknat har vi byggt 5000 
seniorbostäder och 1500 vårdbostäder sen starten 1990.  Våra idealprojekt 
inrymmer 35-40 lägenheter. 

När de gäller 55+ så är det gärna ett infillprojekt, alltså vi bygger det i ett redan 
etablerat bostadsområde, antingen ett villaområde eller ett område med äldre 
bebyggelse, t.ex.trevåningshus utan hiss. Och då bygger vi för de som redan 
bor i det området. Vi har sett det att seniorerna vill oftast inte flytta, de vill bo 
kvar där de har sitt sociala liv, sina vänner och det de har byggt upp under 
många år. Alternativt flyttar de dit deras barn och barnbarn bor.  

Därför vill inte vi vara med vid etablering av en ny stadsdel utan då vill vi 
hellre komma in i en senare etapp.  

”Vi har inget egenintresse av att bara bygga utan vi vill bygga där folk vill bo” 

När man pratar bostäder är det läget, läget, läget som avgör, och det gäller 
ännu mer vid byggandet till seniorer då det måste vara nära till 
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kommunikationer och service. Bygger vi på fel ställen då har vi inga som vill 
bo, bygger vi på rätt ställen så finns det väldigt många som vill bo. 

Vi vill att personer ska flytta till oss när det inte längre orkar med villan och 
sen kunna bo där, helst livet ut.  

Vilka ser ni som er huvudsakliga målgrupp? 

55+. Det är enligt Kairos Future 25% av alla seniorer som kan tänka sig att bo 
ett sådant här projekt, och det är de som är våra kunder. Bygger vi då bara i 
rätt läge och rätt typ av projekt så kommer vi alltid ha intressenter.  

Vad kostar de att bo hos er? 

Eftersom det är vanliga bostadsrätter så är det ungefär samma priser som övrig 
nyproduktion i samma område.  

Vad skiljer er från övriga aktörer på marknaden?  

Vi till skillnad från många av våra konkurrenter har byggt kontinuerligt sedan 
starten 1990. Sen även att vi bygger de här små infillprojekten. Vi erbjuder 
vanliga moderna, ljusa bostadsrätter men där allt är genomtänkt, från 
planlösning till detaljer och placering av fönstervred. Vi har ett hundratal små 
punkter där de fokuseras på tillgänglighet. Men när du kommer in i lägenheten 
så ser du egentligen ingen skillnad på den och en lägenhet utan de här 
tillgänglighetsanpassningarna.  

Vad erbjuder ni era boende för tjänster? 

Vi har något vi kallar Boförmåner för alla som bor i våra hus. Det är frivilliga 
tillval av en massa olika tjänster de kan ta del av, det som utnyttjas mest är 
hushållsnära tjänster så som hantverkshjälp, städning och fönsterputsning men 
även försäkringar m.m. Vi handlar upp seriösa pålitliga företag som erbjuder 
tjänster av hög kvalitet till förmånliga priser. Seniorgården fungerar sedan bara 
som en förmedlare av kontakten med företagen. Det blir ingen kostnad för de 
boende förrän de faktiskt utnyttjar tjänsten. 

”Vi tror inte att man vill betala för något som man inte utnyttjar, men den dag du känner 
att du är i behov av det är du också beredd att betala för det”  

Vi har även Boförmåner som ger de boende rabatterade priser på 
semesterboende utomlands, hyrbil m.m. 



  54 

Vi har alltid en gemensamhetslokal som alla har tillgång till, och så har vi även 
ett övernattningsrum när familj och vänner som kommer för att hälsa på de 
boende kan övernatta. De boende kan då gå ner i antalet rum de behöver köpa 
i lägenheterna, rum som annars bara skulle stå som tomma gästrum. Sen finns 
de oftast även en gemensam tvättstuga. 

”Vi bygger på så sett in det här sociala i allt detta, de boende ska kunna umgås utan att 
behöva bjuda hem någon” 

Vi styr sen inte verksamheterna i gemensamhetslokalerna, det är upp till 
föreningarna själva vad de vill göra. Men det vi kan säga är att de utnyttjas 
väldig väl och det brukar bli väldigt uppskattat och bra aktiviteter. 

Hur tillskansar ni er information om fyrtiotalisternas krav och 
önskemål? 

Det är en väldig blandning, dels har vi använt oss av vad Kairos Future skriver 
och dels är vi med i olika nätverk. Sen har vi erfarenhetsåterföring från de 
boende i våra projekt, vi är runt i alla våra projekt och pratar med de boende 
när de bott ett tag och frågar hur allting är. Av de som står i kö för att få köpa 
en lägenhet hos oss gör vi lite undersökningar för att få reda på vad de vill ha 
och vad de förväntar sig av sitt framtida boende. 

Enligt Kairos Future har seniorer över lag en ovilja att flytta från sitt 
kvarboende pga. billiga boendekostnaden samt tryggheten. Hur arbetar 
ni med detta faktum för att locka nya kunder? 

Seniorerna har nog lite längre startsträcka inför flytten. Det behöver bearbetas 
lite längre för dem än för yngre generationer. Många gånger handlar det om att 
man behöver inse att man faktiskt måste bo någon annanstans. Att villan inte 
är tillräckligt tillgänglighetsanpassad, de kanske funkar just nu men när väl 
hjälpmedlen behövs kan det vara bekvämt att redan ha det runt omkring sig. 

På mässor och liknande har vi ofta med oss ambassadörer bestående av 
seniorer som redan bor i våra projekt som kan berätta för de intresserade hur 
det faktiskt är att bo i våra fastigheter.  

"Vår VD brukar säga det att hennes vision är att bygga lägenheter som hennes barn i 30-
årsåldern ska vilja flytta in i och hennes mamma som är 90+ kan flytta in och bo i" 
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Har ni inspirerats av liknande koncept från andra länder? 

Europa har vi ganska bra koll på och jämför vi så ligger vi ganska bra i 
framkant framförallt när det gäller tillgänglighet. Sen finns de fortfarande 
några länder som är bättre än oss på en del sociala bitar. Vi har hela tiden koll 
på vad som händer där och har varit på en del studiebesök där också, allt för 
att bli bättre hela tiden. Lagstiftning är en annan viktig bit som gör att det 
skiljer sig på vissa punkter mellan olika länder.  

Samarbetar ni idag med andra organisationer/företag i Sverige? 

Ja. Vi har ju de företag vi samarbetar med när det gäller våra Boförmåner, sen 
samarbetar vi med intresseföreningar, PRO, SPF och andra 
pensionärsföreningar. Det är ett ganska ömsesidigt samarbete där vi får hjälp 
av dem med information i vissa frågor och vi hjälper dem bygga där de vill ha 
ett sånt här konceptboende.   

Hur ser ni på framtiden, vad har ni för planer? 

Tanken är att fortsätta bygga bostadsrätter som förut men även gå över mot 
hyresrätter också. Vi har även sett en trend främst från 50-talisterna att de är 
mer benägna att sälja villan och leva upp pengarna istället för att spara till 
kommande generationer. De vill resa med mera, vilket har gjort att vi även 
börjat fundera på att bygga hyresrätter för det har börjat efterfrågas mer av 
den här gruppen. 

Vad ser ni som era tuffaste utmaningar de närmaste 5 åren? 

Folk har inte jättestora pensioner, men måste ändå ha råd att bo.  

Vi har börjat kolla på 50-talisterna nu och se vad de vill ha och vad som skiljer 
dem från tidigare generationer. Vi arbetar med våra fokusgrupper för att se 
vad de efterfrågar. Det handlar om att hitta rätt produkt och inte bara bygga på 
som vi alltid ha gjort bara för vi gjort det bra i 25 år. Samtidigt tror vi på det 
konceptet vi har, och vi ändrar egentligen inte så mycket i konceptet utan mer 
småjusteringar som t.ex. planlösning i gemensamhetslokalen.  
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Arbetar ni någonting med kunduppföljning? 

Ja, vi har erfarenhetsåterföring och när vi går tillbaka och träffar de boende för 
att fråga hur de trivs, så är det gemenskapen som anges som den stora 
fördelen och tryggheten med att ha flyttat till Seniorgården.  

Skulle du vilja tillägga något övrigt? 

Två gånger de senaste fem åren har ett Seniorgårdsprojekt fått priset för årets 
bästa bostadsprojekt i Sverige när det gäller kundnöjdhet. Det tycker jag visar 
på att vi har ett bra koncept och att vi varit lyhörda när det gäller vad dagens 
seniorer efterfrågar. 
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8.4. Bilaga 4 – Blomsterfonden  

Sammanfattning intervju Blomsterfonden, representerade av 
Christel Jansson  

Berätta lite om dig själv, varför arbetar du i just denna bransch? 

Jag heter Christel Jansson och har jobbat på Blomsterfonden i 12 år. Jag har en 
bakgrund som sjuksköterska. När jag började på Blomsterfonden var det som 
sjuksköterska kombinerat med kvalitetsutveckling. Att det blev just 
Blomsterfonden var den ideella tanken som jag tyckte om.  

Berätta om ert företag och vad ni gör? 

Grundtanken som funnits redan sedan Alma startade Blomsterfonden för 93 
år sedan, den är att man bygger ett eller flera hus för äldre där de pigga 
pensionärer flyttar in tillsammans som vill ha sociala mötesplatser. Sen ordnar 
även de piggare pensionärerna aktiviteter och samtidigt tar hand om de äldre 
med lite större behov av hjälp, så de kan bo kvar i huset så länge som möjligt.  

Vilka ser ni som er huvudsakliga målgrupp? 

Du måste ha fyllt 60 år för att få flytta in hos oss. Men eftersom vi är en ideell 
organisation kan du bli medlem hos oss hur ung eller gammal du än är. Du har 
då  också möjligheten att ställa dig i vår bostadskö. Vi har i dagsläget 33 000 
medlemmar, och det har blivit ett uppsving av framförallt 50- och 60-talister 
de senaste åren som valt att bli medlemmar och ställa sig i vår bostadskö.  

Vad kostar de att bo hos er? 

Det är allt från 3000-11 000. Beroende på storlek på lägenheten och om det är 
nyrenoverat eller inte. Eftersom vi är en ideell organisation som ska verka för 
boende till äldre så har vi som mål att ligga strax under marknadsmässiga hyror 
men det är inte alltid så lätt, speciellt vid nyproduktion. 

Medlemskapet kostar 250 kr  

Vad skiljer er från övriga aktörer på marknaden?  

Det vi står för är att vi ser oss som en förening som är till för alla. Det finns 
många boendeformer där du måste ha en viss inkomst för att bo. Det enda 
krav vi har är att du betalar en medlemsavgift sen har du möjlighet att stå i vår 
seniorboende-kö och vi har marknadsmässiga hyror, till och med lite under 
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marknadshyrorna. Det är viktigt för oss att hålla oss på den nivån eftersom vi 
är en ideell förening och ska verka för äldre i samhället och att alla ska ha 
möjligheten att kunna bo och ha bra omsorg. Det tycker vi är viktigare än att 
vara vinstdrivande.  

Skillnaden mellan oss och ett allmännyttigt bostadsbolag är 
gemensamhetsytorna och att de som bor hos oss, tillsammans med våra 
värdinnor, ordnar väldigt mycket aktiviteter. Det ordnas av hyresgästerna 
själva där vi är med och hjälper till eller med våra värdinnor. En aktivitet som 
har varit med sedan ursprunget är våra Basarer. Det är alltså hyresgäster som 
är engagerade i sina boenden. Ett exempel på hur det går till är att de kan ta 
emot möbler som har skänkts av någon, så går de ner med dessa till en 
snickarbod där några herrar och damer som tycker det är kul att arbeta med, 
får en sysselsättning. Sedan kommer själva Basar-dagen där inkomsten går 
tillbaka till föreningen.  

Vad erbjuder ni era boende för tjänster?  

Samlingslokaler, salong med kök, gästlägenhet, bibliotek, samt uteplatser med 
grönområden finns på alla våra anläggningar. Sen finns restaurang, 
gym/gymnastiksal och pool att tillgå på vissa av anläggningarna.  

Vi har ett basutbud med tjänster som ingår i hyran, det är saker som kabel-tv, 
internet, försäkringar m.m. Men det finns också en värdinna på varje boende 
som hjälper till med aktiviteter, gör hembesök efter egna önskemål samt 
hjälper till med kontakten med myndigheter inför biståndsbeslut. Bovärdar 
finns också som kan hjälpa till med enklare hantverksjobb som t.ex. 
uppsättning av en tavla eller likande.  

Som tillvalstjänster finns hushållsnära tjänster så som städ, fönsterputs, alla 
RUT-tjänster i princip. Det kan variera från område till område beroende på 
vad de boende vill ha och vad som utnyttjas.  

På de anläggningar där restaurang finns är det inget som måste köpas med i 
hyran utan de boende kan välja själva från dag till dag om de vill äta där eller 
inte. 

Hur tillskansar ni er information om fyrtiotalisternas krav och 
önskemål? 

Vi gör en hel del medlemsundersökningar som vi tittar på internt. Dessutom 
frågar vi mycket genom vår medlemstidning hur de vill bo exempelvis. Vi har 
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också en enkät på vår hemsida och i tidningen. Varje år kommer också en 
undersökning ut där vi frågar vad de anser vara viktigt och varför de är 
medlemmar. Vi tycker det är viktigt att lära känna medlemmarna och varför de 
har valt att engagera sig i blomsterfonden.  

Vi har medlemmar som är ”boende” och även medlemmar som är ”icke 
boende” som vi också lyssnar på. De talar om för oss vad som dem tycker är 
viktigt i boendet, vilket hjälper oss att utvecklas. 

Skillnaden på rekordgeneration från tidigare generationen är att vi märkt att de 
vill vara med och påverka och utforma sitt boende redan i ett tidigare skede. 
Tidigare när en person flyttade från ett seniorboende och en ny skulle flytta in 
så renoverade vi innan. Nu försöker vi få med de som ska flytta in så att det 
ska få vara med och tycka till och då blir det en kundnöjdhet för den som 
flyttar in. Dessutom som spar vi resurser och en del ”onödigt arbete”. 

Tidigare kunde en person inte gå med som medlem om denne inte var över 55 
år och där började vår kundprocess. Idag börjar denna relation mycket tidigare 
så idag kan en medlem vara 20 år som går in som medlem eller givare. Det här 
gör att vi hela tiden följer medlemmarna och de får vara med på 
föreningsstämmorna för att göra sina röster hörda och påverka vilken riktning 
vi ska ta.  

Nu ser vi att 50-tallister vill vara med och välja och de vill även betala för extra 
tjänster bara de får välja själva. Därför håller vi på och anpassar oss så vi inte 
erbjuder ett paket utan att det finns möjligheter för de boende att välja. 30-
talister som vi har som medlemmar ställer sig i kön och är nöjda medan yngre 
generationer ställer sig i tre andra köer för att utöka sina valmöjligheter och 
även vara med att påverka och göra nytta. De vill gardera upp sig för att sedan 
se vad som passar just dem. 

Vi har också märkt att 50-talitsterna vill generellt ha större lägenheter än 
tidigare generationer vilket har gjort att vid renovering av vissa fastigheter har 
vi byggt om ettor till tvåor och treor för att mer matcha de önskemål som de 
kommande boende har.  
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Enligt Kairos Future har seniorer över lag en ovilja att flytta från sitt 
kvarboende pga. billiga boendekostnaden samt tryggheten. Hur arbetar 
ni med detta faktum för att locka nya kunder? 

Ja det är absolut ett problem. Därför försöker vi hålla våra hyror så låga som 
möjligt för att även personer med låg pension ska ha möjligheten att kunna bo 
hos oss.  

Samarbetar ni idag med andra organisationer/företag i Sverige? 

Bäckmans-juridik där man får hjälp med testamente, äktenskapsförord, 
donationer och hur de vill ha det eller liknande. De hjälper till med att fylla i 
det här för att de ska kunna få fram sin önskan även när de inte är kapabla till 
att framföra den. 

Vi arbetar med ett finskt företag som heter HUR som tar fram 
träningsmaskiner åt oss. Till maskinerna får de boende ett eget smartcard där 
det registreras hur de har förbättras under träningsperioden. Tillsammans med 
ett universitet har vi gjort pilotstudier på demenssjuka vilket har givit resultat 
och en positiv effekt. 

Hur ser ni på framtiden, vad har ni för planer? 

Vi vill gärna hålla ihop hela vårdkedjan som är i vårt koncept, att kunna 
erbjuda ett tryggt seniorliv för alla livsskeden. Tanken är att du ska kunna bo 
kvar i områden men därefter kunna bygga på med hjälp eller service utan att 
behöva flytta. Vi jobbar mycket med nu att få kopplingar till äldreboende för 
att få denna helhet, främst i storstadsområden.  

Vi ser en stor efterfrågan på denna typ av boende och har många medlemmar 
som bor i både Göteborg och Malmö som vill att vi öppnar anläggningar på de 
orterna också.  

Vad ser ni som era tuffaste utmaningar de närmaste 5 åren? 

Att dels att och driva de frågor och tillgodo se de önskemål som just nu bor 
hos har. Dels att lyssna och utveckla de koncept vi har för att tillgodose de 
önskemål som våra framtida boende har. Dagens boende driver frågor som 
om miljöstationen utanför huset ska flyttas eller inte. Medan de som står i kö 
och vill flytta in i framtiden mer är intresserade av tjänsteutbud och 
lägenhetsstorlekar.  
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Vi vill inte ändra i vårt koncept. Grundidén om att Blomsterfonden ska vara 
ett boende där äldre människor kan bo och umgås under sociala former 
kommer alltid finnas kvar. Men små justeringar i vad vi erbjuder måste 
anpassas till de nya generationerna för att fortsätta vara lika framgångsrika i 
denna bransch. 

Skulle du vilja tillägga något övrigt? 

Genom åren har vi inte jobbat så mycket med marknadsföring utan använder 
oss av ambassadörer, våra sociala medier och genom  
”word of mouth”. Vi jobbar nu med att lägga upp korta filmer på vår hemsida 
där både boende och anhöriga berättar sina levnadsberättelser och där tror vi 
är väldigt effektfullt och kommer få genomslag. Ett annat stort genomslag är 
vår närvaro de senaste fem åren på Seniormässan i Stockholm som har varit 
väldigt bra för oss. Där träffar vi en stor del av vår målgrupp och då speciellt 
personer från 60 år och över. Vi blir ibland också inbjudna till att delta i olika 
seminarier där vi får ställa upp gratis och vara med och berätta.  

Nu har vi även varit med i exempelvis, svensk damtidning där vi är med och 
berättar och lyfter fram vårt träningskoncept. Vi köper dock inte mycket 
annonsplatser eftersom vi är en ideell förening.  
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8.5. Bilaga 5 – Hyresbostäder I Norrköping 

Sammanfattning intervju Hyresbostäder I Norrköping, 
representerade av Lars Löfgren 

Berätta om dig själv! Varför arbetar du i just denna bransch? 

Jag heter Lars Löfgren och jag har jobbat på Hyresbostäder I Norrköping sen 
2005. Innan det har jag jobbat 25 år som marknadsförare i egen verksamhet 
och haft samarbete med bland annat Hyresbostäder I Norrköping. Att jag blev 
sen kvar i organisationen, var av två anledningar, dels för jag ville veta vad som 
händer i organisationen när PR-konsulten lämnat ifrån sig sitt arbete. Dels för 
att det var så intressant att arbeta med något så viktigt som bostäder är för alla 
människor. 

Kan du berätta för oss om erat företag och vad ni gör? 

Vid 2005-2006 hade vi ganska mycket outhyrda lägenheter, och det var inga 
problem för någon att hitta en bostad som passade. Sen började det vända och 
vi insåg att inom ett par år kommer det vara ett helt annat läge. Vi började då 
titta på marknaden och vilka kommande behov kommer vi ha. Med den 
demografiska utvecklingen som visar att vi har en åldrande befolkning i 
Sverige och att andelen äldre kommer att öka för varje år som går, och de 
äldre lever längre och är friskare och aktivare. Vi vet också att hyresrätter är en 
intressant boendeform i slutet av din bokarriär när man inte orkar med det 
egna hemmet längre på samma sätt. Vi såg då att vi behövde ha en anpassad 
produkt för seniorer.  

2005 gick vi in i ett samarbete med Linköping universitet som startade en helt 
ny forskningsavdelning som handlade om åldrande och äldres boende. De gav 
oss då underlag om boreferenser. Vi valde då att renovera ett stort höghus 
byggt på 60-talet med lite drygt 50 lägenheter till seniorboende. Vi valde att 
kalla projektet Utsikten.  

Vi kallade till ett möten för alla som var intresserade av ett 55+ boende. Där 
frågade vi de som kom "Vad är det ni vill ha?" 55-75. 

Vi dessa möten framkom de en del grundläggande behov, så utifrån dessa 
önskemål försökte vi sedan skapa projekt Utsikten. Vi arbetade då utifrån ett 
begrepp som vi kallade tre T. tillgänglighet, trygghet och tillsammans. 
Tryggheten var den fysiska tryggheten, själv huset men även tryggheten i att 
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vara med likasinnade och känna att man inte är ensam, även fast man lever i 
sin egen lägenhet så finns de gemensamma mötesplatser. Tillgänglighet, fysiskt 
tillgänglighet att kunna ta sig till och från huset och med bra kommunikationer 
till staden och allmän service. Men även att själva lägenheten är anpassad för 
personer med funktionsnedsättning. Tillsammans var att skapa känslan av att 
vi 55+ vi ska göra saker ihop. Vi skapade förutsättningarna för gemenskap 
men det är upp till de boende själva att ordna aktiviteterna.  

Idag har vi över 350 seniorbostäder i 5 olika stadsdelar i Norrköping, 

Vad kostar de att bo hos er? 

Det är ingen skillnad i hyra gentemot de övriga lägenheterna i vårt bestånd, 
däremot måste fastigheterna renoveras till seniorbostäder och då blir det ofta 
en del standardhöjningar som höjer upp hyrorna men det är inget unikt för 
seniorboendena.   

Vilka ser ni som er huvudsakliga målgrupp? 

Du måste vara 55+ för att få flytta in i seniorbostäderna, de som sen flytta in 
var alla 60-65 år, ganska mycket par som flytta in. 

Varför tror ni på just detta koncept? 

De vi ser som en det viktigaste begreppet för oss är kvarboendet. Det vi vill är 
att etablera seniorboenden i stadsdelar med en lite åldrande befolkning för att 
på så sätt kunna erbjuda kvarboende. Du kanske inte alltid, på grund av olika 
anledningar, kan bo kvar i din lägenhet eller villa men vill kunna erbjuda dig att 
bo kvar i samma område även när du behöver en lite mer 
tillgänglighetsanpassad lägenhet. På så sätt kan du känna trygghet i att du har 
kvar dina bekanta i närheten du har din butik är du handlar, så du kan bo kvar 
längre i direkt anslutning till ditt tidigare hem. Framförallt ur ett mänskligt 
perspektiv är ett kvarboende att föredra.  

När du blir äldre vill du visserligen ha lugn och ro i huset där du bor, men du 
vill ju inte hamna i någon utkant där utsikten från fönstret endast är en 
skogsglänta. Då ser du hellre några ungar som springer omkring och leker på 
gatan, de tror vi håller dig ung och pigg längre. 

Hur tillskansar ni er information om fyrtiotalisternas krav och 
önskemål? 
Vi har möten med de boende, men använder oss också av enkäter. Vi får även 
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en del spontana förfrågningar, och önskemål som vi hanterar och kollar hur vi 
kan hjälpa till med. 

Vad erbjuder ni för tjänster i basutbud samt som extra tjänster? 

Erbjuder inga tjänster, detta för att då uppstår en diskussion om de ska betalas 
av de allmänna kollektivet eller av de boende, och då tjänsterna kommer 
utnyttjas olika mycket av de boende kommer det uppstå en konflikt så vi har 
valt att inte göra de. Men däremot har vi rekreationslokaler, 
övernattningslägenhet och gemensamhetslokaler för fester med mera. 

Hur mäter ni er kundnöjdhet på era boenden? 

Vi mäter årligen via NKI, så det har vi bra koll på och vi har väldigt höga 
värden på seniorbostäderna. 

Har ni inspirerats av liknande koncept från andra länder? 

Inte från andra länder direkt, men det är klart vi är med och kollar lite på vad 
som händer. Vi har kollat på lite andra lösningar som kollegor i Sverige använt 
sig av, där de vigt en uppgång i en fastighet med 4-5 uppgångar åt 55+, men 
inget som använt oss av än dock. 

Samarbetar ni idag med andra organisationer/företag i Sverige? 

Via Hälsans nya verktyg, som är innovationslösningar för en åldrande 
befolkning, samarbetar vi med en rad olika företag runt om i Sverige. Det 
handlar om hjälpmedel på olika sätt, allt från sjukvård till de dagliga livet med 
bankärenden till lösningar i hemmet. Så där får vi inputs och vissa av våra 
lägenheter tjänar som företagslaboratorier för olika typer av innovationer. 

Hur ser ni på framtiden, vad har ni för planer? 

Visionen är att ha seniorboende i så gott som varje stadsdel, vi ser att de finns 
ett behov utifrån kunden och de vill ha kvarboende. Sen gäller det att hitta 
lämpliga fastigheter och få ekonomin att gå ihop, se till så det finns en 
betalningsvilja. 

Vad ser ni som era tuffaste utmaningarna de närmaste 5 åren? 

Hitta mixen mellan utbud och efterfrågan, marknaden och målgruppen finns 
där så gäller det bara att matcha vår förmåga att leverera bostäder som täcker 
till rätt behov.  
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8.6. Bilaga 6 – Bovieran  

Sammanfattning intervju Bovieran, representerade av Göran 
Mellberg. 

Hur skulle du vilja bo som pensionär? 

Hela den här idén började med att jag ville utveckla ett boende där jag själv 
skulle vilja bo som pensionär. Så Bovieran är precis hur jag skulle kunna tänka 
mig att bo. 

Berätta lite om dig själv, varför arbetar du i just denna bransch? 

Jag har bakgrund i på bygg- och fastighetssidan med över 50 års erfarenhet. 
Att den blev seniorbostadsbranschen har dels att göra med att det är en 
eftersatt sektor, dels ställer 40- och 50-talisterna helt andra krav på att styra sitt 
eget boende. Detta gjorde de hela väldigt intressant för mig. Jag fick en idé om 
att ta upp medelhavsklimatet till våra nordliga breddgrader redan 1990, men då 
fanns inte tekniken som gjorde detta möjligt. Jag fick sedan flera förfrågningar 
från olika konstellationer äldre som ville ha någonstans att bo men också få en 
upplevelse på samma gång. Och samtidigt få göra de ihop med likasinnade och 
goda vänner. Jag såg sen för 9 år sedan ett program på Discovery där de i USA 
hade byggt upp en anläggning och insåg då att teknik nog fanns för det som 
jag velat göra redan för 15 år sedan.   

Berätta om ert företag och vad ni gör? 

Tanken med hela Bovierankonceptet bygger på att skapa en livskvalitet och 
samtidigt vara samhällstillvänt. Det är vår vinterträdgård som är hjärtat i hela 
konceptet, vi har idag patent i 22 EU-länder plus Norge. Bovieran ska vara ett 
socialt boende, med trygghet integrerat. Vi bygger lika anläggningar om 48 
lägenheter därigenom ges möjlighet att alla lägenhetsinnehavare lär känna 
varandra och den här gemenskapen. Vi skapade då den här vinterträdgården 
som är på 1640 kvadratmeter. Vinterträdgården fungerar också som en 
solfångare så vi tar hand om överskottsenergin som skapas och använder den 
inom anläggningen som  idag är klassad som lågenergihus.  

Alla våra lägenheter är tillgänglighetsanpassade, och håller de mått som EU 
kräver för handikappanpassning. Lägenheterna är i övrigt ljusa, har varaktiga 
material och badrummet är av hög klass.  
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Vi har som krav på kommunen att de ska vara nära till kommunikationer och 
allmän handel. Detta för att de äldre ska få möjlighet styra sin tillvaro så länge 
som möjligt. Men annars så placerar vi våra anläggningar i samspråk med 
kommunen då de vet bäst inom vilka områden seniorerna vill bo kvar.  

Vilka ser ni som er huvudsakliga målgrupp? 

55-plus. 

Vad kostar det att bo hos er? 

I och med att vi upprepar våra anläggningar och bygger exakt likadana 
anläggningar på alla orter så kan vi hålla nere projektering- och 
produktionskostnader. Därför kan vi hålla konkurrenskraftiga priser på våra 
bostäder och på så sätt attrahera en större marknad.  

Insatserna regleras av vad vi däröver får ge för marken och grundförhållanden 
när vi köper den av kommunen. Det är på så sätt marknadspriser, men vi 
försöker och ligger oftast strax under andra nyproducerade bostadsrätter i 
samma område.  

Vad erbjuder ni era boende för tjänster? 

Bovieran erbjuder inga tjänster utan det är en vanlig bostadsrättsförening där 
det är upp till medlemmarna själv att hyra in tjänster som de känner att de 
behöver.  

Vi ger dock förutsättningar till gemenskapen inte minst genom 
vinterträdgården men också genom de gemensamhetslokaler vi har. Där finns 
det storkök och utrymme för fest och tillställningar.  

Vi har även en över 200 meter lång gångslinga inne i trädgården med möjlighet 
för de äldre att kunna ta sig en promenad och motionera lite utan att behöva 
bege sig ut även om det är vinterlandskap.   

Hur tillskansar ni er information om fyrtiotalisternas krav och 
önskemål? 
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Enligt Kairos Future har seniorer över lag en ovilja att flytta från sitt 
kvarboende pga. billiga boendekostnaden samt tryggheten. Hur arbetar 
ni med detta faktum för att locka nya kunder? 

Kommunen ska vinna på att flyttkedjor skapas när de äldre flyttar från sin villa 
till Bovieran. För att de ska ta steget och flytta krävs något attraktivt att flytta 
till, för en så pass stark känsla har de till sitt gamla hem. Med detta boende kan 
vi förhoppningsvis få människor att leva lite längre med en högre livskvalitet. 

Hur ser ni på framtiden, vad har ni för planer? 

Vi skulle kunna bygga dubbelt så mycket som vi gör just nu men då skulle vi 
behöva utöka organisationen och de vill vi inte göra i dagsläget.  

Det är runt 15-18 kommuner som står på kö hos oss för att få ett ja till 
markanvisningarna vi på Bovieran fått av dem. 

Som de ser ut idag kommer vi inte behöva ändra något på konceptet under en 
överskådlig framtid. Det känns som vi är så väl anpassade som det bara går 
både i produktion och i boendeformen.  

Vi marknadsför oss inget just nu, vi har en lång kö med människor som vill bo 
i Bovieror, skulle vi marknadsföra oss mer skulle vi inte göra annat än sitta i 
telefon. De skrivs om oss i varje stad när vi väl bestämt oss för att etablera oss 
där.  

Vad ser ni som era tuffaste utmaningar de närmaste 5 åren? 

Hinna med och bygga fler anläggningar och kanske till och med tacka ja till de 
förfrågningar som kommer från en del andra länder nu.  

Arbetar ni någonting med kunduppföljning? 

De gör vi absolut, de boende tillhör Bovieranfamiljen. Förra året åkte vi runt 
till alla bostadsrättföreningar och bjöd på mat och frågade alla som bodde där 
hur de trivdes, vad de tyckte var bra och vad som var mindre bra som vi kan 
göra bättre.  

Skulle du vilja tillägga något övrigt? 

 

 



  68 

8.7. Bilaga 7 – Classic Life    

Sammanfattning intervju Classic Life, representerade av Rickard Jakberg. 

Berätta om dig själv! Varför arbetar du i just denna bransch? 

Jag grundade ett företag som heter Classic hus ganska tidigt när jag var färdig 
med mina studier. Vår affärsidé var att exportera svensk husdesign och vi 
byggde rätt så stora spektakulära villor runt om i världen. För ca 15 år sedan 
fick vi chansen att utveckla ett fastighetsprojekt i Båstad. 

Vi byggde relativt små lägenheter på 74 kvm som tänkta att anpassas för lite 
äldre. I Samband med inflyttningen upptäckte vi att det flesta av de som skulle 
flytta in redan träffat och känner varandra. 

Vi kände då att det finns ett behov. Ett socialt behov som vi ville utveckla, 
förtydliga och implementera i boendet. 

Kan du berätta för oss om ert företag och vad ni gör? 

Vi har nu i flera års tid arbetat med att utveckla tillämpbara och färdiga 
koncept för en boendeform med ett socialt innehåll för lite äldre. 

Service är en viktig del i konceptet. Det finns ett bolag i Kanada som heter 
Classic Lifecare. Som är ganska bra förebild för våra tankar. 

”Vi diskuterar med några om hur servicetjänsterna skulle kunna erbjudas lokalt på olika 
ställen”. 

Sedan jobbar vi med kommuner där vi har presenterat våra tankar och idéer 
och har fått en del spännande återkoppling som vi håller på och utvecklar och 
implementerar i projekten. Alla sådana projekt tar väldigt lång tid. Allt ifrån 
detaljplaner, bygglov, o.s.v.   

Projekt i Classic Life-konceptet bygger i första på erfarenheterna av två 
genomförda projekt i Skåne; Förslöv och Tomelilla 

Vi arbetar med en "byggemenskapmodell " och bygger åt dem som ska bo där. 

De boende blir ägare till sina bostäder innan de är byggda och kan vara med 
och påverka i utseenden och utformningen. På så sätt kan man spara upp till 
20 % av produktionskostnaden då eliminerar risk och spekulation. 
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Vi startar inte förrän alla lägenheter är upplåtna. Vilket betyder att förening 
inte behöver ta någon risk heller. Det är riskelimineringen som är konceptets 
styrka.. 

Det finns en basservice som vi utarbetat tillsammans med kommuner som 
erbjuds de boende. Erbjudanden varierar från kommun till kommun. 

 Därutöver tillkommer ett servicepaketet som medlemmarna själva får vara 
med och styra upp och bestämma. 

”Det finns ett utrymme för folk att bestämma själva, det är ytterligare en styrka i 
konceptet”. 

Vad skiljer er från övriga aktörer på marknaden? 

Framför allt vår affärsmodell. Dem flesta aktörer på marknaden idag är stora 
fastighetsbolag som oftast är börsnoterade och där har man ju en helt annan 
prisnivå på sina produkter och avkastningskrav. Vi är övertygade att vi kan 
leverera en bättre boendekvalitet till lägre kostnad. 

Vad kostar de att bo hos er? 

Vi lyssnar först på de som ska flytta in om de vill ha bostads- eller hyresrätter. 
Blir det då 50/50 så köper föreningen hela fastigheten och hyr ut lägenheterna 
till de som vill har hyresrätt och resten äger sina lägenheter. Därför kan 
kostnaderna variera. Det projektet som vi initierat och genomfört i Tomelilla 
är kooperativa hyresrätter. Insatsen var 400-420 tusen kronor och en hyra på 
ca 6000 Kr/mån. 

Vilka ser ni som er huvudsakliga målgrupp? 

65 år och äldre. 

Hur skaffar ni information om fyrtiotalisternas krav och önskemål? 

Forskning kring socialt boende och behov som finns liksom djupare 
undersökningar och genom enkäter inför varje projekt som planeras. Inför 
varje projekt och varje område brukar vi även intervjua och lyssna av 
marknaden innan vi börjar. 

Det bygger, som tidigare nämnt, på enkäter till de boende i området och även 
till de boende i närområdet. 
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Du pratade om djupare enkäterna innan, är det något som ni har tigit 
fram själva eller är det något som ni tar del av från andra? 

Både och. Det fanns en hel del information i samband med att vi började 
bygga och konstruera koncepten och lägenheterna. Sedan har vi gjort en del 
undersökningar själva också. 

Utformningen och storleken, för att ta två exempel, finns det sedan tidigare 
mycket forskning på.  

Det är en del frågor med arbetsmiljökaraktär i sammanhanget, vilket vi inte 
hade en tanke på innan vi började.  

”Det är även en arbetsplats för hemtjänsten. När folk flyttar till ett Classic Life boende så 
ska de kunna bo kvar och inte behöva flytta. De ska kunna bo kvar så länge de orkar och 
vill.” 

Sedan finns det mindre detaljer såsom hur ett badrum ska färgsättas. Äldre 
brukar få gå på toaletten lite oftare om nätterna och då är det väldigt bra att 
det finns en kontrast mellan toalettstolen och golvet. Det finns kanske någon 
LED-belysning eller liknande som tänds automatiskt när man kommer in på 
toaletten om natten. Det finns massor av liknande åtgärder som man inte alltid 
tänker på men som kan vara väldigt avgörande när man blir äldre.  

Sådan typ av forskning, tankar och idéer har vi lyssnat mycket på och tagit till 
oss. 

Enligt Kairos Future har seniorer överlag en ovilja att flytta från sitt 
kvarboende pga. billiga boendekostnaden samt tryggheten. Hur arbetar 
ni med detta faktum för att locka nya kunder? 

Det finns tre saker som bestämmer fastighetens värde och det är läge, läge och 
läge. Därför anser vi att det är väldigt viktigt att våra tomter kan ligga i 
attraktiva områden nära till service och dylikt. 

”Får de en ny modern lägenhet med motsvarande läge som de haft innan i samma område 
tror vi att behovet kan tillgodoses”. 

Vårt koncept bygger på mindre projekt. Det är inte några större byggnader 
med 50 till 100 lägenheter. Utan mellan 20 till 30. Vi ser att det finns ett behov 
på de flesta orter i Sverige med tanke på hur åldersbefolkningspyramiden ser 
ut. Det vill säga att seniorer gärna bor kvar i samma område. Genom att föra 
upp ett lite mindre projekt i villaområden eller liknande, där vi vet att det finns 
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många som bor, eliminerar man det problemet att seniorer helst undviker att 
flytta. Här flyttar de fortfarande inom samma område men behåller samtidigt 
sina sociala nätverk, sina vänner och bekanta.  

”Man kan fortfarande gå och handla i samma affär, gå till samma postkontor och behålla 
sina tidigare sociala nätverk” 

Har ni inspirerats av liknande koncept från andra länder? 

Egentligen inte utan det är snarare våra egna erfarenheter. Själva 
byggemenskap- och byggenomförande-modellen är i grunden tysk men har 
spridits vidare till andra länder. Den har börjat ta fart i Sverige och 
kommunerna har börjat få upp ögonen för det. Men än så länge saknas det 
fortfarande information och kunskap. Jag tror inte att själva 
byggemenskapskonceptet är något unikt koncept i sig. 

11. Samarbetar ni idag med andra organisationer/företag i Sverige? 

Vi har skapat en tankesmedja som vi kallar för COFACTOR där vi utbyter 
tankar erfarenheter med andra aktörer, politiker, myndigheter och 
pensionärsorganisationer.  

Vi har även byggt upp en relation till duktiga namnkunniga arkitekter som 
jobbar med sociala frågor samt forskar inom boende och sociala aspekter 
inom boendet. 

Vi jobbar också med lokala banker och fastighetsmäklare. 

Det handla väldigt mycket om relation. Det vi gör bygger på öppenhet och 
transparens vilket innebär att alla är välkomna att vara med. 

Vad tror ni om samarbeten med andra branscher för bättre erbjudanden 
till de boende i framtiden? 

Vi välkomnar all form av samarbete. Vi har dock inga konkreta avtalsskrivna 
samarbetsformulär som vi alltid arbetar utifrån.  

Hur ser ni på framtiden, vad har ni för planer? 

Tanken och visionen är att utveckla koncepten vidare och i framtiden 
internationalisera det. Vi har fått en del förfrågningar från utlandet.  
Vill föra upp de första anläggningarna med den distinkta arkitekturen. 
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Förhoppningsvis är två till tre i byggnation om ett till två år.  Sedan vill vi öka 
takten så att vi kan bygga tio till tolv per år. 

Vad ser ni som era tuffaste utmaningar de närmaste 5 åren? 

Vi tror att det är en stabil marknad för den här typen av produkter då den inte 
bygger på några tillfälliga konjunktursvängningar. Frågan är om samhället kan 
hantera äldrevården eller om det kommer krävas mer ökade privata insatser.  

Den gruppen vi vänder oss till har råd att köpa en egen lägenhet så vi ser inte 
där några direkta utmaningar. Vi har försökt göra olika SWOT-analyser för att 
se vad som kan gå fel. Men i dagsläget känns allt bra.  

”Det är folk som har sparat genom hela sitt liv och vill ha bra kvalitet på sitt boende och vi 
tror också att det kan genereras en hel del tjänster och aktiviteter kring det här boendet 
också, alltså mjuka värden. Allt ifrån resor och ett socialt innehåll för de boende och så 
småningom även ett erbjudande om vård i hemmet”. 



 



 

 


