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Författarpresentation
Marianne Abramsson är docent i kulturgeografi vid Linköpings
universitet. Hennes forskningsintressen handlar huvudsakligen om
boende, bostadsmarknad, flyttningar, boendepreferenser och bostadsval med fokus på äldre och den ordinarie bostadsmarknaden.
Hennes intressen rör också välfärdsstaten och skillnader i förutsättningar på bostadsmarknaden för olika socioekonomiska
grupper.
Eleonor Antelius är fil dr, och universitetslektor, har en bakgrund
i social och medicinsk antropologi och disputerade 2009 vid
Linköpings universitet. Hennes forskningsintressen rör kommunikativa funktionsnedsättningar, social interaktion, identitetsfrågor
samt etnokulturella aspekter på sjukdom och hälsa, äldre och åldrande, kommunikation och identitet.
Elisabet Cedersund är professor emerita i äldre och åldrande, fil.
dr. och docent i kommunikation, Linköpings universitet. Hon är
även affilierad professor i socialt arbete vid Jönköpings universitet.
Cedersunds forskningsintressen rör bland annat möten mellan
medborgare och tjänstemän, samt användningen av text och tal
inom olika välfärdsyrken.
Lars-Christer Hydén är professor i socialpsykologi vid Linköpings
universitet och föreståndare för Center for Dementia Research
(CEDER) vid Linköpings universitet, som har ett fokus på ett liv
med demens. Hans forskning handlar om socialt samspel, språkanvändning och kognition vid Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.
Susanne Kelfve är fil dr och arbetar som postdoktor vid
Linköpings universitet. Hon disputerade 2015 i sociologi vid
Stockholms universitet. Susannes forskningsintressen rör såväl
hälsa, alkoholkonsumtion samt levnadsförhållanden bland äldre,
med fokus på ojämlikhet och trender samt de metodologiska problem som uppstår vid intervjuundersökningar av äldre.
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Andreas Motel-Klingebiel är professor i äldre och åldrande vid
Linköpings universitet och föreståndare för avdelningen åldrande
och social förändring. Han är sociolog och gerontolog och hans
forskning handlar om förhållandet mellan sociala processer, livsförlopp och åldrande. Huvudsakliga forskningsperspektiv är livskvalitet, diversitet, distribution och social ojämlikhet; livsförlopp
och individuell utveckling, social och kulturell förändring.
Annika Taghizadeh Larsson är fil dr och lektor i det tvärvetenskapliga ämnet äldre och åldrande. Hennes huvudsakliga forskningsintressen rör hur åldersnormer och idéer om vad som är normalt i olika åldrar tillämpas i olika sammanhang och av olika aktörer. Ett annat forskningsintresse rör vårt gemensamma och
välfärdssystemets ansvar för att tillgodose människors behov av
stöd kontra människors rätt att själva bestämma över sina liv.
Axel Ågren har en mastersexamen i samhälls- och kulturanalys och
är doktorand vid avdelningen åldrande och social förändring, vid
institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings
universitet. Ämnet för hans avhandling är ensamhet bland äldre
med särskilt fokus på hur debatten i media bidrar till att forma våra
föreställningar om äldres ensamhet.
Annika Öhman är legitimerad arbetsterapeut, med dr i arbetsterapi och lektor vid avdelningen för arbetsterapi. Hon har klinisk
erfarenhet från geriatrisk vårdverksamhet samt utredning och vård
för personer med demenssjukdom. Hennes forskning har främst
fokuserat på äldre personer i det framväxande tekniklandskapet
samt personer med demenssjukdom och deras livsvillkor.
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Förord
Om jag säger ”den äldre” – vem ser du framför dig, vem tänker du
på? Jag vet inte längre hur många människor jag ställt den frågan
till. Oavsett vilka jag mött och i vilka situationer, så svarar
majoriteten: kvinna, ganska gammal, rollator, snäll, glad men
kanske lite ledsen. Och så slutligen MORMOR.
Utifrån en sådan bild har vi svårt att se att mormor inte bara kan
vara en supermormor utan också en mormor som super. Vem som
är den äldre eller blir äldre är ingen annan än du och jag. Så se dig
omkring, se all den fantastiska rikedomen av människor av alla de
slag. Det är så det är och så det ska vara.
I arbetet med att ta fram ett förslag på en nationell kvalitetsplan
för vård och omsorg om äldre är det viktigt att belysa alla de
aspekter som det innebär att vara människa sett utifrån kön, etnicitet, socioekonomiska förhållanden, tillhörande nationell minoritet eller urfolk, funktionsnedsättning eller HBTQ.
Utredningen har mot denna bakgrund gett NISAL i uppdrag att
ta fram en rapport under rubriken ”Vem är den äldre?” och belysa
alla dessa olika perspektiv utifrån ett äldreperspektiv.
Rapporten är ett underlag bland flera för att ta fram en nationell
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. Författarna till rapporten ansvarar för dess innehåll och källhänvisningar.
Stockholm den 23 januari 2017
Susanne Rolfner Suvanto
Särskild utredare
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Inledning
I oktober 2015 fick Nationella institutet för forskning om äldre
och åldrande (NISAL) vid Linköpings universitet, en förfrågan om
att framställa en rapport som ur olika perspektiv skulle belysa
”Vem är den äldre?”. Förfrågan kom från Susanne Rolfner Suvanto
som just påbörjat arbetet med den statliga utredningen ”Nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen”, med Helena Axestam som huvudsekreterare. Vi inom NISAL tackade ja till uppdraget.
Att skriva en rapport om den äldre människan innebär att ta sig
an ett mångfacetterat ämne som i sin tur kan innehålla många olika
delteman. I arbetat med rapporten har vi utgått från sådana teman
som tagits upp inom forskningen på NISAL och som stått i fokus i
de doktorsavhandlingar i äldre och åldrande som lagts fram under
åren. Vi har i rapportskrivandet haft som avsikt att sammanfatta
kunskapsläget inom de områden som är relevanta i ett svenskt
sammanhang, och att därvid i sammanfattad form peka både på
vilken kunskap som finns och var kunskap saknas.
Förutom att tjäna som underlag till utredningen ”Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen”, är avsikten att rapporten också blir
läst av alla som vill ta del av de bilder av äldrelivet som tecknas i de
olika kapitlen. Det som framkommer i rapporten är inte bilden av
en äldre, utan snarare bilder av äldre människor vilka kännetecknas
av en variation och olikhet när det gäller livsvillkor och livssammanhang i vardagen.
Norrköping den 26 november 2016
Elisabet Cedersund
Professor, NISAL1

1

Sedan 1 jan 2017 Avdelningen Åldrande och social förändring, Linköpings universitet.
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Sammanfattning2

3

Äldre är en heterogen grupp med olika, och till viss del ojämlika,
förutsättningar för att åldras väl. Det samlade resultatet från rapporten pekar mot en allt större variation i åldrandet och i förutsättningarna som gammal. Samtidigt som äldre personer får bättre
hälsa och längre livslängd, lever vi länge med sjukdomar och de
socioekonomiska skillnaderna ökar. Ålderdomen riskerar att bli
mer polariserad, kvinnor som är de som lever längst har t.ex. också
lägst inkomst. Framöver står vi inför två stora utmaningar, den
demografiska utvecklingen med allt fler äldre och de ökande inkomstskillnaderna bland dessa äldre.
Generellt har äldres inkomster ökat över tid och Sverige har en
låg andel fattiga äldre. Inkomstskillnaderna har dock ökat och de
ekonomiska förutsättningarna varierar därför i allt högre grad inom
gruppen. Lägst pensioner och avsaknad av ekonomiska marginaler
har äldre kvinnor och utrikes födda personer. Störst betydelse för
pensionens storlek har utbildning och antal år i arbetslivet. Skillnaderna har därför ökat mellan dem som har många år i arbetslivet
bakom sig och dem som har färre år. Deltagandet i arbetslivet har
ökat över tid liksom den faktiska pensionsåldern. De som arbetar
längst är män, egenföretagare och personer med hög utbildning.
Med bättre hälsa, högre utbildning och sämre ekonomiska förhållanden för dem som tar ut pension tidigt kan man anta att arbetsmarknadsdeltagandet bland äldre kommer att öka.
Andelen, liksom antalet, äldre ökar under åren som kommer.
Förväntad livslängd skiljer sig mellan män och kvinnor och mellan
olika socioekonomiska grupper. Utbildningsnivå är tätt förknippad
med livsstil som i sin tur påverkar medellivslängden. I dag är andelen
äldre med hög utbildning större bland utrikes födda än bland inrikes
födda men framöver kommer förhållandet att bli det omvända.
Med ökad medellivslängd följer fler friska år i slutet av livet. Det
är främst i hög ålder, över 80 år, som mest insatser behövs i form av
sjukvård och äldreomsorg. Flertalet äldre anger att de upplever sin
hälsa som god, även de allra äldsta. En generellt hälsosammare livs2

För referenser hänvisas till respektive kapitel i rapporten.
Många av de referenser som ges i rapporten är äldre än dem som hänvisas till i utredningens betänkande. Uppgifter i denna rapport kan därmed skilja sig från dem som redovisas i betänkandet.
3

11

stil har lett till att insjuknande i hjärtinfarkt eller stroke har
minskat. Äldre är friskare längre, men åren med nedsatt hälsa försvinner inte, utan förskjuts framåt i tiden, vilket påverkar livskvaliteten under våra sista år. Dessutom har demenssjukdomar och depression bland äldre ökat. Skillnader i överlevnad såväl som behandling skiljer sig geografiskt och socioekonomiskt. Äldre är ofta
underrepresenterade i olika befolkningsundersökningar och inom
forskning i hälso- och sjukvård. Utmaningen framöver består i att
erbjuda en jämlik vård för olika grupper av äldre. Den största utmaningen gäller de socioekonomiska grupper med sämst förutsättningar och som också i minst utsträckning deltar i undersökningar
och forskningsprojekt och om vilka vi därmed har begränsad
kunskap.
Majoriteten av äldre bor i ordinarie bostäder, 4 procent av dem
över 65 år bor i biståndsbedömt särskilt boende, varav de flesta (80
procent) är över 80 år; av dem som har fyllt 100 år bor nästan
hälften i en bostad i ordinärt boende. Det är i det ordinarie boendet
man kommer att möta det stora flertalet äldre och det är här de
kommer att ta emot de insatser de behöver. Äldres bostadsstandard
är hög och eventuella problem med bostaden beror snarare på en
dålig matchning mellan den äldre individens behov och bostadens
utformning. Behov och preferenser varierar vilket ställer krav på en
varierad bostadsmarknad, med bostäder som möter såväl fysiska
behov, t.ex. i form av tillgänglighet, som sociala, såsom trygghet,
gemenskap, närhet till vänner och service.
För flertalet äldre gäller att man fortsätter att använda bilen som
sitt huvudsakliga transportmedel. Bilen möjliggör oberoende, i
synnerhet för personer som bor på landsbygden. Fler, särskilt
kvinnor, har körkort och kör bil i allt högre ålder. Andelen äldre
som beviljas färdtjänst har minskat vilket bland annat förklaras av
moderna kollektivtrafikfordon. På så sätt är det möjligt att hävda
att äldres oberoende har ökat.
Den digitala klyftan har förskjutits och hamnar nu mellan yngre
äldre (här yngre än 75 år) och äldre äldre (äldre än 75). Klyftan kan
till största delen antas upphöra att vara åldersbunden, utan i stället
knuten till utbildning, inkomst och yrkesbakgrund. Ökningen i
användande av internet möjliggör för äldre att ta del av samhällsinformation, underhålla sociala kontakter och vara delaktiga i vad
som händer i samhället.
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Andelen, men inte antalet, äldre som bor ensamma har minskat,
parförhållanden varar längre med ökad medellivslängd. Äldre som
har barn bor ofta förhållandevis nära dem. Det geografiska avståndet till anhöriga är avgörande för vilken typ av hjälp de kan
bistå de äldre med. Hjälp med praktiska göromål är äldre villiga att
ta emot från sina barn, men för hjälp med t.ex. personlig hygien
föredrar man professionell personal. Personer utan barn är mer
beroende av formella omsorgsinsatser, i synnerhet män. Med ökad
medellivslängd kommer dessa behov att öka.
Det finns egentligen inte något som talar för att äldre upplever
sig mer ensamma än yngre men det finns samband mellan fysisk
och psykisk sjukdom bland äldre och ensamhet. Äldre i särskilda
boendeformer upplever sig som mer ensamma än äldre som kan bo
kvar i ordinarie boende. Insatser som görs för att begränsa äldres
eventuella ensamhet är dåligt utvärderade. Ökad medellivslängd
med åtföljande längre partnerskap skulle kunna bidra till minskad
ensamhet och det kan även finnas anledning att utforska de möjligheter som tillgång till ny teknik innebär.
Andelen utrikes födda äldre har ökat och Sveriges befolkning
har blivit mer etniskt och kulturellt heterogen. Det finns ett samband mellan äldres välmående och möjligheten att tala sitt eget
modersmål, men att det finns ett samband mellan etnokulturellt
anpassad vård och omsorg och välmående är inte lika säkert. I utredningar har man särskilt betonat behovet av olika särlösningar för
äldre med annan etnisk och kulturell bakgrund utan att nödvändigtvis ta hänsyn till specifika gruppers behov eller skillnader
inom gruppen. Vilka vård- och omsorgslösningar som passar olika
grupper behöver utredas bättre.
Begreppen ålderskategorisering och ålderism används för att
förstå hur attityder till äldre formas i ett samhälle, men även av
vilken bild de äldre har av sig själva. Åldrandet i stort förknippas
fortfarande med vård- och omsorgsbehov men det finns andra,
konkurrerande bilder av äldre som aktiva konsumenter och aktiva
på arbetsmarknaden. Ålderism används för att beskriva kopplingen
mellan stereotypa föreställningar om äldre och därpå följande
diskriminering på grund av ålder. Fler friska år, höjd pensionsålder
och ökad medellivslängd kan påverka äldres rättigheter inom arbetslivet och prioriteringar inom sjukvården.
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Utifrån de förändringar som har ägt rum över tid kommer
framtidens åldrande att karakteriseras av en blandning av stabilitet
och förändring och medför såväl utmaningar som möjligheter för
den åldrande befolkningen och samhället. Vi blir som äldre både
friskare och sjukare, många äldre har fått en bättre ekonomisk
situation men den relativa fattigdomen har ökat med större skillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Mångfalden av ålder
och åldrande standardiseras i å ena sidan den skröpliga ålderdomen,
å den andra det aktiva åldrandet, i stället för att se till variationerna
och de möjligheter dessa erbjuder. Åldrandet ser olika ut för kvinnor och män, för svenskar och utrikes födda, för rika och fattiga,
för dem med låg och hög utbildning, för äldre på landsbygden och i
städerna. Medvetenhet om dessa skillnader och vilka olika förutsättningar de ger är avgörande, i alla fall om rättvisa och jämlikhet
är målet. Variation och förändring möjliggör olika politiska och
individuella lösningar och denna rapport kan ses som en utgångspunkt för politiska och sociala aktörers beslut.
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1. Äldres materiella förhållanden
Susanne Kelfve & Marianne Abramsson
Sammanfattning
I samband med att man blir äldre sker förändringar i livet som påverkar livssituationen. Kapitlet nedan handlar om äldres ekonomiska förhållanden, såsom förändringar i inkomst över tid och hur
vi kan förvänta oss att inkomstutvecklingen ser ut bland äldre
framöver. Inkomsterna har generellt sett ökat bland äldre men det
har även inkomstklyftorna gjort. Äldre kvinnor och till landet nyanlända äldre utgör grupper som kan förväntas vara mest ekonomiskt utsatta i framtiden liksom andra individer som av olika skäl
har färre år i arbetslivet.
Nyckelfakta
 Inkomst i form av reallön har ökat över tid i Sverige, detta gäller
även för gruppen 55–64 år.
 Den relativa fattigdomen har ökat bland t.ex. pensionärer då
skillnaderna mellan dem som arbetar och dem som inte arbetar
har ökat.
 Utbildningsskillnader och spridning i inkomst är störst bland
inrikes födda män.
 Äldre kvinnor och äldre utrikesfödda är de som har lägst pension och även lägst kontantmarginal.
Introduktion
Äldres ekonomiska situation påverkar deras livsstil och till viss del
även livskvaliteten även om också andra faktorer, inte minst hälsa,
spelar roll för den senare. Med god ekonomi har äldre större
möjligheter att välja boendeformer, resa och göra egna val av andra
slag. Variationen inom äldregruppen är stor vad gäller t.ex. ålder,
inkomst och hälsa och vi kan därför förvänta oss att olika grupper
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av äldre har olika möjligheter att leva det liv de vill på äldre dagar.
Även om äldres ekonomi generellt förbättrats över tid, en större
grupp har fått en inkomstökning som bidrar till bättre ekonomiska
förutsättningar under pensionsåren, så har samtidigt den relativa
fattigdomen ökat. Nedan presenteras kunskapsläget vad gäller olika
grupper av äldres materiella resurser, vad som händer i samband
med pensionering och vilka grupper som riskerar att hamna i fattigdom. I kapitlet presenteras också livshändelser som medför förändringar för äldres materiella förhållanden, t.ex. förlust av en
partner och försämrad hälsa.
Förändringar i äldres livssituation
Liksom i övriga faser i livet sker olika förändringar i äldres liv. Det
stora flertalet går i pension, ohälsotalen ökar med ålder och hushållskonstellationen riskerar att förändras med ökad ålder i samband med förlust av en partner. Den här typen av förändringar påverkar äldres livssituation.
Pensioneringen påverkar såtillvida att ekonomiska förutsättningar förändras, om än i mindre utsträckning i dag än för några
decennier sedan (SOU 2015:85). Tiden man har till sitt förfogande
förändras liksom det sätt man använder sin tid på (Berg, 2016).
Man får möjlighet att disponera sin egen tid men har också till stor
del eget ansvar för hur tiden disponeras.
Med ökad ålder är risken större att äldre själva eller personer i
deras närhet upplever hälsoförändringar som inverkar på livssituationen och sannolikheten ökar för att man själv blir beroende av
andras hjälp eller att man själv är den som ger hjälp. Civilsamhällesforskning har visat på att anhörig- och frivilliginsatser har
ökat över tid (Jegermalm, 2009a: Jegermalm, 2009b), se kapitel 3 i
föreliggande rapport.
Ju äldre man blir desto mer sannolikt är det att de som har levt i
parförhållanden som gifta eller samboende, förlorar sin partner. I
en enkätstudie riktad till alla över 80 år i tre mindre kommuner i
Östergötland framkom att 54 procent av de svarande bodde ensamma och av dem var 84 procent änkor eller änklingar (Hagberg
2015). Att förlora sin partner innebär ekonomiska förändringar och
är också en faktor som spelar roll för boendesituationen. Hög ålder
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och att förlora en partner ökar sannolikheten för att äldre ska byta
bostad (Abramsson, 2014, se vidare kapitel 4).
Inkomst, pension och fattigdom
Faktaruta 1
Reallön = inflationsjusterad lön
Nettoinkomst = disponibel inkomst = summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar
Garantipension = det grundskydd i den allmänna ålderspensionen som betalas ut till individer vars inkomstbaserade pension inte når upp till en beslutad miniminivå
Källa: SCB, 2012.
Sedan början på 1990-talet har inkomst i form av reallön (se faktaruta 1) ökat i Sverige. Detta gäller alla utbildningsgrupper samt
både kvinnor och män. Ökningen återfinns även bland personer
55–64 år där ökningen framför allt drivs av ökad sysselsättningsgrad och fler arbetade timmar per sysselsatt. Dock finns det stora
individuella skillnader i inkomst, och spridningen är större inom
olika samhällsgrupper (kön, ålder och utbildning) än mellan
grupperna. Trots att skillnaden i total inkomst mellan olika grupper
varit relativt konstant sedan 1994 har skillnaden i disponibel
inkomst mellan grupperna ökat under samma tid. Orsaken anses
vara politiska beslut som bidragit till mindre omfördelning genom
skatter och transfereringar. Skillnaden i disponibel inkomst mellan
förvärvsarbetande och icke förvärvsarbetande har ökat markant i
och med politiska reformer som syftat till att öka incitamenten för
att förvärvsarbeta, såsom jobbskatteavdraget. Som en konsekvens
har den relativa fattigdomen bland arbetslösa, sjuka samt
pensionärer ökat markant sedan 2006 (PRO, 2015; Bengtsson,
Edin & Holmlund, 2014).
Bland personer 65 år och äldre har kvinnor generellt en lägre
nettoinkomst än män (Figur 1 och 2) och nettoinkomsten är gene-
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rellt lägre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda. År 2010
var medianinkomsten för inrikes födda män 13 500 kronor per månad. Motsvarande siffra bland utrikes födda kvinnor var 10 000
kronor per månad. Nettoinkomsten är även lägre i de äldsta åldersgrupperna (71–73 år samt 74 år och äldre) jämfört med de yngre
äldre (65–70 år). Detta samband återfinns framför allt bland inrikes
födda män. Bland män har ålder vid invandring stor betydelse för
inkomsten efter 65. Ju yngre ålder vid invandring, desto högre inkomst vid 65. Bland män som invandrat till Sverige innan 25 års
ålder är nettoinkomsten efter 65 i det närmaste identisk med inrikes födda män. Ålder vid invandring har mindre betydelse för inkomsten efter 65 bland kvinnor. Det finns även utbildningsskillnader i inkomst efter 65. Nettoinkomsten är högst bland personer
med eftergymnasial utbildning och lägst bland personer med enbart
förgymnasial utbildning. Detta samband är tydligast bland inrikes
födda män. De högsta inkomsterna bland personer över 65 återfinns bland inrikes födda män, medan de lägsta återfinns bland utrikes födda kvinnor, i synnerhet kvinnor som invandrat till Sverige
sent i livet (SCB, 2012). Generellt är det personer som har färre år i
arbetslivet som har lägst inkomst efter 65 år och dessa är flest bland
kvinnor och utrikes födda som kommit till Sverige sent i livet. Men
även andra personer som av olika skäl stått utanför arbetsmarknaden, t.ex. på grund av sjukdom eller funktionshinder återfinns
bland dem med lägst inkomster och som därmed löper störst risk
att ha det ekonomiskt besvärligt på äldre dagar.
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Pension
Den totala pensionen består av allmän ålderspension, tjänstepension samt privat pension. Den allmänna pensionen baseras på en
kombination av individens årliga arbetsinkomst och antal år på
arbetsmarknaden. I det nuvarande pensionssystemet, vilket infördes 1999, är det den totala arbetsinkomsten under livet (vanligtvis
beräknad på 20–64 års ålder) som avgör nivån på ålderspensionen
till skillnad från tidigare, då ålderspensionen i princip beräknades
utifrån de 15 år då individen hade högst arbetsinkomst. Därmed har
arbetsmarknadsanknytningen under livet blivit viktigare för den
allmänna ålderspensionen. Detta gör det svårt för individer som
invandrat sent i livet till Sverige att få en bra pension liksom för
personer som arbetat deltid kortare eller längre perioder (Ekberg,
2015; PRO, 2015).
Sverige har inte längre någon officiell pensionsålder. I stället är
pensionssystemet flexibelt och det är möjligt att ta ut sin ålderspension från och med 61 års ålder. Sedan 2003 har en individ rätt
att yrkesarbeta fram till 67 års ålder och med arbetsgivarens godkännande även efter 67-årsdagen. Andelen som väljer att ta ut sin
pension före 65 års ålder, den ålder då garantipensionen tidigast
börjar betalas ut, har ökat markant sedan 2003, men även andelen
som väljer att ta ut den senare. Många väljer även att fortsätta arbeta hel- eller deltid samtidigt som de tar ut ålderspension (Socialdepartementet, 2011).
År 2010 utgjorde pensionsinkomsten cirka tre fjärdedelar av den
totala bruttoinkomsten bland personer 65 år och äldre. Resterande
inkomst utgjordes av kapitalinkomst (cirka 15 procent), löne- och
näringsverksamhet (knappt 10 procent) samt behovsprövade bidrag
(cirka 2 procent). Av den totala pensionen utgjordes 74 procent av
allmän ålderspension, 21 procent av tjänstepension och 5 procent
av privat pensionssparande (SCB, 2012, s. 39).4
I jämförelse med inrikes födda består utrikes föddas inkomst i
något större utsträckning av behovsprövade bidrag och i något
4

Ersättningen från den allmänna pensionen faller i förhållande till pensionärernas slutlön.
Från 61 procent för årskull 1938 till 41 procent för årskullen 1990. Tjänstepensionen
kommer att utgöra en allt större andel av kommande pensioner. Totalt saknar i dag 450 000
tjänstepension. Lägst andel med tjänstepension återfinns bland dem med låg inkomst.
Folksam Håkan Swärdman. Vägen till ett pensionssystem i värdsklass 2016.
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mindre utsträckning av inkomst från kapital. Utrikes föddas pension består dessutom i något högre grad av allmän pension och i
mindre grad av tjänstepension och privat pensionssparande. Störst
andel tjänstepension samt privat pensionssparande består inrikes
födda mäns pension av (SCB, 2012, s. 39).
Garantipension betalas ut till personer vars inkomstbaserade
pension inte når upp till en beslutad miniminivå. Garantipensionen
uppgick år 2016 till 7 014 kronor för sammanboende och 7 863
kronor för ensamboende (Pensionsmyndigheten). Andelen äldre
som får hela eller delar av sin pension i form av garantipension är
betydligt högre bland kvinnor än män. Dessutom är andelen med
garantipension högre bland utrikes födda än bland inrikes födda.
Dock är andelen högre bland inrikes födda kvinnor än bland utrikes född män. I samtliga grupper (uppdelade på utrikes och inrikes
födda kvinnor och män) är andelen dessutom högre för personer
74 år eller äldre. Kvinnor och utrikes födda är dessutom i betydligt
högre utsträckning i behov av behovsprövade bidrag (bostadstillägg
och äldreförsörjningsstöd) än inrikes födda män. År 2010 fick mer
än 30 procent av utrikes födda kvinnor över 65 år behovsprövade
bidrag. Motsvarande siffra bland inrikes födda män var 5 procent
(SCB, 2012, s. 40).
Fattigdom bland pensionärer
I jämförelse med andra länder har Sverige en låg andel fattiga äldre
personer. Dessutom har äldre personer som grupp generellt sett
stora materiella och finansiella tillgångar och låga skulder i jämförelse med yngre åldersgrupper (Socialdepartementet, 2011). Det
finns dock stora individuella skillnader och många pensionärer lever i en utsatt ekonomisk situation, med en ekonomisk standard
strax över socialbidragsnormen. I synnerhet är det personer 75 år
och äldre som återfinns i denna grupp (PRO, 2015; Sjögren
Lindquist & Wadensjö, 2012).
Mellan åren 2002 och 2011 har andelen personer 65 år och äldre
med relativt låg ekonomisk standard (ekonomisk standard som
understiger 60 procent av medianen för befolkningen med hänsyn
till hushållssammansättning) ökat i Sverige, vilket tyder på ökade
inkomstklyftor. Under samma period har andelen personer 65 år
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och äldre med absolut låg ekonomisk standard minskat, vilket är en
konsekvens av att inkomsterna i denna grupp ökat under perioden
(Socialdepartementet, 2011). I synnerhet är det ensamboende personer, ofta äldre kvinnor, som har låg ekonomisk standard (PRO,
2015).
Generellt är personer med svag arbetsmarknadsanknytning en
grupp som har låga inkomster och låga pensioner bland personer 65
år och äldre, eftersom både den allmänna pensionen och i synnerhet avtalspensionerna är kopplade till arbetsinkomst under livet
(Sjögren Lindquist & Wadensjö, 2012).
Dessutom har kvinnor i den här åldersgruppen generellt både
lägre pension och lägre inkomst än män i samma ålder. Anledningen är ofta att kvinnor tagit ett större ansvar för det obetalda
arbetet i hemmet. En låg egen inkomst betyder visserligen inte
nödvändigtvis att personen lever i ett hushåll med låg inkomst.
Många kvinnor med låga pensioner är gifta med män med hög inkomst. Detta är dock inte ett livslångt skydd. Till följd av kvinnors
längre medellivslängd, och ibland till följd av skilsmässa, lever
många äldre kvinnor ensamma på låga pensioner (Sjögren Lindquist
& Wadensjö, 2012).
Utrikesfödda är en annan grupp som riskerar att ha eller få en
låg pension. Anledningen är ofta en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Dessutom är det många utrikesfödda som inte har varit
tillräckligt länge i Sverige, det vill säga i 40 år, för att få full garantipension. Egenföretagare är en annan riskgrupp. De låga pensionerna i den här gruppen beror till stor del på att många egenföretagare har haft en låg inkomst och dessutom inte har tecknat en
pensionsförsäkring motsvarande avtalspensionen för anställda
(Sjögren Lindquist & Wadensjö, 2012).
Kvinnor och utrikesfödda uppger även i större utsträckning än
andra grupper att de saknar kontantmarginal. Cirka var femte
person som är född i ett annat land uppger att hushållet inte klarar
av en oförutsedd utgift på 8 000 kronor utan att låna eller be någon
om hjälp. Motsvarande siffra bland inrikes födda är en på tio (SCB,
2012, s. 36).
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Kunskapsluckor
Äldre ensamstående kvinnors ofta besvärliga ekonomiska situation
är relativt väl känd, se ovan. Kvinnor i de äldsta åldersgrupperna har
inte varit aktiva på arbetsmarknaden i samma utsträckning som
yngre kvinnor, vilket förklarar att många också har låga pensioner.
Men fortfarande bland dem som i dag räknas som yngre äldre
skiljer sig den ekonomiska situationen i stor utsträckning från
männens. Hur det kommer att påverka deras livssituation framöver
och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas behöver studeras
vidare. Likaså behöver vi mer kunskap om situationen för äldre
som kommit till Sverige sent i livet och som därmed har låg pension och begränsade materiella tillgångar och förmögenhet.
Avslutande sammanfattning
Som grupp har äldre i dag en starkare ekonomi än tidigare och i
internationell jämförelse har Sverige en låg andel fattiga pensionärer. Med tillräckliga ekonomiska resurser kan äldre välja boendeformer, resa, betala för olika former av konsumtion och göra
egna val av andra slag. Generellt har äldre dock mindre resurser än
yngre åldersgrupper, en skillnad som blir tydligare med ökad ålder.
Under senare år har andelen äldre med relativt låg ekonomisk standard ökat i Sverige, vilket tyder på ökade inkomstklyftor. Skillnaderna i inkomst mellan dem som förvärvsarbetar och dem som inte
gör det har ökat och därmed den relativa fattigdomen bland t.ex.
pensionärer. När livssituationen förändras på äldre dagar, t.ex. i
samband med förlust av en partner, eller om man har tvingats bryta
upp från sitt liv i ett annat land, kan den ekonomiska situationen
förändras avsevärt och det finns därför tydliga skillnader i ekonomi
inom och mellan olika grupper.
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in Arts and Science no. 671. Linköpings universitet.
Ekberg, J. (2015). Har invandrade kvinnor låg ålderspension? Ekonomisk debatt, 43(4), 69–76.
Hagberg, J.–E. (2015). Att vara gammal och leva på landsbygden.
Äldre uppfattningar om vardagen och åldrandet. Skrifter från
NISAL nr 12. Linköpings universitet.
Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2009a). Caregiving and
Volunteering among Older People in Sweden: Prevalences and
Profiles. Journal of Aging & Social Policy, 21(4), 352–373.
Jegermalm, M. & Jeppsson Grassman, E. (2009b). Patterns of Informal Help and Caregiving in Sweden: A Thirteen‐Year
Perspective. Social Policy & Administration, 43(7), 681–701.
Pensionsmyndigheten
https://secure.pensionsmyndigheten.se/GarantipensionensStorl
ek.html Hämtad 2016–06–20
PRO (2015). Ålderdom utan fattigdom. Om äldrefattigdom och
äldres låga pensioner. Rapport.
SCB (2012). Integration – utrikesfödda i pensionsåldern. Integration:
Rapport nr 5.
Sjögren Lindquist, G. & Wadensjö, E. (2012). Inkomstfördelningen
bland pensionärer. Studier i finanspolitik 2012/5.
Socialdepartementet (2011). Efter 65 – inte bara pension. En analys
av de äldres ekonomiska situation. Ds 2011:42.
SOU (2015:85). Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av utredningen om
bostäder för äldre. Stockholm: Fritzes.
Rekommenderad läsning
Socialdepartementet (2011). Efter 65 – inte bara pension. En analys
av de äldres ekonomiska situation. Ds 2011:42.

24

2. Äldres hälsa och livsstil
Annika Öhman & Marianne Abramsson
Sammanfattning
Kapitlet ger en sammanfattning av effekterna av den ökade medellivslängden bland olika grupper, hälsa och ohälsa hos äldre personer, med fokus särskilt på upplevd hälsa, betydelsen av ett hälsosamt åldrande, livsstil och levnadsmönster. Även den ökande förekomsten av demenssjukdom och av psykisk ohälsa hos äldre diskuteras för att ge en bild av det aktuella kunskapsläget.
Nyckelfakta
 Livslängden i Sverige ökar kontinuerligt liksom andelen äldre
personer i befolkningen. Medellivslängden varierar mellan män
och kvinnor, mellan regioner och mellan olika socioekonomiska
grupper.
 Vi lever fler friska år men lever också länge med olika sjukdomar
och funktionshinder.
 Den övervägande andelen personer över 65 år i Sverige upplever
sig ha god hälsa och klarar sina dagliga aktiviteter självständigt.
 Äldres hälsa påverkas av olika faktorer, som livsstil, socioekonomiska förutsättningar, fysisk funktionsförmåga och sociala nätverk.
 Psykisk ohälsa bland äldre är utbredd men området är inte tillräckligt utforskat.
Introduktion
Medellivslängden i Sverige har ökat kontinuerligt och även om fler
friska år läggs till livet, lever vi också länge med olika sjukdomar
och funktionshinder. Medellivslängden skiljer sig också mellan
könen, mellan regioner och mellan olika socioekonomiska grupper.
Fram till 70 års ålder är vårdbehoven inte markant skilt från den
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övriga befolkningens, därefter ses en viss ökning i behovet av sjukvård, men det är främst vid en ännu högre ålder, över 80 år, som
behovet av insatser från äldreomsorgen och särskilt boende ökar
(Socialstyrelsen & SKL, 2015; Santoni et al., 2015). Frågor om hur
hög ålder och hälsa påverkar såväl livstillfredsställelse som livskvalitet ter sig angelägna för en befolkning som stadigt blir äldre.
Livslängd
Under lång tid har det skett en tydlig ökning av antalet personer i
de högre åldrarna; vi blir allt äldre i Sverige. Livslängden har ökat
och antas fortsätta öka. Den äldre delen av befolkningen ökar både
till antalet och i andel av den totala befolkningen. Nästan var femte
person i Sverige är 65 år eller äldre, om drygt 50 år gäller det för var
fjärde person (SCB, 2012a). De senaste åren har den största ökningen skett av personer i åldrarna 65–79 år men även de allra äldsta
blir fler, antalet personer över 80 år har ökat ända sedan 1960-talet.
År 1960 fanns det drygt 140 000 personer över 80 år, 2011 var antalet nära en halv miljon. Bidragande orsaker till den ökade livslängden är att antalet personer som har insjuknat och avlidit i hjärtinfarkt och stroke har minskat men också den stadigt minskande
rökningen har påverkat livslängden positivt (SCB, 2012a). Även för
personer med livslånga funktionshinder har livslängden ökat
(Kåhlin, 2015; Torgé, 2014) med nya utmaningar för mötet mellan
lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och äldreomsorgen.
Kvinnor lever i genomsnitt längre än män, även om gapet har
minskat då mäns medellivslängd har ökat mer än kvinnornas under
senare år. Medellivslängden för kvinnor är drygt 84 år medan den
för män just har passerat 80 år. Medan kvinnors ökade livslängd
ökar andelen friska år bidrar männens ökade livslängd till fler år
med ohälsa (Sundberg et al., 2016). Så även om männens medellivslängd närmar sig kvinnornas så ökar skillnaderna mellan könen
vad gäller antal friska år (ibid.). Enligt studier av Angleman et al.
(2014) och Lagergren et al. (2016) ökar dock generellt andelen
friska år i slutet av livet och det totala antalet år man lever med
sjukdom eller funktionshinder blir färre.
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Den långsiktiga trenden är att medellivslängden fortsätter att
öka och snabbast ökar den för gruppen högutbildade män. Det
finns tydliga skillnader i medellivslängd mellan personer med olika
utbildningsnivåer. Personer med eftergymnasial utbildning har
högst medellivslängd och de med enbart grundskoleutbildning har
lägst. Medellivslängden har under de senaste åren varit fem år
längre för personer med eftergymnasial utbildning än för dem med
enbart grundskoleutbildning. För kvinnor med enbart grundskoleutbildning har medellivslängden ökat minst, mindre än ett halvt år
totalt under åren 2000–2012 (SCB, 2013). Skillnaderna i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå grundas på t.ex.
skillnader i livsstil, ekonomiska levnadsvillkor, arbetsmiljö och
sociala nätverk. Det finns också en viss variation mellan grupper i
den vård och behandling som ges vid sjukdom och som påverkar
livslängden (SCB, 2013). Det finns även geografiska skillnader
(SCB, 2012b) i medellivslängden mellan olika kommuner och landsändar. Medellivslängden är exempelvis högre i södra Sverige, skillnaden mellan högsta och lägsta medellivslängd bland länen i Sverige
är nästan två år för kvinnor och drygt två år för män. Då medellivslängden hänger samman med utbildningsnivå är det en av förklaringarna även till de geografiska skillnaderna i medellivslängd.
Andelen utrikesfödda äldre är mindre än andelen inrikes födda
äldre, 15 respektive 20 procent vid årsskiftet 2014/2015 (Socialstyrelsen & SKL, 2015) men beräknas öka under åren som kommer
vilket innebär att över tid kommer fler av dem som t.ex. behöver
äldreomsorg att vara utrikesfödda. I kapitel 7 diskuteras eventuella
konsekvenser för äldreomsorgen av en sådan förändring.
Andelen hundraåringar i befolkningen ökar. Antalet som passerat 100 år har 14-faldigats i Sverige sedan 1970. Då var det 127 personer som var hundra år eller mer, medan det år 2011 var 1 770
personer. Antalet 100-åringar antas fortsätta att öka, särskilt under
2040-talet när de stora kullarna födda på 1940-talet kommer upp i
den åldern. Om cirka femtio år beräknas antalet personer över 100
år vara uppe i nästan 8 400 personer (SCB, 2012a) vilket sannolikt
får konsekvenser för behoven av hälso- och sjukvård samt insatser
från äldreomsorgen. Som lite kuriosa beräknas Sveriges befolkning
i framtiden, enligt FNs befolkningsprognos som sträcker sig till år
2300, att ha en medellivslängd på 105 år! (SCB, 2012b). En utmaning för framtidens forskare och politiker.
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Hälsa och livstillfredsställelse
Med ökad livslängd vill vi gärna bibehålla livskvaliteten för vilken
hälsan är en viktig faktor. Upplevd hälsa behöver inte nödvändigtvis betyda enbart frånvaro av sjukdom utan kan beskrivas som ”ett
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”
(enligt WHOs definition, i Socialstyrelsen, 2003) eller när en
person upplever en känsla av sammanhang och meningsfullhet
(Antonovsky, 2005). Den senare definitionen ligger nära äldres
egen definition av hälsa. I relation till äldre diskuteras ett hälsosamt
åldrande, enligt Rowe & Khan (1998) definierat som frihet från
sjukdom och sjukdomsrelaterat funktionshinder, bibehållande av
fysisk och kognitiv funktionsförmåga samt ett aktivt engagemang.
Begreppet ett hälsosamt åldrande används dock av många forskare
betydligt mindre restriktivt än så (Karp et al., 2013, s. 6).
Ett hälsosamt åldrande innebär därmed inte i första hand att
undvika sjukdomar och funktionshinder utan handlar om att fortsätta att utvecklas, att ha en positiv relation till andra människor, få
bestämma över sig själv och känna meningsfullhet. Att vara en del i
ett socialt sammanhang, vara fortsatt fysiskt aktiv, ha en hälsosam
kosthållning och vara måttlig med alkohol och tobak bidrar till ett
hälsosamt åldrande (Karp et al., 2013). Ytterligare en del i ett hälsosamt åldrande utgör relationen till hemmet, och de ekonomiska
förutsättningar en äldre person har (Sixsmith et al., 2014). Att
upplevd hälsa och livstillfredsställelse hänger samman fann Enkvist
et al. (2012) som i en studie visar att en äldre persons egen uppfattning om sin hälsa har större inverkan på den upplevda livstillfredsställelsen än ett mer objektivt och medicinskt bedömt hälsostatus.
I undersökningen av svenskarnas levnadsvanor som genomfördes 2014 svarar 69,3 procent (64,4 procent5) av personer 65–74 år
och hälften (40,5 procent) av alla tillfrågade i åldrarna 85 år och
äldre att de tycker att de har en bra eller mycket bra hälsa i allmänhet (SCB, 2015). Av dem som svarat att de tycker sig ha en dålig
eller mycket dålig hälsa i allmänhet är motsvarande siffror 6,7 procent (7,8 procent) i åldern 65–74 år och 12 procent (17,8 procent) i
åldern 85+. Den övervägande delen äldre beskriver sig alltså ha god
hälsa och andelen har ökat sedan undersökningen som genom5

Siffror inom parentes är en jämförelse med en tidigare undersökning 2004–2005.
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fördes 2004–2005. Trots kvinnors mer hälsofrämjande livsstil rapporterar just kvinnor generellt sett en något sämre hälsa än vad män
gör, 78 procent av kvinnorna och 83 procent av männen i åldrarna
16–84 år uppger att de har ett bra hälsotillstånd. Enligt samma
mönster är det en större andel kvinnor än män i befolkningen som
uppger att de har svåra besvär av långvarig sjukdom, 17 procent
jämfört med 10 procent av männen (SCB, 2015).
I en större befolkningsstudie i Östergötland, ELSA 85 (the
Elderly in Linköping Screening Assessment) med syfte att kartlägga 85-åringars hälsotillstånd och funktion i regionen skattade 60
procent sin hälsorelaterade livskvalitet som hög trots förekomst av
flera kroniska sjukdomar och frekvent användning av hjälpmedel
för att förbättra rörligheten. Den visar således en till övervägande
del positiv bild av bevarad hälsa och funktion för svenska 85åringar som klarar sitt dagliga liv relativt bra (Dong, 2014). Att
personer under 90 år faktiskt klarar vardagen väl trots sjuklighet
visar även andra studier (se t.ex. Santoni et al., 2015).
Livsstil
Olika livsstilsfaktorer har stor betydelse för hälsa och livstillfredsställelse. Äldres hälsa påverkas av olika faktorer, som den egna livssituationen, och av socioekonomiska förutsättningar, tidigare hälsa
och sociala nätverk. Fysisk aktivitet, matvanor, rök- och alkoholvanor påverkar hälsan under hela livet. Även aspekter som självständighet är viktigt, att kunna vara fysiskt aktiv, fatta egna beslut
och att kunna delta i exempelvis sociala aktiviteter inverkar på
upplevelsen av hälsa. Ökat beroende och minskad delaktighet kan
leda till nedsatt hälsa och sänkt livskvalitet (Socialstyrelsen & SKL,
2015). Att upprätthålla och även övergå till en mer hälsosam livsstil, t.ex. vad gäller kost, fysisk och social aktivitet, har visat sig
förlänga livet även vid hög ålder (Rizzutto et al., 2012).
Livsstilsrelaterad ohälsa och dödlighet
I senaste ULF/SILC-undersökningen av befolkningens levnadsvanor
uppgav 12 procent av personer i åldern 65–74 år att de röker dagligen.
Den motsvarande siffran i gruppen 75–84 år var 6,4 procent och i
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gruppen 85+ var det 2,8 procent som uppgav att de röker dagligen
(SCB, 2015). Personer som röker och också är fysiskt inaktiva
riskerar att dö i förtid. Att sluta röka i medelåldern (och även i
högre ålder) har en positiv effekt på hälsa i högre ålder samt på
förväntad livslängd. En långtidsstudie av både rökning och fysisk
inaktivitet visade att rökning främst påverkar dödligheten medan
en inaktiv livsstil i medelåldern leder till en långsiktig risk att också
få olika funktionsnedsättningar senare i livet (Shaw & Agahi,
2015). Typ av arbete påverkar hälsan även efter pensionering vilket
har varit känt länge vad gäller fysiskt ansträngande arbeten där utslitningsskador påverkar hälsan på lång sikt. Men även personer
med hög arbetsbelastning och upplevd stress i arbetet hade i högre
utsträckning hälsoproblem av mer komplex natur efter att ha gått i
pension (Nilsen et al., 2014).
Lungcancerdödligheten har, trots flera decennier av minskad
rökning bland män, ännu inte börjat minska bland de äldsta
männen. Dödligheten i kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna,
som KOL, har utvecklats på ungefär samma sätt som lungcancer
sedan slutet av 1990-talet men har minskat något även för män i de
äldsta åldersgrupperna. För kvinnor 70 år och äldre har dödligheten
i kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna ökat under samma tid
(SCB, 2012a). Kvinnor visar sig dessutom löpa en i princip dubbelt
så stor risk för att utveckla just KOL jämfört med män (Luoto et
al., 2015).
Under det senaste decenniet har dödligheten i alkoholrelaterade
sjukdomar ökat något i åldern 60–84 år men minskat eller varit
oförändrad i övriga åldrar. Alkoholrelaterad dödlighet är flera
gånger högre bland män än bland kvinnor (SCB, 2012a).
Andra tillstånd som kan ha sitt ursprung i olika livsstilsfaktorer
är psykisk ohälsa och sjukdomar i rörelseorganen, kronisk smärta
och benskörhet där kvinnor diagnostiseras oftare än män. Bland
män är det vanligare med alkoholrelaterad sjukdom, hjärtinfarkt,
diabetes och övervikt (SKL, 2014).
Fysisk aktivitet och aktivitetsförmåga
Äldres funktionsnivå har förbättrats sedan mitten av 1990-talet. I
den senaste undersökningen av svenskars levnadsvanor (SCB,
2015) undersöktes också rörelseförmåga och aktivitetsförmåga med
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fokus på personers uppfattning om nedsättningar av förmåga. På
frågan ”Har du svårt att gå i trappor?” svarade 8,7 procent i åldern
65–74 ja på frågan. I grupperna 75–84 år respektive 85+ var siffrorna
19,8 procent samt 39,9 procent. På frågan ”har du svårt att delta i
aktiviteter eller klara av sysslor som de flesta andra klarar av?”
svarade 17,2 procent av 65–74-åringar ja på frågan liksom 31 procent
av 75–84-åringar och nära hälften, 49 procent, av dem som är 85 år
och äldre. Att fortsätta vara aktiv bidrar till ett hälsosamt åldrande,
enligt aktuell forskning. Att möjliggöra fortsatt engagemang i olika
aktiviteter för alla äldre och även delaktighet i samhällslivet är en del
av de hälsofrämjande och förebyggande insatser som behövs för
äldre. Studier visar att ett strukturerat hälsofrämjande arbete, t.ex. i
form av gruppträffar under ledning av ett tvärprofessionellt team,
kan förebygga ohälsa (Borell & Iwarsson, 2013).
Även om funktionsförmågan har förbättrats över tid är äldre
personer mer utsatta för och mer sårbara vid fallolyckor än yngre,
beroende på bland annat olika funktionsnedsättningar, sjukdomar
samt medicinering. Omkring 1 600 personer över 65 år beräknas avlida
till följd av fallolyckor varje år. Äldre kvinnor råkar i högre
utsträckning än män ut för fallolyckor (Socialstyrelsen & SKL, 2015).
Samhällets kostnader för just fallskador är höga i synnerhet för äldre
som efter en fallolycka inte längre kan bo kvar i eget boende.
Förekomst av demens
En grupp som påverkar behoven av vård och omsorg nu och framöver är de som får en demensdiagnos. Det saknas tillförlitliga register
över personer med demensdiagnos i Sverige. Däremot har bedömningar gjorts av antalet och den förmodade utvecklingen (Socialstyrelsen, 2014). Risken för att insjukna i en demenssjukdom har
inte ökat, däremot ökar antalet personer med demens framöver då
40-talisterna uppnår den ålder då frekvensen av demensdiagnoser
ökar. Demenssjukdomar är vanligare bland kvinnor än bland män
och kan inte bara förklaras av att kvinnor blir äldre. Personer med
låg utbildning (grundskola) får oftare demenssjukdomar än
personer med högre utbildning och det antas höra ihop med en mer
ohälsosam livsstil, vilken har samma mönster (Socialstyrelsen,
2014; 2016). I dag skattas antalet personer som lever med en
demensdiagnos att ligga i intervallet 113 000–169 000. Av dessa
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beräknas en mindre grupp (cirka 9 000) vara under 65 år. År 2012
beräknades cirka 25 000 personer få en demensdiagnos – enligt
andra beräkningar betydligt färre, cirka 19 000. Prognoser för den
framtida utvecklingen av demensdiagnoser i Sverige pekar på att
mellan 170 000 och 250 000 personer kommer att leva med en
demensdiagnos år 2030 (Socialstyrelsen, 2014).
Psykisk ohälsa
Omkring 20 procent av alla äldre lever med psykisk ohälsa. Ångesttillstånd och depression är vanliga hos personer över 65 år, 11–15
procent av personer över 65 år har vid något tillfälle haft en depression, vilket är en högre andel än för befolkningen i stort
(Socialstyrelsen, 2013). Det finns flera orsaker till psykisk ohälsa
bland äldre personer. Åldrandet för ofta med sig förluster av förmågor, förändrad identitet och ett försvagat socialt nätverk genom
förlust av anhöriga och vänner. Även vissa läkemedel kan utlösa
psykiska besvär som en biverkning. Fysisk sjukdom ökar också
riskerna, samtidigt som sjukvården och socialtjänsten har sämre
resurser för att möta psykisk ohälsa när det gäller äldre personer.
Äldres psykiska hälsa är ett eftersatt område inom sjukvården och
Socialstyrelsen menar att äldre inte prioriteras och därmed inte får
den vård som de har rätt till enligt lagstiftningen, exempelvis så
saknas det äldre-psykiatriska verksamheter i många landsting
(Socialstyrelsen, 2013). Det är vanligt att äldre vårdas i sammanhang där vårdpersonalen inte är van vid äldres specifika problematik
vilket riskerar att leda till fel- eller underbehandling av äldres psykiska besvär. Många äldre har även besvär av lättare psykisk ohälsa
som ängslan, ångest och oro, det gäller särskilt kvinnor som också
får avsevärt mycket mer psykofarmaka än vad äldre män får. Omkring 30 procent av kvinnor och 20 procent av män äldre än 85 år
har ett antidepressivt läkemedel och nästan 10 procent av alla kvinnor över 85 år har tre olika psykofarmaka. Övermedicinering förekommer och verkar framför allt gälla de äldre kvinnorna som får
mer ångestdämpande medel och sömnmedel utskrivna än vad äldre
män får (SKL, 2014). Studier visar också att behandling med antidepressiva läkemedel och andra behandlingsformer mot depression
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behöver utvärderas, särskilt då det gäller personer som är 80 år och
äldre (SBU, 2015).
En fjärdedel av alla självmord begås av personer som är 65 år och
äldre (Socialstyrelsen & SKL, 2015). I den grupp av äldre som vårdats före självmordet hade männen främst lidit av depression medan kvinnorna vårdats för någon psykossjukdom. Det mönster som
kan ses i övriga befolkningen när det gäller självmord förstärks
bland äldre; även bland äldre är det vanligare att män tar livet av sig.
Män över 85 år har 1,64 gånger högre risk att ta livet av sig än män
mellan 18 och 64 år. För kvinnor gäller ett omvänt samband; kvinnor som är äldre än 85 år löper lägre risk för självmord än kvinnor i
förvärvsarbetande åldrar (SKL, 2014). Orsaker till självmordsförsök kan vara t.ex. nedsatt autonomi, depression, en önskan att fly,
somatiska och sociala problem (van Orden et al., 2015).
Kunskapsluckor
Skillnaderna i medellivslängd och dödlighet mellan olika socioekonomiska grupper och mellan geografiska regioner är kända men
vilka åtgärder kan minska dessa skillnader och hur skulle sådana
åtgärder kunna realiseras? En hel del risker i arbetslivet har under
åren åtgärdats i form av bättre arbetsmiljö och skyddsutrustning
men mer kunskap behövs om vad våra livsstilsförändringar på
2000-talet, t.ex. ökad stress i arbetet och digitaliseringen, kommer
att innebära för äldres hälsa i framtiden. Vi vet ännu lite om vilka
effekter äldres upplevda goda hälsa har för det liv de lever och hur
det skiljer sig från de äldre som inte upplever sin hälsa som god.
Förekomsten av demenssjukdom är fortfarande dåligt undersökt
och det är därför oklart hur många personer som faktiskt drabbas.
Även psykisk ohälsa bland äldre är ett eftersatt område och bättre
diagnostisering, behandling, omhändertagande och socialt stöd för
äldre med psykisk ohälsa behöver utvecklas. Socialstyrelsen presenterade 2013 förslag på åtgärder för att förbättra den psykiatriska
vården för just äldre. I vilken utsträckning dessa åtgärder faktiskt
har införts och i så fall vilka effekterna har blivit behöver dock
undersökas närmare.
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Avslutande sammanfattning
Vi blir allt äldre och lever längre innan vi får olika sjukdomstillstånd. Medellivslängden är nu 84 år för kvinnor och drygt 80 år för
män men tendensen är att medellivslängden kommer att fortsätta
öka för båda grupperna. Trots att vi blir allt äldre uppger många
äldre att de har en bra hälsa. Faktorer som sociala relationer, aktivitet, självbestämmande och känsla av mening har betydelse för
upplevelsen av ett hälsosamt åldrande. Dödligheten i vissa sjukdomar minskar och förväntas fortsätta göra det. Förekomsten av
demenssjukdomar förväntas dock öka då fler kommer att uppnå
den ålder då dessa uppträder mer frekvent. Olika livsstilsfaktorer,
som fysisk aktivitet, kost, rökning, stress och alkoholvanor påverkar äldres hälsa. Psykisk ohälsa är utbredd bland äldre. Vad dagens
allt snabbare utveckling av medicinska landvinningar, teknisk utveckling och välstånd kommer att betyda för hälsa och livstillfredsställelse hos framtidens äldre återstår att undersöka.
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3. Äldres deltagande i samhälls- och arbetsliv
Susanne Kelfve
Sammanfattning
Att bli äldre innebär för de flesta att gå från att vara yrkesverksam
till att bli pensionär, något som för många är en stor livsomställning. Vid vilken ålder en person pensionerar sig samt hur pensioneringsprocessen går till varierar dock, både mellan grupper och
över tid. Att bli äldre innebär också för många att det sociala livet,
såsom sociala kontakter, engagemang i föreningsliv och politik, kan
förändras. Det här kapitlet handlar om äldre personers deltagande i
arbetsliv, pensioneringsprocessen, äldres deltagande i samhälls- och
föreningsliv samt hur detta har förändrats över tid.
Nyckelfakta
 Äldres deltagande på arbetsmarknaden har ökat under 2000-talet
och alltfler fortsätter att arbeta efter 65. Undantaget är kvinnor
över 65 år i traditionella arbetaryrken.
 I åldersgruppen 65–74 år är en betydligt högre andel sysselsatta
genom visstidsanställning eller eget företagande, jämfört med
andra åldersgrupper.
 Äldre utför mycket obetalt arbete, såsom informell omsorg,
vilket har ökat de senaste decennierna.
 Äldre är fortfarande kraftigt underrepresenterade i riksdagen,
medan andelen äldre ledamöter över 65 har ökat i både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige sedan 80-talet.
Introduktion
Vi lever allt längre och många äldre har dessutom god hälsa och
funktionsförmåga högt upp i åren. Detta möjliggör att många äldre
kan fortsätta att yrkesarbeta och att delta aktivt i samhälls- och
föreningsliv. Dock är äldre personer en resurs som inte alltid tas
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tillvara i samhället. För att samhället ska anpassa sig till en åldrande
befolkning krävs det att vi arbetar längre. Samtidigt medför stress
och hög belastning inom många yrken att vissa yrkesgrupper har
svårt att jobba ens till 65 års ålder. För många personer är det hälsan eller ekonomin som styr tidpunkten för pensionering, medan
andra har större möjlighet att välja. Vissa väljer att pensionera sig
för att få tid för annat i livet, medan andra väljer att fortsätta arbeta
även högt upp i åldern.
Deltagande i arbetsliv
Andelen sysselsatta på arbetsmarknaden har ökat i den äldre befolkningen sedan 2005, marginellt bland personer 45–54 år och
markant bland personer 55 år och äldre (Tabell 1). Bland kvinnor
65–74 år har det skett en fördubbling av andelen sysselsatta från
2005. År 2015 var 12 procent av kvinnorna och 21 procent av
männen 65–74 år sysselsatta.
Majoriteten av alla sysselsatta i åldersgrupperna 45–64 år har en
tillsvidareanställning. Mellan 5 och 7 procent har visstidsanställningar och cirka 7 procent av kvinnorna och 20 procent av männen
är sysselsatta genom eget företagande (eget eller inom familjen). I
åldersgruppen 65–74 år är en betydligt högre andel sysselsatta genom visstidsanställning eller eget företagande. Bland kvinnor 65–74
år har sedan 2005 andelen tillsvidareanställda och andelen sysselsatta genom företagande minskat, medan andelen visstidsanställda
har ökat markant, från 19 till 36 procent (SOU 2012:28).
Kvinnor 55 år och äldre arbetar framför allt inom vård och omsorg samt med utbildning. Män i motsvarande åldersgrupp arbetar
främst inom tillverkning och utvinning samt med finansiell verksamhet. Majoriteten av företagande efter 55 års ålder sker inom
olika företagstjänster, handel samt jordbruk/skogsbruk/fiske
(SOU 2012:28).
Det är generellt en låg arbetslöshet bland äldre i Sverige (Figur
1). Få blir arbetslösa i hög ålder, men av de arbetslösa är det många
som blir långtidsarbetslösa. En vanlig anledning till att äldre personer blir arbetslösa är strukturrationaliseringar, där vissa arbetsuppgifter försvinner från arbetsmarknaden. Funktionsnedsättningar,
låg utbildning samt inaktuell utbildning kan ligga bakom de långa
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arbetslöshetstiderna. I oktober 2012 hade cirka 30 procent av de
totalt inskrivna arbetslösa i åldrarna 55–64 år en funktionsnedsättning (Arbetsförmedlingen, 2012).

* av den totala arbetskraften (arbetskraften=sysselsatta plus arbetslösa).
Källa: SCB (AKU), hämtat från statistikdatabasen (tillgänglig på www.scb.se).

Bland personer 55–74 år är andelen sysselsatta högre bland inrikes
födda jämfört med utrikes födda personer, en skillnad som generellt sett har minskat sedan 2005. I synnerhet har utrikes födda
kvinnor i denna åldersgrupp ökat sitt deltagande på arbetsmarknaden. Under samma period har andelen arbetslösa ökat bland utrikes födda äldre, medan andelen arbetslösa bland inrikes födda
äldre legat stabilt. Arbetslösheten bland utrikes födda var år 2015
mer än dubbelt så hög jämfört med inrikes födda, både bland män
och bland kvinnor 55–64 år. Utrikes födda är dessutom generellt
arbetslösa under en längre period än inrikes födda (SCB, 2016).
Att arbeta efter 65 är vanligare bland egenföretagare samt personer med lång akademisk utbildning. Tjänstemän arbetar i högre
utsträckning än arbetare efter 65, liksom män i högre utsträckning
än kvinnor arbetar efter 65, en skillnad som kan förväntas minska i
och med antalet högutbildade kvinnor ökar (SOU 2010:85). Under
2000-talet har andelen sysselsatta i åldersgruppen 65–74 år ökat
både bland tjänstemän och bland arbetare, med undantag för kvinnor med arbetaryrken, där ökningen är marginell. Därmed har
skillnaden i andelen sysselsatta efter 65 ökat mellan kvinnor med
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tjänstemannayrken och kvinnor med traditionella arbetaryrken
(SOU 2012:28). Personer med eftergymnasial utbildning förvärvsarbetar i högre utsträckning efter 65 jämfört med personer med
lägre utbildning. Detta gäller såväl kvinnor som män, samt utrikes
som inrikes födda. Det är även vanligare bland inrikes födda att
arbeta efter 65 än bland utrikes födda, men skillnaden är mindre för
gruppen utrikes födda som har vistats mer än 20 år i Sverige (SCB,
2012).
Personer 55 år och äldre har generellt bättre kognitiv och fysisk
förmåga än tidigare generationer och är därmed bättre rustade för
att arbeta längre upp i åldrarna. Dock finns stora variationer. Samtidigt är arbetsmarknaden dåligt rustad för att ta tillvara arbetskraft
i högre åldrar. Det saknas också forskning om branschspecifika
åtgärder som skulle möjliggöra för äldre personer att stanna på
arbetsmarknaden samt vilka faktorer som påverkar ett (för)tidigt
pensionsuttag (Arbetsmarknadsutskottet, 2013).
Historiskt sett har arbetskraftsdeltagandet bland män över 60 år
sjunkit sedan 60-talet6 för att sedan öka under 2000-talet
(Johansson, Laun & Palme, 2015). Bland män i åldersgruppen 60–
64 år har arbetskraftsdeltagandet sjunkit från cirka 85 procent i
början av 1960-talet till cirka 55 procent år 2000, för att sedan öka
till 73 procent år 2014. I åldersgruppen 65–74 år sjönk
arbetskraftsdeltagandet bland män markant mellan 1960 och 1980,
och har sedan dess legat på en betydligt lägre nivå än nivån 1960,
trots den ökning som skett sedan 2005 (Tabell 1). Till följd av
kvinnors inträde på arbetsmarknaden, framför allt mellan 1960 och
1980, ser utvecklingen för kvinnor annorlunda ut. En stadig ökning
av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har skett sedan 60-talet
för kvinnor 60–64 år, medan kvinnor 65 år och äldre har legat mer
stabilt över tid, dock med en svag ökning under 2000-talet.
Utifrån den hälsoutveckling som skett de senaste decennierna,
avseende dödlighet och självskattad hälsa, finns det potential för
ökad sysselsättning bland äldre, i synnerhet i åldersgruppen 65 år
och äldre. Det är också sannolikt att det är bland personer 65 år
och äldre som utvecklingen kommer att ske mot ett förlängt arbetsliv (Johansson, Laun & Palme, 2015).
6

Jämförelsen kompliceras av att pensionsåldern var 67 år fram till 1976. Den sänkta åldern
för pensioneringen kan ha påverkat arbetskraftsdeltagandet.
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Pensionering
Övergången från arbetsliv till pensionering beskrivs ofta som en
process. Pensionering innebär inte alltid att gå från att vara fullt
yrkesverksam till att vara pensionär. Pensioneringsprocessen kan
innefatta t.ex. arbetslöshet, sjukersättning, deltidsarbete och deltagande i arbetsmarknadspolitiska program (Halleröd, 2013).
Pensionsmyndigheten använder sig av fyra olika mått för att beräkna genomsnittsålder för pensionering. År 2014 beräknades utträdesåldern (då en person utträder ur arbetsmarknaden) till 63,8
år. Pensioneringsåldern (då en person beviljas eller börjar ta ut en
pensionsförmån) kan i sin tur definieras olika. Medelpensioneringsålder I (medelålder för uttag av ålderspension) beräknades
till 64,5 år, medelpensionsålder II (inkluderar sjukersättning från
30 års ålder) till 62,3 år och medelpensioneringsålder III (inkluderar sjukersättning från 50 års ålder) till 63,8 år (Pensionsmyndigheten, 2015).
Det finns många faktorer som påverkar vid vilken ålder en
person går i pension. Förutom tidpunkten för när man har möjlighet att få pensionen utbetald är även en persons hälsa, yrke samt
ekonomi viktiga faktorer. Att vara ensamstående, eller om
make/maka fortfarande arbetar ökar också sannolikheten att fortsätta arbeta efter 65 (SOU 2010:85). I en svensk intervjustudie
uppgav nästan hälften av pensionärerna i åldersgruppen 55–74 år att
hälsoproblem var en bidragande orsak till deras pensionering
(Nordenmark & Stattin, 2009).
Antalet äldre arbetstagare som uppger att de skulle kunna fortsätta arbeta är fler, än dem som vill göra det (Nilsson, Hydbom, &
Rylander, 2011).
Det händer också, men är inte så vanligt (mellan 6 och 14 procent
beroende av definition), att personer återvänder till arbetslivet efter
att ha gått i pension. Beslutet att återvända till arbetslivet verkar ha
ett samband med livsstilsfaktorer såsom civilstånd, partnerns
pensioneringsstatus och förmögenhet. Sannolikheten för en gift
kvinna att gå tillbaka till arbetslivet är lägre för kvinnor vars make är
pensionerad, jämfört med om maken fortfarande yrkesarbetar. Bland
män däremot, är sannolikheten att gå tillbaka till yrkeslivet generellt
högre bland gifta män än ogifta män, även om sannolikheten ökar
ytterligare om makan yrkesarbetar (Pettersson, 2014).
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Liksom att anledningen till pensionering varierar mellan olika
grupper och individer i samhället, varierar även upplevelsen av att
bli pensionär. Enligt svenska data från 1990-talet är personers välmående (wellbeing) efter pensionering först och främst ett resultat
av ackumulerade levnadsförhållanden under livet, snarare än en
effekt av olika typer av övergångar från arbetsliv till pensionering
(Halleröd, 2013). Å andra sidan visar forskning att en persons välmående som pensionär har ett samband med anledningen till pensioneringen. Personer som pensionerade sig av mer tvingande omständigheter (”push” reasons), såsom hälsoproblem eller att deras
arbete hade blivit för krävande/förändrat/inte längre var efterfrågat,
upplevde sämre välmående än personer som gick i pension av
mindre tvingande omständigheter. Med andra ord är inflytande
över tidpunkten för pensionering viktigt för en persons psykosociala välmående som pensionär. Studien visade även att i synnerhet män som pensioneras till följd av att deras kompetens inte
längre efterfrågas på arbetsmarknaden upplever sämre välmående
än andra grupper (Nordenmark & Stattin, 2009).
Deltagande i samhällsliv och i civilsamhället
Civilsamhället
Civilsamhället är den del av samhället som kännetecknas av ideellt
arbete, frivilligt givande och ideella organisationer. I Sverige
pratar man ofta om folkrörelser. Ibland används en definition av
civilsamhället som även ”inkluderar informella nätverk och ”ickeorganiserad” informellt hjälp- och omsorgsgivande i lokalsamhället
och i kärnfamiljen.” (Jeppsson Grassman & Jegermalm, 2015)
Civilsamhället fyller viktiga samhällsfunktioner (t.ex. som röstbärare
genom lobby- eller intresseorganisationer, som alternativ/komplement till offentliga och vinstdrivande serviceproducenter, samt
bidrar till demokratiska färdigheter och värderingar i samhället).
Civilsamhället har historiskt sett haft stor betydelse för det svenska
samhällets utveckling och anses knyta samman samhället genom
att det skapar sammanbindande och överbryggande socialt kapital
(Harding, 2012).

43

Forskning har visat att äldre personer generellt sett fortsätter att
vara både socialt aktiva samt fortsätter med sina fritidsaktiviteter
även i hög ålder (Agahi et al., 2010). Dock minskar generellt deltagande i fritidsaktiviteter i hög ålder (Agahi, Ahacic & Parker,
2006).
Statistik från SCB (Tabell 2) visar att såväl andelen medlemmar
som aktiva medlemmar i idrotts- eller friluftsföreningar är lägre i de
äldsta åldersgrupperna. Vad gäller kulturföreningar ses skillnaden
endast i den äldsta åldersgruppen, personer 85 år och äldre. För
medlemskap i ett politiskt parti syns inga tydliga åldersspecifika
mönster. Den högsta andelen som är medlemmar i ett politiskt
parti återfinns i gruppen 75–84 år och lägst andel aktiva medlemmar återfinns bland personer 85 år och äldre. Medlemskap i en
pensionärsförening är vanligt i samtliga åldersgrupper. Grovt räknat uppger cirka 40 procent medlemskap i en pensionärsförening
och mellan 4 och 10 procent att de även är aktiva i föreningen.
Undantaget är män 65–74 år där 27 procent uppger medlemskap i
en pensionärsförening. Å andra sidan uppger drygt 8 procent att de
är aktiva i föreningen. I samtliga åldersgrupper är män i större utsträckning än kvinnor medlem eller aktiv i en idrotts- eller friluftsförening.
Personer 65 år och äldre utför även mycket obetalt arbete i form
av engagemang och stöd till såväl föreningar, grannar, vänner och
familj. I synnerhet informell omsorg har ökat under de senaste
decennierna i denna grupp (Jeppsson Grassman 2014). En stor
andel av den vuxna befolkningen uppger att de utför ideellt arbete
eller ger informell omsorg. Under 2000-talet har den största ökningen av ideellt arbete skett i åldersgruppen 75–84 år (Jeppsson
Grassman & Jegermalm, 2015). Socialstyrelsen rapporterade 2012
att omsorgsgivande är vanligast i åldersgruppen 45–64 år, men att
även personer 65–80 år ger informell omsorg i stor utsträckning,
närmare 20 procent. Bland personer 80 år och äldre rapporterar 15
procent att de ger informell omsorg. Informell omsorg bland personer över 65 år riktar sig ofta till make, maka eller partner (Socialstyrelsen 2012). Andelen vårdgivare av informell omsorg till någon
utanför hushållet har ökat från tidigt 1990-tal och rapporterades
2005 vara 57 procent i gruppen 60–74 år och 22 procent bland personer 75–84 år (Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2009a;
Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2009b).
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*Baseras på 2012–2013 års ULF-data.
Källa: SCB (ULF), hämtat från statistikdatabasen (tillgänglig på www.scb.se).

I åldersgruppen 60 till 84 år är det i synnerhet kvinnor som ger
informell omsorg till någon utanför hushållet, medan män i större
utsträckning utför ideellt arbete. Dessutom uppger 25 procent i
åldersgruppen 60–84 år att de både ger informell omsorg till någon
utanför hemmet samt utför någon form av ideellt arbete. I likhet
med gruppen som enbart utför ideellt arbete karakteriserades dessa
25 procent av att i högre utsträckning vara män, högutbildade och
vara förvärvsarbetande. Dessutom rapporterade personer involverade i ideellt arbete bättre hälsa än personer som inte var involverade i ideellt arbete (Jegermalm & Jeppsson Grassman, 2009a).
Trots att många äldre fortsätter att vara delaktiga i samhället
även i hög ålder, är äldre personer underrepresenterade i det politiska beslutsfattandet. Andelen personer som är 65 år och äldre
utgör mer än 25 procent av alla röstberättigade i Sverige. Samtidigt
var mindre än 3 procent av de år 2014 invalda riksdagsledamöterna
65 år eller äldre, en siffra som legat relativt stabilt de senaste 30
åren trots att andelen personer 65 år och äldre har ökat under
samma period. Däremot ser utvecklingen annorlunda ut vad gäller
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landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, där andelen ledamöter 65 år och äldre har ökat under de senaste decennierna, från 4
procent 1982 till 15 procent 2014 i landstingsfullmäktige och från 4
procent 1982 till 15 procent 2014 i kommunfullmäktige. Mönstren
är ungefär desamma för kvinnor och män (SCB, 2016).
Kunskapsluckor
Kunskapen om äldres deltagande på arbetsmarknaden är relativt
god. Dock är det fortfarande inte helt klart hur en höjd pensionsålder påverkar olika grupper i samhället. Vi vet inte heller om det
kommer att bli vanligare att gå tillbaka till arbetslivet efter pensionering. Vad gäller deltagande i samhällsliv och civilsamhället är
kunskapsnivån relativt god vad gäller generella mönster, dock
saknas kunskap om utrikes föddas specifika situation.
Avslutande sammanfattning
Äldres deltagande på arbetsmarknaden har ökat under 2000-talet
och alltfler fortsätter att arbeta efter 65. Undantaget är kvinnor
över 65 i traditionella arbetaryrken. Samtidigt är arbetsmarknaden
dåligt rustad för att ta tillvara arbetskraft i högre åldrar. Pensionering är ofta en process och vissa väljer att gå tillbaka till yrkeslivet efter pensionering. Inflytande över tidpunkten för pensionering är viktigt för en persons psykosociala välmående som pensionär. Generellt sett minskar deltagande i fritidsaktiviteter och i
föreningsliv i hög ålder, men många äldre är medlemmar i en pensionärsförening. Äldre utför mycket obetalt arbete i form av engagemang och stöd till såväl föreningar, grannar, vänner och familj. I
synnerhet informell omsorg har ökat mycket under de senaste decennierna. Personer 65 år och äldre är fortfarande kraftigt underrepresenterade i riksdagen, medan andelen ledamöter över 65 har
ökat i både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige sedan
1980-talet.
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4. Äldre, infrastruktur och boende
Marianne Abramsson
Sammanfattning
I kapitlet sammanfattas kunskapsläget inom flera olika områden
som påverkar äldres livssituation och livskvalitet och som hjälper
oss att förstå vilka de äldre är. Det handlar om äldres tillgång till
och användning av olika transportmöjligheter och i vilken utsträckning samt på vilket sätt äldre använder sig av olika ITlösningar. Syftet är att illustrera hur äldre har möjlighet att använda
sig av samhällets infrastruktur. Kapitlet tar också upp äldres
boende, för att visa hur bostadsmarknaden fungerar för olika grupper av äldre och i olika geografiska områden som erbjuder olika
möjligheter på bostadsmarknaden. Även säkerhet och äldres upplevelse av säkerhet diskuteras kort i kapitlet.
Nyckelfakta
 Fler äldre har körkort, i synnerhet kvinnor och bilen förblir ett
viktigt transportmedel allt högre upp i åldrarna. Andelen personer med färdtjänst har minskat över tid.
 Den digitala klyftan i dag går mellan de yngre och äldre pensionärerna och förklaras till stor del av utbildning, ekonomi och
yrkesbakgrund.
 Äldres inkomster har under de senaste decennierna förbättrats
och deras konsumtionsmönster liknar i större utsträckning de
yngres.
 I princip alla äldre bor i en bostad med god boendestandard på
den ordinarie bostadsmarknaden. Drygt 88 000 bor i särskilt
boende, 80 procent av dem är över 80 år.
 Ett anmärkningsvärt stort antal äldre dör i olika typer av
olyckor.
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Introduktion
När man blir äldre kan livet förändras på olika sätt. Särskilt märks
detta i samband med pensionering och för dem vars hälsa försämras
så att det i betydande utsträckning påverkar hur livet kan levas. I
samband med att man går i pension förändras den tid som står till
ens eget förfogande och det är också sannolikt att man besöker
andra platser än tidigare eller samma platser men vid andra tider.
Många tillbringar t.ex. mer tid i hemmet och bostaden kan därmed
komma att få en annan betydelse. När man inte längre behöver ta
sig till ett arbete förändras transportmönster och eventuellt också
transportmedel. En viktig del av det moderna samhällets infrastruktur är informationsteknologin och de relativt snabba förändringar den har fört mig sig och som också i stor utsträckning
påverkar äldre. Kommunikation med såväl familj och vänner som
med servicetjänster och myndigheter ställer allt större krav på tillgång till olika IT-tjänster. Äldre är en grupp som har pekats ut som
särskilt sårbar i sammanhanget då särskilt de äldsta i mindre utsträckning än andra åldersgrupper använder sig av internet och
olika sociala medier.
Infrastruktur och boende
Resande och transportmedel
Allt fler äldre har i dag körkort och/eller bor tillsammans med någon som har och bilen förblir ett viktigt transportmedel allt högre
upp i åldrarna (RVU, 2015). Äldre i storstäder samt de allra äldsta
kör bil i mindre utsträckning än äldre i andra geografiska områden
och åldrar. Äldre, över 65 år, använder kollektivtrafik i mindre utsträckning än andra åldersgrupper, endast 5 procent av deras resor
sker med kollektivtrafik (Trafikanalys 2015b). Mest betyder bilen
på landsbygden där kollektivtrafik primärt utgör kompletteringstrafik när bilen inte kan användas (Trafikanalys, 2014). I dessa
områden, med en minskande och åldrande befolkning behöver man
hitta alternativa transportmetoder för dem som inte längre kan eller
vill köra bil. Det är här inte möjligt att bygga ut kollektivtrafiken
enligt en traditionell modell (Trafikanalys, 2014).
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Man skulle kunna förvänta sig förändrade transportmönster i
samband med pensionering. Bortsett från att man inte längre behöver ta sig till arbetet behåller dock många i övrigt sitt sätt att resa
enligt en intervjustudie med personer som nyligen gått i pension
(Berg, 2016). Resultaten stämmer även överens med resvaneundersökningarna (RVU, 2015). För dem som tidigare kört bil förblir
bilen ett viktigt transportmedel t.ex. när man handlar, reser till
sommarstugan eller tar hand om barnbarn. I den här livsfasen är det
för de flesta inte aktuellt att sluta köra bil vilket är tydligt även i
statistiska undersökningar (RVU, 2015). Det finns också studier
som visar på försämrad livskvalitet bland äldre som slutar att köra
bil (Davey, 2007) och att friska äldre bör fortsätta köra för att upprätthålla sitt oberoende och undvika isolering (Schwanen &
Ziegler, 2011; Siren & Hakamies-Blomqvist, 2009). För många
äldre handlar det dock om en gradvis övergång då valet att sluta
köra bil hänger samman med försämrad hälsa då man successivt
vänjer sig vid att klara sig utan bil (Siren & Haustein 2014).
Andelen som beviljas färdtjänst har minskat över tid. Det kan
antas bero på en kombination av lägre beviljandegrad, förbättrad
tillgänglighet i kollektivtrafiken generellt samt ökat bil- och körkortsinnehav bland kvinnor högre upp i åldrarna (Strömberg,
2011). Mest används färdtjänst av de gamla, 56 procent av dem med
färdtjänsttillstånd var över 80 år (2014) medan 24 procent var
mellan 65 och 79 år, majoriteten av dem med färdtjänsttillstånd är
kvinnor då de i genomsnitt lever längre (Trafikanalys 2015a). Det
finns också geografiska skillnader i användandet av färdtjänsttillstånd. I Stockholms län använder 90 procent av dem som tilldelats
tillstånd sig av färdtjänst medan i t.ex. Södermanland och Dalarna
endast 55 procent respektive 58 procent av dem som beviljats färdtjänst också använde sig av den (ibid).
Äldre och IT-användning
Infrastruktur kan i dag också sägas omfatta den digitala infrastrukturen där användning av internet har blivit alltmer avgörande för i
vilken utsträckning man på lika villkor är delaktig i samhället. I
rapporten Pensionärerna och internet 2014 sammanfattas de äldres
tillgång till och användning av internet (Findahl, 2015). Allt fler har
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tillgång till internet men tillgång innebär inte med nödvändighet
användning. Den digitala klyftan går enligt rapporten mellan de
yngre och äldre pensionärerna där de över 75 år i mindre utsträckning än de som är yngre (40-talisterna) använder internet. Generellt spelar inkomst, utbildning och yrkesbakgrund stor roll för
internetanvändning och bland de äldsta är det fler som har kort
utbildning, låg inkomst och som har arbetat i yrken där de inte
använde sig av datorer och internet när de gick i pension. Lägst
andel med tillgång till och användning av internet är äldre kvinnor
med låg utbildning. (Findahl, 2015).
Sättet att använda internet skiljer sig då fler bland de yngre äldre
utnyttjar olika tjänster på internet för att betala räkningar, beställa
varor och tjänster och för kommunikation via t.ex. e-post, skype,
facebook etcetera (Findahl, 2015). Det är dock färre bland de yngre
äldre som utnyttjar denna typ av tjänster än bland befolkningen i
övrigt. Särskilt gäller detta att vara aktiv på sociala medier. Att läsa
tidningar och följa nyheterna digitalt är dock något som de flesta av
alla äldre internetanvändare gör. Av de äldsta, över 75 år, uppger 81
procent att de inte känner sig delaktiga i informationssamhället och
att förändringarna har gått för långt. Bland de äldre som använder
sig av internet har det dock blivit en allt viktigare del i livet.
(Findahl 2015). Att delta i internetbaserade aktiviteter kan leda till
en känsla av deltagande i samhället samt till ett mer hälsosamt
åldrande (Larsson, 2016).
Konsumtionsmönster7
Under de senaste decennierna har de äldres inkomster förbättrats
(se kapitel 1 och SOU 2015:85). Över tid har också äldres
konsumtionsmönster i allt större utsträckning kommit att likna de
yngres. Det har skett i samband med att, särskilt de yngre, pensionärernas inkomster har ökat och deras hälsa har förbättrats. Enligt
en undersökning beställd av AMF tjänstepension baserad på data
7

Utvecklingen av de framtida pensionerna ger stor osäkerhet vid en jämförelse mellan
dagens och kommande pensionärers inkomster. Genom att den allmänna pensionens andel
minskar till förmån för tjänstepensionen drabbas de med låga inkomster och de som saknar
tjänstepension. (Vägen till ett pensionssystem i världsklass 2016, Håkan Swärdman,
Folksam).
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från SCB, hade år 2012 personer i åldern 65–74 år en disponibel
inkomst som motsvarade 94,6 procent av inkomsten hos dem som
är 30–49 år, motsvarande siffra för personer 75 år och äldre var 71,2
procent. År 1991 var motsvarande siffror 88 procent respektive
66,3 procent. Andelen av inkomsten som läggs på boende och mat
har minskat från drygt 50 procent (cirka 20 procent mer än yngre
hushåll) i slutet av 1970-talet till 42 procent, vilket är cirka 3
procent mer än genomsnittshushållet i landet i dag. Utgifterna för
kultur och rekreation har däremot ökat (AMF, 2014). Det är dock
viktigt att komma ihåg att inom äldregruppen är de ekonomiska
skillnaderna stora även om gruppen som helhet har fått det bättre
ställt (se kapitel 1 i föreliggande rapport). Det är också skillnader i
konsumtion mellan enpersons- och tvåpersonshushåll där de
senares konsumtion är mer lik yngre åldersgruppers. Likaså skiljer
sig yngre äldres konsumtion mot de allra äldstas, där den förra mer
liknar konsumtionen generellt och bland yngre hushållsgrupper.
Äldre hushåll (60+) jämfört med yngre har också markant större
hälsorelaterade utgifter. (Daunfeldt et al., 2008)
Boende
Med ett ökat konsumtionsutrymme för fler äldre och en ökad relativ fattigdom (se kapitel 1) kan man anta en större variation i efterfrågan på bostäder. De allra flesta äldre bor i dag i bostäder på
den ordinarie bostadsmarknaden. Drygt 50 procent av dem över 65
år bor i småhus med äganderätt och drygt en femtedel i bostadsrespektive hyresrätt (SOU 2015:85). Fler män än kvinnor bor i
äganderätt i alla åldersgrupper, bland dem över 85 år t.ex. bor 40
procent av männen och 20 procent av kvinnorna i äganderätt. Något fler kvinnor än män bor i bostadsrätt men betydligt fler kvinnor än män bor i hyresrätt. Av dem som har invandrat till Sverige
eller har föräldrar som båda är födda utomlands bor fler i hyresrätt
jämfört med dem som är födda i Sverige eller har minst en förälder
som är född här (ibid s. 134).
De flesta äldre bor i de större städerna och i förorter och pendlingskommuner även om andelen äldre kan vara hög i mindre
kommuner, bara 6 procent av dem över 65 år bor i glesbygd. I
mindre kommuner bor också fler i småhus i äganderätt medan
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boende i bostads- och hyresrätt är vanligare i städerna (SOU
2015:85 s. 135–136).
De flesta äldre i Sverige bor i bostäder med god standard och har
ofta hög utrymmesstandard. Man har generellt inte sämre bostadsstandard än andra grupper. Det är vanligare att yngre upplever
brister i sitt boende än att äldre gör det (SCB, ULF/SILC, 2012).
I samband med ökad ålder och förlust av en partner flyttar äldre
i ökad utsträckning till annat boende än äganderätt, särskilt ökar
andelen boende i hyresrätt. Andelen äldre i hyresrätt ökar med
ålder och minskad hushållsstorlek, där ensamstående i större utsträckning bor i hyresrätt än den som bor tillsammans med en
partner (Abramsson & Andersson, 2015; Abramsson & Andersson,
2012). Av dem över 65 år bor 4 procent (år 2015 drygt 87 900) i
särskilt boende, vilket alltid är biståndsprövat. De flesta (80 procent)
av dessa är över 80 år, övriga bor i bostäder på den ordinarie
bostadsmarknaden och av dem har 12 procent stöd av någon form av
hemtjänst, en ökning jämfört med tidigare år (Socialstyrelsen, 2014;
2016). Av äldre över 80 år bor 86 procent i ordinärt boende och 14
procent i särskilt boende. I alla åldersgrupper är det fler kvinnor än
män som bor i särskilt boende (ibid, 2014).
Majoriteten av äldre, över 65 år, som flyttar gör det inom den
lokala bostadsmarknaden, ett fåtal äldre flyttar över långa avstånd.
Lokala flyttningar innebär oftast att man är kvar i sitt sociala sammanhang och flyttningarna kan därför tolkas som att det primära
syftet med flytten är ett bostadsbyte då bostaden eller eventuellt
boendemiljön inte svarar mot de behov eller de önskemål den äldre
personen har (Abramsson et al., 2014). Ett bostadsbyte förutsätter
att bostadsmarknaden kan erbjuda ett reellt alternativ till den nuvarande bostaden. I kommuner med, över tid, minskande befolkningstal har den lokala bostadsmarknaden svårare att möta de behov en ökande andel äldre och mycket gamla har då det är brist på
moderna och tillgängliga bostäder (Riksrevisionen 2014). Det kan
också vara svårt för äldre att hitta en bra bostad i tillväxtområden
där det är hård konkurrens om såväl befintliga som nya bostäder.
Sannolikheten för att äldre i sådana bostadsområden blir kvar i t.ex.
större villor ökar därmed vilket bland annat har diskuterats i media
(DN, 2016).
Under många år framöver kommer ålder, kön och hushållskonstellation (ensamboende/samboende) att påverka möjligheterna
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på bostadsmarknaden på grund av olika individers ekonomiska
möjligheter. Sämst förutsättningar på bostadsmarknaden har äldre
ensamstående kvinnor då det är de som har de lägsta inkomsterna.
Äldre kvinnors inkomster generellt är lägre än männens vilket ger
männen bättre förutsättningar på bostadsmarknaden. I åldersgruppen 75–84 år har 45 procent av männen råd att efterfråga en
nybyggd tvårumslägenhet medan bara 15 procent av kvinnorna i
samma ålder har samma möjlighet om de samtidigt ska ha medel
över som räcker till en skälig levnadsnivå. Likaså kvarstår skillnaderna mellan enboende och samboende där de senare oftast har
bäst ekonomi (SOU 2015:85).
Säkerhet och trygghet
Även om äldre är friskare än tidigare generationer högre upp i åldrarna lever man också längre och med ökad ålder följer ofta ökad
risk för sjukdom. Många lever också länge med olika sjukdomar
och en hel del äldre har många olika sjukdomar (Parker och Agahi,
2011; Thorslund och Parker, 2007). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppskattar antalet personer 65 år och äldre
som uppsöker akut sjukvård på grund av skada till cirka 115 000 per
år. Av dessa skadas 65 000 i bostaden och 15 000 på sjukhus eller
särskilt boende och åtta personer avlider varje dag, vilket betraktas
som en hög siffra (MSB, 2014). Särskilt utsatta anses äldre vara för
fallolyckor (se kapitel 2).
Brottsförebyggande rådet undersöker årligen brottslighet,
otrygghet och oro för att bli utsatt för brott bland personer 16–79
år. De som i störst utsträckning oroar sig för brottslighet i samhället är de äldsta åldersgrupperna och de som oroar sig för att vara
ute sent på kvällen är de yngsta och de äldsta kvinnorna
(Brottsförebygganderådet 2016). Även data från ULF/SILCundersökningen visar att de som i störst utsträckning avstår från
att gå ut på grund av oro är de äldsta åldersgrupperna, 75 år och
äldre. Dessa råkar sällan ut för brott men vistas inte heller i brottsutsatta miljöer i samma utsträckning som yngre åldersgrupper
(SCB 2015).
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Kunskapsluckor
Fler äldre har körkort och kör bil allt högre upp i åldrarna något
som antas påverka äldres livskvalitet positivt. Hur äldres ökade
bilkörning påverkar utvecklandet av ett hållbart samhälle är en aktuell fråga. Äldre som grupp är redan bland dem som åker kollektivt i liten utsträckning. En annan fråga som behöver studeras vidare är den om ny teknik i bilar som eventuellt kan göra äldre, på
grund av ålder osäkra, bilförare mer trygga i sitt körande. Informationsteknologi och äldre är en ständigt aktuellt fråga. Då tekniken kontinuerligt utvecklas, kan vi då räkna med att senare åldersgrupper ska vara mer benägna att använda den här typen av teknik
än de som är äldre i dag?
Det saknas kunskap om hur äldre påverkas av situationen på den
lokala bostadsmarknaden. Det gäller särskilt på svaga bostadsmarknader, där utbudet av tillgängliga bostäder kan vara begränsat, men
även på mycket konkurrensutsatta bostadsmarknader. Där är konkurrensen om bostäder stor då det råder en allmän brist på bostäder. För äldre med låga inkomster kan det vara särskilt svårt att
flytta till en mer tillgänglig bostad. Att kartlägga äldres boendesituation utifrån vilka typer av bostäder äldre bor i, avseende t.ex.
tillgänglighet, skulle ge en bättre bild av framtidens bostadsbehov
bland äldre.
En angelägen och begränsat utforskad fråga är hur relationen ser
ut mellan äldres ekonomi och möjligheten eller viljan att betala för
ett mer anpassat boende.
Då brottsförebyggande rådet undersöker brottslighet, otrygghet
och oro bland personer 16–79 år finns det en uppenbar brist på
kunskap om situationen bland de allra äldsta, 80+. Det är också
denna grupp som i störst utsträckning är i behov av hemtjänst, har
kognitiva funktionsnedsättningar och därmed utgör en grupp som
skulle kunna vara särskilt utsatt för brott i hemmet.
Avslutande sammanfattning
Alltfler äldre har körkort och kör bil i allt högre ålder. Att kunna
fortsätta att köra bil upprätthåller äldres oberoende men kan också
leda till ökade svårigheter att vänja sig vid andra trafiksätt i högre
ålder. Andelen färdtjänsttillstånd har minskat över tid och använ-
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dandet av tjänster skiljer sig mellan kommunerna vilket kan ha att
göra med avstånd till aktiviteter och sociala nätverk.
Användningen av informationsteknologi bland äldre har ökat
kontinuerligt. Skillnaderna är dock större mellan yngre äldre och de
allra äldsta än mellan yngre och äldre. Man kan förvänta sig ett ökat
användande när yngre äldre, som nu är de mest frekventa användarna av informationsteknologi, åldras men samtidigt, med den
teknikutveckling som kontinuerligt äger rum och som yngre mer
påtagligt är delaktiga i då de är aktiva på arbetsmarknaden, är risken
stor att skillnaderna till viss del upprätthålls.
I kommuner med kontinuerlig befolkningsminskning finns en
brist på tillgängliga bostäder och det kan vara svårt för äldre att
hitta ett alternativ till en bostad som inte längre fungerar ur t.ex.
tillgänglighetssynpunkt eller som ligger otillgängligt. På samma sätt
kan det vara svårt för äldre att förändra sin boendesituation på bostadsmarknader där konkurrensen om bostäder är stor och det råder en allmän brist på bostäder.
En del äldre upplever sig oroliga och otrygga inom och utanför
sina hem. Brottsförebyggande rådet undersöker detta bland personer 16–79 år vilket innebär en brist på kunskap om situationen
bland de allra äldsta. Denna grupp bor i större utsträckning kvar i
bostäder i ordinärt boende där de tar emot hemtjänst och alltfler
bor också kvar med kognitiva funktionsnedsättningar. De utgör
därmed en grupp som skulle kunna vara särskilt utsatt för brott i
och utanför hemmet.
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5. Äldre, generationsperspektiv och sociala nätverk
Marianne Abramsson
Sammanfattning
Kapitlet tar upp hur äldres familjesituation, det vill säga i vilken
hushållskonstellation de lever, och närhet till familjenätverk respektive sociala nätverk kan påverka äldres livssituation. Sammantaget har andelen äldre som lever ensamma minskat över tid, medan
antalet däremot har ökat då de äldre blir allt fler. Likaså har andelen
som inte har barn minskat. Det finns studier som visar på att äldre
som har barn är något mindre beroende av formella insatser och tar
del av dessa under kortare tid än dem som inte har barn. Utifrån
den relativt begränsade kunskap som finns gäller samma förhållanden i princip för dem som lever i andra förhållanden än dem som
karakteriseras som kärnfamiljer men varierar beroende på vilken
typ av familjenätverk man ingår i. Det geografiska avståndet till
barn och andra viktiga sociala nätverk är avgörande för i vilken
utsträckning äldre kan räkna med praktiskt stöd från dessa.
Nyckelfakta
 Andelen enboende äldre har minskat över tid då medellivslängden har ökat och parförhållanden därmed varar längre. Antalet
har dock ökat då fler personer är äldre.
 Andelen äldre utan barn har minskat.
 Äldre som bor nära något av sina barn får med större sannolikhet också praktisk hjälp från dessa.
 Äldre personer utan barn är mer beroende av formella omsorgsinsatser.
Introduktion
Med en ökad andel äldre och särskilt med en ökning av andelen
mycket gamla, är frågan om hur välfärdsstaten ska kunna upprätthålla en god äldreomsorg aktuell. När samhället koncentrerar sina
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verksamheter till dem med allra störst behov kan eventuellt stöd
från anhöriga och vänner komma att bli allt viktigare för den äldre
individen. Äldres hushållsstatus och familjesituation, det vill säga
tillgång till familj och sociala nätverk som kan ge hjälp och stöd,
kan påverka äldres livssituation och vara avgörande för deras livskvalitet. Bilden av Sverige är ofta att avstånden är långa mellan
människor, men man kan anta att den fortsatta urbaniseringen snarare har lett till att avstånden mellan olika generationer har minskat
då allt färre bor kvar i gles- och landsbygdsområden. Nedan följer
en genomgång av undersökningar och litteratur, svensk och internationell, om äldres familjesituation, om betydelsen av avståndet
till familjemedlemmar och vilket stöd äldre kan räkna med från
släkt och vänner.
Familjesituation
De flesta över 60 år bor tillsammans med någon, en lägre andel,
cirka 32 procent bor själva, inklusive dem som bor i särskilt
boende, (Sundström, 2014). Andelen enboende har minskat på
senare år, bland annat beroende på att medellivslängden har ökat
och många har kvar sin make, maka eller sambo högre upp i
åldrarna. Fram till 60-års ålder är det flest män som bor ensamma,
därefter är det vanligare bland kvinnor att bo själva, 39 procent av
kvinnor och 23 procent av män över 60 år bor själva. Bland kvinnor
80 år och äldre bor majoriteten ensamma, bland män är det först
efter 90 års ålder som en majoritet bor själva. (Sundström, 2014).
År 1960 bodde 23 procent av alla över 60 år i enpersonshushåll,
2012 var den siffran 32 procent. År 1975 bodde var fjärde änka eller
änkling med sina barn, men i mitten av 1990-talet valde de i stället
att bo i egen bostad. År 1970 var det 23 procent av de äldre som
inte hade barn, i dag är det 12 procent. Ensamstående äldre i dag
bor hellre i egen bostad än tillsammans med barn eller andra
släktingar.
Samtidigt som andelen enboende har minskat har antalet ökat
vilket förklaras av att antalet personer över 60 år har ökat och nu
uppgår till 2,4 miljoner. Att antalet personer som bor själva har
ökat blir påtagligt för t.ex. den kommunala äldreomsorgen även om
det egentligen inte har blivit vanligare. Flest äldre som bor själva

63

finns i storstäderna, där också andelen enboende generellt är hög,
men också i utflyttningskommuner i glesbygd såsom Åsele,
Ragunda, Vilhelmina, Dorotea och Malå där andelen äldre som bor
ensamma är 40 procent eller mer. Kommuner med en låg andel
ensamboende äldre är Håbo, Nykvarn, Öckerö, Lomma, Habo,
Ekerö, Vellinge och Staffanstorp där bara 25 procent eller färre
äldre är ensamboende.
Även om skilsmässorna har ökat under hela 1990-talet i Sverige
så varar äktenskap allt längre, äktenskap som avslutas med att någon i relationen dör varar i genomsnitt i 50 år (Sundström &
Tortosa, 2010). Förklaringen är den ökade medellivslängden, att
man lever längre tillsammans. Även om man inkluderar äktenskap
som avslutas med skilsmässa så har den genomsnittliga tiden för
hur länge ett äktenskap varar blivit längre. Samboförhållanden har
blivit vanligare, i dag lever cirka 5 procent av dem över 65 år med en
sambo. Även särboförhållanden betraktas som vanligare, det är
dock svårt att visa med statistik. Urvalsundersökningar visar att 5–
7 procent av de äldre har en särbo. (Sundström & Tortosa, 2010).
Nära eller långt bort, avståndets betydelse för stöd
av sociala nätverk
Sverige förknippas med långa avstånd mellan vuxna barn och äldre
föräldrar och begränsat utbyte mellan generationer (Hank, 2007)
och ansvaret för vård och omsorg om äldre tillskrivs huvudsakligen
välfärdsinstitutionerna (Svallfors, 2011) och inte familjen. Andelen
äldre varierar mellan olika geografiska områden, t.ex. är andelen
äldre ofta större på landsbygden än i storstadsregioner även om
antalet äldre är fler där. Landsbygden förknippas ofta med starka
nätverk och nära kontakt mellan människor även om avstånden är
större. Det finns dock inga egentliga belägg för att familjenätverken är starkare på landsbygden än i städerna (Scharf, 2001;
Wenger, 2001b). Snarare är det geografisk närhet som är avgörande
för i vilken utsträckning man i olika sammanhang har stöd av t.ex.
familjenätverk (Rainer & Siedler 2012; Scharf 2001). Inte minst
utgör barn som bor nära en trygghet för äldre, om det skulle hända
något (Hjälm 2012). En studie från Nederländerna visade att
sannolikheten för att bo nära sina barn är större bland äldre i städer
än bland äldre på landsbygden (van der Pers & Mulder 2013) och
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liknande studier i Sverige visar på samma förhållanden (Malmberg
& Pettersson 2008). Att äldre föräldrar bor tillsammans med sina
barn är mycket ovanligt i Sverige. Malmberg & Petterssons studie
visar att cirka 10 procent av dem som är 65 år och äldre, har något
barn mycket nära, ≤100 m från den egna bostaden, 30 procent har
närmsta barn inom gångavstånd (<1 km), 55 procent har minst ett
barn på maximalt 5 km avstånd och 85 procent har minst ett barn
inom ett avstånd på 5 mil. Av dem över 65 år som har barn har bara
15 procent mer än 5 mil till sitt närmsta barn (Malmberg &
Pettersson, 2008).
Över tid, vid en jämförelse mellan 1992 och 2002, hade avståndet mellan vuxna barn och föräldrar minskat (Malmberg och
Pettersson, 2008). Detta kan mest sannolikt förklaras med att de
stora kohorter som flyttade till städerna under 1960- och 1970talen också nu har sina vuxna barn i städerna och därför bor nära. I
de glest befolkade kommunerna har fler äldre längre till sina barn,
>50 km, men det är också vanligare än i städerna att man har barn
mycket nära, <100 m. Malmberg och Petterssons studie visar också
att vuxna barn med högre utbildning bor längre från sina föräldrar
än vuxna barn med lägre utbildningsnivå. De som är födda i Sverige
bor också längre ifrån varandra än föräldrar och vuxna barn som
har invandrat.
Stöd från familj och vänner
Såsom beskrevs ovan är det i dag fler äldre som har barn och som
också bor ganska nära sina barn och det är fler som lever längre
tillsammans med sin partner. I den diskussion som förs om hur
välfärdsstaten ska ha möjlighet att erbjuda vård och omsorg till en
växande andel äldre diskuteras äldres sociala nätverk, t.ex. det som
familjen erbjuder och som man som äldre kan komma att bli mer
beroende av. Rollen är förstås också den omvända, där äldre utgör
en resurs för de yngre, då de t.ex. tar hand om barnbarn, stöttar
sina barn ekonomiskt och på andra sätt är engagerade i civilsamhället (Albertini, Kohli & Vogel, 2007; Halleröd, 2006; Hjälm,
2012; Hoff, 2007; Jegermalm & Grassman, 2009). När det gäller
hjälp och stöd till äldre personer har förhållandet mellan det stöd
som anhöriga respektive välfärdsstaten står för diskuterats. Bland
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annat har frågan rests om huruvida ett ökat stöd från välfärdssamhället konkurrerar ut anhörigas insatser. I en studie baserad på data
från städer i några europeiska länder visar det sig att den totala insatsen av hjälp och stöd är störst i länder med en stark välfärdsstat
där dessa insatser förstärks av stöd från familjen. I länder där stöd
och hjälp till äldre huvudsakligen sköts av familjen får de äldre totalt mindre hjälp (Motel-Klingebiel et al., 2005). Att det finns ett
behov av olika former av omsorgsgivare pekar t.ex. Hjälms studie
på då den visar att de äldre individerna som ingick i hennes studie
föredrar hjälp av offentlig äldreomsorgspersonal för vissa ändamål,
t.ex. det som gäller personlig vård (Hjälm, 2012). Hjälp med
servicetjänster, såsom att städa, handla eller laga mat kunde man
dock acceptera från sina barn (ibid.).
I en studie från England visas att äldre som har barn i större utsträckning får personliga besök och hjälp än äldre som inte har det.
Störst betydelse för frekvensen av besök har döttrar, det vill säga
äldre som har döttrar får i större utsträckning besök och hjälp än
dem som endast har söner vilka ändå får mer hjälp och besök än
äldre som inte har några barn alls (Grundy & Read, 2012). Att ha
en dotter var mer avgörande än antalet barn, det vill säga fler söner
kompenserar inte för att man inte har en dotter. Med flera barn fick
äldre som hade större behov av hjälp däremot mer stöd (ibid).
Ulmanen (2015) visar i sin avhandling att såväl söner som döttrar i
Sverige ger omsorg till äldre föräldrar. Två olika studier ger till viss
del olika resultat vid handen, i den ena framgår det att döttrar ger
mer hjälp än söner medan det i den andra framgår att de ger hjälp i
nästan samma utsträckning. Ulmanens förklaring till skillnaden är
att det beror på vilken typ av hjälp som efterfrågas i de olika studierna (se Ulmanen, 2015, för en närmare genomgång). Sönerna ger
mer praktisk hjälp med t.ex. reparationer, trädgårdsarbete och liknande medan kvinnorna ger mer hjälp i form av hushållsarbete och
personlig omsorg. Andra former av stöd, såsom organisatorisk och
administrativ hjälp, fördelas mer jämnt mellan män och kvinnor.
(Ulmanen, 2015).
Kunskapen är mindre om sociala nätverk bland äldre som inte
har barn och hur det påverkar deras omsorgssituation (Nilsson,
2011). Det finns dock ett flertal studier från andra länder som visar
på att de som inte har fått barn ofta har ett mindre omfattande socialt nätverk (Dykstra & Wagner, 2007) och färre faktiska person-
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liga besök (Grundy & Read, 2012). Kvinnor som inte har barn får
dock i större utsträckning än män besök och hjälp av vänner, oftast
väninnor. Kvinnors nätverk visar sig ofta vara mera stabila än mäns
(Banks, Haynes & Hill, 2009) och konsekvenserna av barnlöshet
påverkar mäns sociala situation mer än kvinnors, t.ex. vad gäller
hälsa och nätverk för vård och omsorg (Wenger, 2001a; Zhang &
Hayward, 2001). Äldre män som inte har barn och vars hälsa
försämras så att de blir beroende av andra saknar ofta personer i sin
närhet som kan ge hjälp och omsorg över en längre tid. Ogifta
äldre, män och kvinnor, visar sig oftare vara mer beroende av formell vård och omsorg än andra och också över längre tid (Dykstra
& Hagestad, 2007; Wenger, 2009).
En studie från Australien omfattande drygt 10 000 kvinnor 73–
78 år, visar att andelen, 2,7 procent, som var ogifta utan barn hade
högre utbildning än andra kvinnor och därmed god ekonomi
(Cwikel, Gramotnev & Lee, 2006). Få angav att de hade ekonomiska svårigheter och många hade privata sjukförsäkringar. Inga
särskilda skillnader kunde heller noteras vad gäller självupplevd
hälsa eller nyttjande av sjukvård jämfört med andra kvinnor. Däremot använde de sig i större utsträckning av formella tjänster för
underhåll och matleveranser, men inte i högre utsträckning än
kvinnor som tidigare hade varit gifta men nu var ensamstående. De
var däremot ofta engagerade i volontärverksamhet. I den här gruppen finns kvinnor som på grund av att de inte gifte sig och fick
barn kunde skaffa sig en högre utbildning och lönearbeta längre,
något som giftermål och/eller föräldraskap tidigare förhindrade.
Undersökningen visade således att gruppen inte utgör en problemgrupp utan i stället var en grupp som var väl förberedd för livet på
äldre dagar (Cwikel, Gramotnev & Lee 2006).
Alla äldre är inte del av en traditionell kärnfamilj och det stöd
som en sådan kan utgöra. Kvinnorna som presenterades i studien
ovan till exempel hade skaffat sig andra sociala nätverk. Att
familjen kan utgöras av något annat än just kärnfamiljen eller personer man har ett biologiskt släktskap med är till viss del beforskat
men endast i liten utsträckning i de nordiska länderna (Siverskog,
2013). Bromseth har intervjuat äldre icke-heterosexuella kvinnor,
59–94 år, om deras syn på vad som ingår i begreppet familj och den
komplexitet det kan innebära (Bromseth, 2013). För dem har det i
stor utsträckning handlat om att välja sin familj. Kvaliteten i kon-
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takterna med den biologiska familjen varierar i stor grad och är ofta
villkorad av heteronormen. Bland dem som har barn, t.ex. efter ett
tidigare heterosexuellt äktenskap får några t.ex. inte träffa sina
barnbarn tillsammans med sin partner medan andra på äldre dagar
har kommit närmare sina vuxna barn och etablerat en bra och öppen kontakt med såväl barn som barnbarn. Likaså kan kontakten
med andra biologiska släktingar, såsom syskon, variera i kvalitet
och omfattning. Sexualitet kan bli ytterligare en komplicerande
variabel i sådana relationer. Om kvaliteten på omsorgsinsatser i
större utsträckning blir avhängig det stöd man får av sina anhöriga
kan de som inte har ett sådant fungerande nätverk vara särskilt utsatta. (Bromseth 2013) En brittisk kartläggning visar t.ex. att lhbpersoner i större utsträckning är beroende av offentlig äldreomsorg, då ens partner eller vänner är i ungefär samma ålder
(Heaphy, Yip & Thompson 2004). För dem som får stöd och hjälp
av nära vänner i stället för av nära släktingar kan situationen kompliceras av att den offentliga omsorgen inte nödvändigtvis känner
till vem som ska räknas som nära anhörig. Vid sjukdom där man
inte längre kan fatta egna beslut, t.ex. ibland vid demenssjukdom,
är det inte nödvändigtvis så att den person som står den äldre
närmast är den som är med och tar beslut om behov och insatser. I
Sverige kan dock vänner räknas som nära anhöriga och därmed
beredas möjlighet att bevaka en äldre persons intressen. Det förutsätter dock att den offentliga äldreomsorgen har uppgifter om vem
som ska betraktas som närmast anhörig. (Bromseth, 2013).
Kunskapsluckor
Betydelsen av äldres olika nätverk är generellt inte särskilt väl beforskad i Sverige. Särskilt behövs mer kunskap om äldre personer
som behöver stöd och hjälp men som inte har barn eller annan nära
anhörig som kan föra deras talan, får de t.ex. likvärdig sjukvård och
omsorgsinsatser som de som har? Om insatser från anhöriga framöver får större betydelse för äldres livssituation, vilka konsekvenser
får det för dem som lever långt ifrån t.ex. sina barn och andra anhöriga om de inte har en partner som stöttar? Även om fler äldre i dag
har barn och många inte bor långt ifrån dem behöver vi mer kunskap om i vilken utsträckning det har betydelse för det stöd äldre
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får av sina barn och om det påverkar formella insatser (se kap. 3).
Dels kan möjligheten till stöd få till följd att äldre får mindre insatser från samhället, dels kan barnen föra äldres talan så att de får
mer insatser. Hur detta förhållande ser ut behöver vi veta mer om
liksom hur det ser ut för olika grupper av äldre.
Avslutande sammanfattning
Andelen enboende bland äldre har minskat beroende på den ökade
medellivslängden och att relationer därför varar längre. Det är en
större andel av de äldre som har barn och avstånden mellan barn
och föräldrar är inte nödvändigtvis långt. Äldre som bor nära sina
barn får också stöd och hjälp från dessa, det geografiska avståndet
har betydelse för vilken typ av hjälp barnen kan bidra med. Äldre
som inte har barn är i större utsträckning beroende av stöd från
offentlig äldreomsorg. Kvinnor utan barn har mer omfattande nätverk än motsvarande män. Ofta är dock de närmaste vännerna i
ungefär samma ålder vilket har betydelse för vilken typ av hjälp
dessa kan bistå med. Det finns undersökningar som visar att de
äldre inte vill ha hjälp av sina barn för att sköta sin personliga vård
utan att man hellre tar hjälp av offentliga insatser. Städning, underhåll och att handla får däremot barnen hjälpa till med. Sammanfattningsvis vet vi att insatser från anhöriga är omfattande och viktiga
för äldres livskvalitet vare sig de utförs av barn, andra anhöriga eller
vänner. För äldre som saknar nära anhöriga eller vänner som kan
erbjuda hjälp är motsvarande insatser från samhället nödvändiga för
att garantera även dessa hushåll en motsvarande livskvalitet.
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6. Äldre människor i ensamhet och gemenskap
Elisabet Cedersund & Axel Ågren
Sammanfattning
Kapitlet innehåller en sammanställning över kunskapsläget när det
gäller äldre personers upplevelse av ensamhet: Ensamhet kan
beskrivas som en negativ känsla vilken uppkommer och hör
samman med människors brist på sociala relationer. Det kan röra
sig om brister när det gäller relationernas antal och/eller kontinuitet. Ensamhet är ett komplext fenomen, och mätningar av andelen
äldre som upplever negativ ensamhet ger olika resultat beroende på
studie. Studier genomförda i Sverige har visat att cirka 10 procent
av gruppen äldre (65+) uppger att de ofta har en känsla av
ensamhet. Till detta kan läggas att cirka 40 procent uppger att de
ibland upplever ensamhet. Det finns ännu få svenska effektstudier
av de satsningar som genomförts med syfte att motverka äldres
ensamhet.
Nyckelfakta
 Det finns samband mellan fysisk och psykisk hälsa och ensamhet bland äldre. Exempelvis kan nedsatt syn och hörselskada,
försämrad kognitiv förmåga och dålig självskattad hälsa inverka
på upplevd ensamhet.
 Andelen äldre som anger att de upplever ensamhet varierar
mellan olika studier, från 7 procent till 50 procent. Val av metod, när studien gjorts och typ av miljö där studien genomförts
kan vara faktorer som påverkar denna variation.
 Andelen som upplever ensamhet är generellt inte högre hos
äldre personer (alla 65+) i jämförelse med andra åldersgrupper.
 Det finns få systematiska studier som följer upp satsningar på
att minska ensamhet hos äldre. De studier som gjorts har visat
på betydelsen av att rikta interventioner mot en viss målgrupp.
Gruppaktiviteter har visat sig reducera ensamhet i högre utsträckning än insatser riktade mot en enskild individ.
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 Studier har genomförts när det gäller ensamhet hos äldre personer i olika boendeformer. Dessa studier visar att en större andel
personer på särskilda boenden uppger att de upplever ensamhet i
jämförelse med personer som är hemmaboende/kvarboende.
Introduktion
Ensamhet har i forskningslitteraturen beskrivits som en negativ
känsla vilken hör samman med människors brist på sociala relationer, med tanke på relationernas antal och kontinuitet (Peplau &
Perlman, 1982). Forskningen om ensamhet har växt fram under
senare delen av 1900-talet. Sociologen Robert Weiss studie från
1973 brukar ses som en start. Weiss delade upp ensamhet i två dimensioner: dels emotionell ensamhet, som uppstår till följd av brist
på intima relationer (subjektiv upplevelse), dels social isolering, där
Weiss pekat på avsaknad av sociala relationer i en vidare (objektiv)
bemärkelse.
Att vara ensam behöver inte alltid leda till en negativ upplevelse.
Att leva under en tids avskildhet från andra människor kan vara ett
sätt för människor att mogna och få tid för egen utveckling
(Westberg, 2012). Ensamhet kan även upplevas av en människa
som vistas tillsammans med andra om det saknas goda relationer
till andra personer i omgivningen.
Inom forskningen har äldres ensamhet granskats från olika perspektiv. Fokus har lagts på 1) den äldre människans upplevelse av
ensamhet, 2) ensamhet som en mellanmänsklig aspekt, samt
3) ensamhet som ett samhälleligt fenomen. I sammanfattande
texter har framhållits vikten av att se dessa perspektiv i studier av
ensamhet som kompletterande (Jylhä & Saarenheimo, 2010). För
att åstadkomma en framgång i arbetet kring ensamhet bör man
således inte enbart ha fokus på äldres individuella upplevelser av
ensamhet, utan även ta hänsyn till vilka möjligheter till
mellanmänskliga möten som finns, samt äldres tillfällen till en
samhällelig gemenskap (Eriksson, 2013).
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Ensamhet bland äldre – vad vet vi?
Sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa och ensamhet är en central
fråga inom forskningen om äldres ensamhet. Åldersrelaterade förändringar, som t.ex. försämrad hälsa, begränsad mobilitet och minskade sociala nätverk kan ge upphov till ensamhetskänslor. Ensamhet
kan på samma gång beskrivas som en riskfaktor för försämrad fysisk
och psykisk hälsa (Savikko, 2008; Jylhä & Saarenheimo, 2010).
Ensamhet och depression anses vara mycket närliggande och starkt
relaterade. Men det är ännu inte klarlagt om depression orsakar upplevelser av ensamhet eller omvänt, eller om upplevelser av ensamhet
utgör en del av depressiva syndrom (Tiikkainen & Heikkinen, 2005).
Studier har visat att människor i allmänhet uppfattar att ensamhet är mer vanligt förekommande bland äldre än vad som uppfattas
vara fallet bland individer i andra åldersgrupper (t.ex. Pikhartova et
al., 2015; Tornstam, 2007). Trots att studier visat att äldre personer
inte upplever ensamhet i större omfattning än personer i andra
åldersgrupper (Tornstam et al., 2010), har få studier undersökt hur
dessa föreställningar om äldres ensamhet formas och varför just
äldre personer förknippats så starkt med ensamhet.
Förekomsten av upplevd ensamhet bland äldre varierar betydligt
i olika studier. Andelen äldre (65+) som uppger att de upplever
ensamhet kan uppgå till mellan 7 procent och 50 procent, beroende
på vilken studie som åberopas. Val av metod, tidpunkt för studiens
genomförande och typ av miljö där studien genomförts har inverkan på resultatet. Dessutom finns det i studier om ensamhet risk
för underrapportering då vissa personer kan förknippa ensamhet
med någon form av avvikelse och att stigmatisering av ensamma
människor kan förekomma.
Interventioner mot äldres ensamhet
En fråga i samhället som helhet gäller hur äldres ensamhet kan motverkas. Enligt Cattan et al., (2005) är gruppaktiviteter som är riktade
mot specifika grupper och med tydligt formulerade mål mest effektiva
för att reducera ensamhet. Översikter av interventioner visar dock att
det saknas systematiska uppföljningar av hur effektiva interventionerna är när det gäller att reducera äldres ensamhet (Andersson,
1998; Cattan et al., 2005).
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Forskningsläget i Sverige
Gerontologen Lars Andersson har haft en stor betydelse för framväxten av forskningen om äldres ensamhet, på både nationell och
internationell nivå. Anderssons avhandling (1984) innehöll en interventionsstudie med fokus på gruppaktiviteters betydelse för
äldre kvinnor. Efter detta har Andersson publicerat en rad studier
om äldres ensamhet, däribland en ofta refererad översiktsartikel
(Andersson, 1998) om forskningsläget och interventioner inom
fältet.
Under senare år har flera svenska befolkningsstudier med varierande fokus publicerats. Dahlberg et al. (2015) studerade skillnader
mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av ensamhet. Studien
bygger på en undersökning riktad till kvinnor och män 70 år och
över och hade bland annat som avsikt att visa vilka variabler som
kan förutsäga (predicera) att äldre upplever ensamhet. Studien genomfördes som telefon- eller besöksintervjuer under 2004, med en
uppföljning 2011. En majoritet av deltagarna (80 procent) uppgav
att de sällan kände sig ensamma såväl 2004 som 2011. Här framkom
också att några av dem som upplevde ensamhet vid första tillfället
inte längre kände så vid tillfälle två (3 procent). Även motsatt utveckling förekom, dvs. att de som inte kände ensamhet vid första
tillfället uppgav ensamhetskänslor vid andra mätningen (13 procent). En liten andel av deltagarna (4 procent) rapporterade att de
kände ensamhet både vid tillfälle ett och två.
De analyser som gällde möjligheten att förutsäga äldres upplevelse av ensamhet uppvisade vissa skillnader mellan kvinnor och
män. De variabler som bidrog till att förutsäga kvinnors negativa
upplevelse av ensamhet vid tillfälle två gällde följande: att de kände
ensamhet vid första tillfället, problem med rörlighet, nedsatt rörlighet, förekomst av depression, ökning av depression, samt att ha
blivit änka nyligen eller vid en tidigare tidpunkt. För männen var
motsvarande variabler: att de kände ensamhet vid första tillfället,
ökning av depression, att bli änkling, minskad social kontakt
mellan första och andra mättillfället. Bland männen var företeelsen
att ha blivit änkling starkare prediktor för ensamhet än motsvarande för kvinnor. För kvinnor var däremot problem med rörelse
och minskad rörelseförmåga en starkare prediktor för ensamhet än
för män.
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I en studie av Nyqvist et al. (2013) undersöktes kopplingar
mellan ensamhet och socialt kapital bland 80-, 85- och 90-åringar
som bor i ordinärt boende eller på institution, i norra Sverige samt
västra Finland. I norra Sverige var andelen hemmaboende som
upplevde ensamhet högre än bland motsvarande population i
Finland. Att leva ensam var en riskfaktor för upplevd ensamhet.
Författarna fann kopplingar mellan depression och ensamhet i båda
länderna. 55 procent av de boende på institution uppgav att de
ibland eller ofta upplevde ensamhet, medan andelen bland hemmaboende var 45 procent. Författarna anser att fokus bör läggas på
äldres sociala relationer och inkludering inom institutioner. Ett av
studiens resultat var att hemmaboende hade större tillgång till sociala kontakter än personer som bodde på institution, men att det
inte rådde skillnad i kvaliteten på de sociala kontakterna. En slutsats var att studier av det sociala kapitalets betydelse för ensamhet
behöver beaktas.
I Tornstams et als (2010) rapport om ensamhet i Sverige jämfördes svar från 1985 och 2008 om upplevd ensamhet i olika åldersgrupper (personer i åldrarna 25–79 år deltog 1985, personer i
åldrarna 20–90 deltog 2008). Studien visade att 49 procent av deltagarna ibland eller ofta upplevde ensamhet 1985. Motsvarande siffra
hade 2008 sjunkit till 42 procent. Andelen personer som upplevde
ensamhet var större bland yngre åldersgrupper jämfört med de i
äldre åldersgrupper. En något större andel kvinnor upplevde ensamhet i jämförelse med män. Utöver andel upplevd ensamhet belyste rapporten följande teman; självupplevda orsaker till ensamhet,
olika typer av känslor som relaterades till ensamhet, barndomens
betydelse för ensamhet samt individers bot mot ensamheten. Bland
de självupplevda orsakerna till ensamhet angavs bland annat att vara
utan en nära relation, vara avvikande, uppleva påtvingad vänskap,
att inte vara intresserad av andra och att vara i avsaknad av
transportmedel. Bland de känslor som relateras till ensamhet uppgavs en blandning av olika känslor som nedvärdering, alienation,
självömkan och desperation. Dessa känslor gjorde sig främst gällande bland kvinnor under 50 år, medan män över 50 år i första
hand beskrev ensamhet som en känsla av skamset undflyende.
Otrygg barndom, svårigheter att få vänner och svårigheter i kontakter med motsatt kön visade sig bidra till mer frekventa och intensivare upplevelser av ensamhet. Inom temat bot mot ensamhet
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återfanns svar i vilka studiedeltagarna uppgett att de ägnat sig åt en
rad sysselsättningar när de upplevde ensamhet, som exempelvis att
se på TV, tänka, gråta, promenera, musicera, dricka vin/sprit, ringa
någon, besöka någon, arbeta eller tröstkonsumera. Aktiviteterna
avtar med stigande ålder, samtidigt som de potentiellt mer
konstruktiva aktiviteterna, som att läsa (framför allt hos kvinnor)
och promenera, ökar med stigande ålder. Oavsett ålder och kön är
TV-tittande det som flest ägnat sig åt vid upplevelser av ensamhet.
Äldre kvinnor (50–90 år) ägnade sig främst åt förströelse (läsning,
TV-tittande, eller promenader) och fokuserad aktivitet (ringa någon, besöka någon, eller utöva motion) vilket haft positiv inverkan
på ensamhetskänslorna. Äldre män (50–90 år) sysselsatte sig till
största del åt det som benämnts eskapism (musicerande eller dricka
vin/sprit), vilket inte hade positiv påverkan på ensamhetskänslorna.
I en studie av Tornstam från 2007 jämfördes stereotypa uppfattningar bland Sveriges befolkning från år 1982 och 2005. I studien framgick att nästan 90 procent, av de cirka 2 000 personer som
svarade på frågorna, höll med om uttalandet att ålderspensionärer
lider av ensamhet i högre utsträckning än övrig befolkning. Detta
är en uppfattning om äldres ensamhet som flertalet studier visat
vara felaktig.
Elin Taubes avhandling Loneliness – an essential aspect of wellbeing of older people (2015) är den senaste svenska avhandlingen
med fokus på äldres ensamhet. Avhandlingen innehåller fyra artiklar, varav tre kvantitativa studier och en kvalitativ. I artikel 1 ligger
fokus på den äldre befolkningen i allmänhet. Artikel 2–4 fokuserar
på sköra äldre personer. Bland de övergripande slutsatserna kan
nämnas att 50 procent av de tillfrågade ibland eller ofta hade ensamhetskänslor och att upplevelser av ensamhet var nära kopplade
till psykiska och psykosociala faktorer. Ett resultat var att sköra
ensamma äldre angav lägre grad av livskvalitet, sämre hälsa och mer
nyttjande av öppenvård, i jämförelse med icke ensamma. Utnyttjande av öppenvård visade sig dock bero på nedstämdhet och inte
ensamheten i sig. I den tredje delstudien, som utgick från kvalitativa intervjuer, fann Taube att upplevelser av ensamhet kunde liknas vid att befinna sig i en bubbla, då respondenterna ansåg sig leva
i denna värld men samtidigt vara avskärmade från det omgivande
samhället. Att komma ur denna bubbla kännetecknades av en kamp
mot fysiska, psykiska och sociala barriärer. Känslor av ensamhet
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och skörhet påverkade personernas vardag, och när barriärer i vardagen förknippade med ensamhet och skörhet inte var möjliga att
överkomma föranledde detta känslor av hopplöshet. Samtidigt
uppfattades ensamheten som en frihet, då personerna kunde ta
egna beslut, reflektera och vila. Mot bakgrund av dessa resultat
anser Taube att tillhandahållandet av verktyg så att sköra äldre personer kan överkomma barriärer kan vara av betydelse för att reducera känslor av ensamhet.
Graneheim och Lundmans (2010) kvalitativa intervjustudie visade att ensamhet bland äldre kan vara smärtsam, men även kan
upplevas befriande och berikande. Studien som genomförts i norra
Sverige bland ensamboende äldre personer, 85 år och över, undersökte äldres erfarenhet av ensamhet. Resultaten pekar på att en
persons förutsättningar att hantera förluster visar sig spela roll när
det gäller hanteringen av ensamhetskänslor. Möjlighet till personlig
frihet och möjlighet för den äldre personen att själv göra val är
viktiga aspekter för att den enskilda människan ska kunna bygga
upp och utveckla kontakter med andra.
Sedan 2013 publicerar Socialstyrelsen årligen en rapport om hur
äldre personer upplever äldreomsorgen. Rapporten från 2014 visade
att äldre överlag var nöjda med den omsorg de fick, men att en stor
andel äldre personer samtidigt upplevde ensamhet (Socialstyrelsen,
2015). Ungefär hälften av de äldre med hemtjänst uppgav att de
känner sig ensamma. De som bor på äldreboenden är den grupp
som i störst utsträckning upplever ensamhet; och där svarade två av
tre att de ofta eller då och då besväras av ensamhet. Kvinnor uppgav
i större utsträckning att de upplever ensamhet än män, och detta
gäller både för äldre som har hemtjänst, och på äldreboenden.
Under senare år har äldre personers möjlighet att delta i samtal
påvisats vara en viktig aspekt i vardagen. I en studie av Hallstedt et
al. (2013) har uppmärksamhet riktats mot äldrepedagogers strävan
att inom äldreomsorgen finna utrymme för äldre att delta i samtal.
Via de intervjuer som genomförts med äldre personer och verksamma äldrepedagoger framkom i denna studie hur äldre personer
kan få ökade möjligheter att delta i samtal. De träffpunkter som
skapats via äldrepedagogernas verksamhet har gett möjligheter till
samtal i grupp eller enskilt och därmed fyllt en viktig funktion.
Gruppsamtalen på träffpunkterna beskrevs vara fyllda av mer vardagligt småprat, inom vilket mer neutrala ämnen kunde avhandlas.
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Personliga, mer intima ämnen togs upp i individuella samtal, enskilt
på träffpunkten eller i de äldres hemmiljö. Att ta initiativ till och
ansvara för hur samtalen fördes krävde en skicklighet av äldrepedagogerna när det gällde att ta hänsyn till frågor som rör personernas integritet och kräver förmåga att beröra samtalsämnen som
uppfattas som känsliga för deltagarna.
Samtal i äldreomsorgen står också i centrum i en nyligen publicerad studie om kommunikation i hemtjänsten (Sundler, et al.,
2016). I studien ingick 100 inspelade samtal mellan äldre personer
och hemtjänstpersonal. Totalt deltog 43 äldre personer (mellan 66
och 103 år), merparten ensamboende. Av analysen framkom att
samtalen dominerades av kommunikation i anslutning till praktiska
uppgifter som skulle utföras vid hembesöken, men att samtalsämnen med existentiell anknytning även förekom. Ämnen med
existentiell anknytning kunde handla om erfarenheter av att åldras,
att närma sig livets slut, och andra bekymmer och behov i den
äldres liv. Dessa ämnen kunde komma upp oväntat under hembesökets olika faser och utformades ibland enbart som antydningar.
De frågor som ställdes inom dessa ämnen hade inte heller något
givet svar och kunde därmed vara svåra för personalen att bemöta.
Dessa nyare studier om samtal inom äldreomsorgen ger viktiga
insikter om hur personer som erhåller äldreomsorg möter personalen, men visar också att det ibland kan vara svårt att få utrymme
för en djupare gemenskap i den konkreta omsorgssituationen.
Kunskapsbehov inom området
Relativt få studier har uppmärksammat samhälleliga strukturers
inverkan på äldres ensamhet då fokus ofta är på individnivå.
Många aktörer i samhället ägnar sig åt att minska ensamhet och
social isolering bland äldre. Få studier har dock inriktats mot vilka
effekter dessa initiativ haft för äldres upplevelser av ensamhet och
social isolering.
Det finns språkliga skillnader i hur ensamhet beskrivs. I vissa
språk finns många olika termer för att beskriva ensamhet, medan
andra språk inte har något ord som direkt kan översättas till ”ensamhet”. Ensamhet är den term som används i svenskan för fysisk
såväl som emotionell ensamhet. Det behövs mer kunskap om språ-
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kets betydelse för hur äldre personer beskriver och uppfattar ensamhet.
Forskning om äldres ensamhet har i endast liten omfattning beaktat variationer i äldres livsvillkor och hur exempelvis kön, klass,
etnicitet, funktionalitet och sexualitet inverkar på äldres upplevelser av ensamhet.
Hur den geografiska inramningen där äldre personer bor inverkar på ensamhet har endast undersökts i ett fåtal studier. Detta
skulle kunna göras genom jämförelser mellan t.ex. olika typer av
bostadsområden, samt mellan storstad, medelstora eller mindre
städer och landsbygd.
De stora skillnaderna som råder gällande upplevd ensamhet
bland äldre på särskilt boende och hemmaboende/kvarboende äldre
motiverar att fler studier genomförs som kan ge fördjupade kunskaper om orsakerna till dessa skillnader.
Avslutande sammanfattning
Ensamhet brukar beskrivas som en negativ känsla som uppkommer
och hör samman med människors brist på sociala relationer, med
tanke på relationernas antal eller kontinuitet. Äldres ensamhet är
ett komplext fenomen, och mätningar av andelen äldre som upplever negativ ensamhet ger olika resultat, från 7 procent till 50 procent, beroende på studie.
Sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa och ensamhet är en
central fråga inom forskningen om äldres ensamhet. Åldersrelaterade förändringar, som t.ex. försämrad hälsa, begränsad mobilitet
och minskade sociala nätverk har uppfattats ge upphov till ensamhetskänslor. Upplevd ensamhet kan också beskrivas som en riskfaktor för försämrad fysisk och psykisk hälsa.
Att vara ensam behöver dock inte alltid leda till negativa upplevelser. Att leva under en tids avskildhet från andra människor kan
vara ett sätt för människor att mogna och få tid för egen utveckling. En negativt laddad känsla av ensamhet kan även förekomma
hos en människa som vistas tillsammans med andra, om det saknas
en nära relation i mötet med de personer som finns i omgivningen.
En fråga som ofta lyfts i samhället är hur äldres ensamhet kan
motverkas. I genomförda översikter har framkommit att inter-
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ventioner som utgörs av aktiviteter riktade till specifika grupper
och med specifika syften är mest effektiva för att reducera ensamhet. Det finns dock ännu få svenska effektstudier av de satsningar
som genomförts med syfte att motverka äldres ensamhet.
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7. Det mångkulturella Sverige och bemötandet av äldre:
ger språk och kulturskillnader särskilda behov?
Eleonor Antelius
Sammanfattning
Kapitlet redogör för etnokulturell mångfald samt transnationella
perspektiv på åldrande och kopplar dessa till frågor om anpassad
(profilerad) vård och omsorg. I fokus är äldre personer med utländsk bakgrund som dels åldrats i Sverige men också dem som
invandrat till Sverige på äldre dagar. Kapitlet tar avstamp i det
faktum att äldre personer med utländsk bakgrund är en heterogen
”grupp” och som sådan svår att generalisera kring. Trots det tar
kapitlet upp några aspekter på vilka de äldre med utländsk bakgrund ”är”, vilka omsorgstjänster de nyttjar och sätter det i
relation till utformningen av anpassad vård och omsorg. Kapitlet
berör också Sveriges nationella minoriteter då frågor kring anpassad/profilerad vård och omsorg inbegripit även dessa grupper.
Begrepp
I kapitlet används begrepp såsom etnicitet, kultur, etnokulturell
mångfald, transnationalism samt socialt och kulturellt kontextbundet
för att förklara och diskutera vissa samband.
Begreppen kultur, etnicitet och etnokulturell används om vartannat
och kan ibland ge sken av att vara, i det närmaste, utbytbara. Det bör
klargöras att det finns begreppsliga skillnader: kultur är det som oftast
förstås som en grupps värderingar, traditioner och trosuppfattningar,
medan etnicitet är det aktiva uttrycket av sådan kultur. Därmed kan
kultur förstås som de beteenden en person förvärvar genom att vara
medlem i (ett särskilt) samhälle medan etnicitet har mer att göra med
den sociala relationen mellan sådana medlemmar. Det faktum att två
grupper skulle kunna sägas vara kulturellt särpräglade – med vitt skilda
normer och traditioner – skapar i sig ingen etnicitet. Etnicitet uppkommer först när sådana eventuella kulturella skillnader görs relevanta
genom interaktion (och jämförelser) mellan människor. Den betydelse som läggs i användandet av ett begrepp som etnokulturell innebär därmed en distinktion som betyder att man kan egentligen aldrig
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tillhöra ”en kultur” eftersom etnicitet avser vilka kulturella drag som
görs socialt relevanta, inte vilka drag/egenskaper som ”egentligen”
finns där. Därmed bör etnicitet och kultur förstås som tätt sammanflätade och begreppet etnokulturell innefattar därmed också vikten av
att förstå att kultur inte kan vara statiskt utan snarare är något
föränderligt, något som hela tiden omförhandlas människor emellan.
Transnationella perspektiv: begreppet transnationalism hänvisar
till flera band och samverkande åtgärder som sammanför
människor och institutioner över nationalstaters gränser. I detta
kapitel syftar begreppet till att synliggöra att en ökad migration
över och mellan nationer inte enbart leder till förändrade familjerelationer och resursutbyte mellan generationer. Transnationella
familjer blir allt vanligare vilket påverkar inte minst omsorgen om
de äldre. I takt med en ökande globaliseringstrend innebär
transnationella perspektiv också att åldrande och ålderdom inte
längre kan analyseras enbart på det lokala (eller nationella) planet
då dessa kommer att påverkas och formas i relation till omvärlden i
en mycket högre utsträckning än tidigare.
Socialt och kulturellt kontextbundet: påvisar vikten av att förstå
att såväl åldrande och ålderdom samt vård och omsorg uppfattas,
upplevs och hanteras på en mängd olika sätt runt om i världen.
Ålderdom och att åldras måste därför förstås utifrån det omgivande
samhället och dess normer och traditioner.
Nyckelutlåtanden
 Tanken om att ”åldras väl” är oftast förankrad i en västerländsk
syn på vad åldrande innebär. I takt med en ökande andel äldre
med utländsk bakgrund i Sverige har frågor kring specifika
språk- och kulturbehov gällande äldreomsorg rests.
 Såväl nationell som internationell forskning har visat på samband mellan äldres välmående inom offentlig hälso- och sjukvård och äldreomsorg och möjligheten att tala sitt modersmål.
Dock finns det få studier där hänsyn till etnokulturella aspekter
kan visa på samma ökande grad av välbefinnande.
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 Det är oftast särlösningar (språkliga och kulturella) som lyfts
fram i rapporter och utredningar som behandlat frågan om bemötande av äldre med annan etnisk och kulturell bakgrund.
Detta kan ses som problematiskt.
En åldrande, mångkulturell befolkning
Historiskt sett har Sverige varit en nation av utvandrare snarare än
invandrare, först efter andra världskriget kom detta att ändras. På
1960- och 1970-talen anlände många arbetsmigranter till Sverige
(från framför allt södra Europa och Turkiet) och sedan 1970- och
1980-talen har Sverige varit mottagarland för flyktingar och asylsökande (framför allt från Latinamerika, Balkan och Mellanöstern).
Likaså har Sverige haft en stor invandring ifrån övriga nordiska
länder, USA, forna Sovjetstater och Polen. Befolkningsprognoser
visar att Sveriges befolkning fortsätter att öka (från dagens dryga
10 miljoner till närmare 13 miljoner år 2060) till stor del som ett
resultat av invandring (SCBa; SCBb; SCBc). Exempelvis under
2015 invandrade 134 000 människor till Sverige medan 55 000 utvandrade (SCBd) och cirka 17 procent av befolkningen var född i
något annat land än Sverige, en andel som fördubblats sedan 1970talet och som väntas uppgå till cirka 22 procent år 2060 (SCBe).
Med en reellt ökande invandring har Sverige gått från att vara relativt etniskt och kulturellt homogent till att vara mångkulturellt och
mångetniskt. Med en ökande mångfald i befolkningen, följer också
en ökande äldre befolkning (SCBd) av utländsk härkomst. År 2015
var 243 412 utrikes födda personer 65 år eller äldre. Kategorin ”utrikes födda” är dock heterogen och säger inte mycket mer än att vi
ser en reell ökning av äldre personer med utrikes bakgrund. Likaså
är termen ”äldre” heterogen och till viss del problematisk, eftersom
vi åldras i olika takt och någon klar åldersgräns för när man blir
”äldre” inte finns.
Som en konsekvens av den ökande mångfalden började man på
1980- och 1990-talen diskutera vad mångkulturell (äldre)vård och
omsorg kunde innebära, och invandrares (benämningen då) hälsa,
vårdbehov och bemötande var av ny politisk prioritet. Invandrarpolitiska kommittén fastslog i sitt slutbetänkande – (SOU 1984:58)
– att ”vid planerande av äldreomsorg så bör hänsyn tas till varje
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invandrargrupps etniska, språkliga och kulturella särdrag”. Detta
visade sig vanskligt, då en sådan definition innebär att varje ”invandrargrupp” är distinkt och avgränsad, samtidigt som den förutsätter att man vill identifiera sig med och bli representerade genom
”sin grupp”. Likaså visade forskning att äldrevården och omsorgen
tog hand om individer, inte grupper och att individuella egenskaper
som förmåga att tala svenska verkade spela en större (praktisk) roll
för vård- och omsorgsplanering än etniska och kulturella särdrag.
Detta individfokus genomsyrar ofta vård- och omsorgsrapporter/utredningar där den homogena invandrargruppen lyfts bort och ett
tydligt fokus ligger på personcentrerad omvårdnad. Dock finner vi
i de flesta rapporter och utredningar om utrikesfödda äldre,
uppfattningen om att språk och kulturskillnader ger upphov till
särskilda behov. Nedan kommer ett antal sådana arbeten att gås
igenom för att övergå i en generell diskussion om vad det kan
innebära att åldras väl i ett mångkulturellt samhälle. Kapitlet
avslutas sedan med ett empiriskt exempel från pågående forskning.
Tidigare rapporter/utredningar
Sedan 1990-talet har det i stort sett utkommit minst en rapport
eller utredning om året som behandlar ”äldreomsorgen under omprövning” och som belyst frågan om äldre personer med utländsk
bakgrund och deras behov. Några specifika utredningar/rapporter
bör lyftas fram, t.ex. utredningen SOU 1997:76: Invandrare i vård
och omsorg – en fråga om bemötande av äldre som byggde på direktivet ”Äldre invandrare kommer utgöra en växande grupp i det
svenska samhället. Mötet mellan människor från olika kulturer
ställer särskilda krav på kvalitet och kompetens i lika verksamheter”
(dir.1995:159). Utredningen kartlade och analyserade frågor om
bemötande av äldre med utrikes bakgrund inom den svenska
vården och omsorgen. En central diskussion kom att handla om
hur man efter flera decennier i Sverige förblir ”invandrare” och att
många diskussioner blir generaliserande, det vill säga antaganden
om ”alla” invandrares önskemål och behov. Rapporten lyfter fram
att lösningen på frågan om vård och omsorg för äldre med utländsk
bakgrund oftast resulterar i särlösningar: behövs det specifika ålderdomshem? Ett ”eget” boende? (s. 98f).

88

Även i Äldres boende och etnicitet: en kunskapsöversikt
(Forselman, 2008) är det tydligt att diskussionen om äldres (framtida) boende kretsar kring särskildhet, att skapa särskilda boenden,
här mer specifikt i relation till aspekter av etnicitet och kultur.
Botkyrkastudien (Framtidens Äldre i Norra Botkyrka) nämns som
ett pionjärarbete om migration och etnicitet i relation till äldre och
boende. Uppgifter om att assyrier/syrianer har varit framgångsrika
i att värna sin språkliga, religiösa och kulturella sammanhållning i
diaspora ligger helt i linje med särskilda lösningar och ”eget” boende för att fortsätta värna denna sammanhållning. Samtidigt visade
studien att få röster från ”gruppens” medlemmar höjs för ett
etniskt definierat boende; snarare verkar det vara att hoppas få bo
med och få omsorg av människor som talar ens språk samt äta mat
man är van vid (ibid s. 26).
Likaså finns en bild av att äldre personer med utländsk bakgrund
totalt sett tar emot mindre offentlig vård och omsorg än svenskfödda äldre (Ds 2003:47, s. 167; SoU 1997; SoS 1991; SoS; 2000).
Detta antagande sätts i relation till internationell forskning som
påvisar liknande mönster, att färre äldre personer som tillhör
etniska minoriteter har formell vård och omsorg. Orsakerna till
detta är omtvistade; t.ex. att dessa äldre skulle vara friskare än
genomsnittet i majoritetssamhället, eller att de oftare bor i flergenerationshushåll och får vård och omsorg av nära anhöriga/släktingar och därmed har mindre behov av offentliga insatser. En ny studie (Odzakovic et al., kommande) har visat att
denna bild behöver nyanseras: personer med utländsk bakgrund tar
emot mindre insatser av offentlig vård och omsorg i vissa avseenden, men lika mycket eller mer i andra. I studien framgår att av
11 323 personer som ingick i studien (alla med en demensdiagnos
år 2012 i regionerna Östergötland, Stockholm samt Västerbotten)
var 15 procent utrikes födda (lika det nationella genomsnittet år
2012) och att det inte fanns någon skillnad mellan utrikes eller inrikes födda vad det gällde att bo i särskilt boende. Inte heller kunde
någon skillnad utläsas i nyttjandet av hemtjänst. Däremot fanns en
högre chans att utrikesfödda nyttjade insatser i form av trygghetslarm (57 procent högre odds); matdistribution (26 procent) samt
dagverksamhet (39 procent). Den rådande bilden att utlandsfödda
äldre tar emot mindre offentliga insatser då kulturella traditioner
och normer påbjuder detta behöver också nyanseras: naturligtvis
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finns det omsorgstraditioner som skiljer sig från rådande svensk
norm men om personer med utländsk bakgrund söker offentliga
insatser i mindre utsträckning på grund av dessa normer och omsorgstraditioner eller om de beviljas insatser i mindre utsträckning
än svenskfödda på grund av förutfattade meningar kring dessa
normer är inte klargjort (Forssell et al., 2015). Diskussionen som
rått, att föreslå just särlösningar, har oftast byggt på antaganden om
att den svenska vården och omsorgen inte fyller de annorlunda
behov (framför allt språk- och kulturskillnaderna) som äldre personer med utländsk bakgrund kan tänkas ha, och att det är därför
man inte söker dessa insatser i lika stor utsträckning som svenskfödda. Men som just påvisats, själva antagandet om att färre utrikesfödda söker offentlig vård och omsorg måste i sig underbyggas
bättre.
Detta bör också sättas i relation till att det i dag finns cirka
700 000 personer i Sverige med minoritetsstatus: 20 000–35 000
samer; 450 000–600 000 sverigefinnar; 50 000 tornedalingar;
50 000–100 000 romer samt 20 000–25 000 judar (Länsstyrelsen,
Informationsfolder). De utredningar/rapporter som specifikt behandlat Sveriges nationella minoriteter fokuserar på frågor kring
uttalad samhörighet, religiös, språklig eller kulturell tillhörighet
och en vilja att behålla sin identitet (Länsstyrelsen, Sveriges nationella minoriteter). I Sverige gäller språklagen och lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724, 18 §) vilka innehåller grundskydd för samtliga fem minoriteter i hela landet samt
ett förstärkt skydd för språken samiska, finska och meänkieli inom
vissa förvaltningsområden och statliga myndigheter. Detta innebär
att förvaltningsmyndigheter ska kunna ge service på dessa tre språk
samt erbjuda möjligheten till äldreomsorg helt eller delvis på minoritetsspråket. I författningskommentaren nämns dock att arten och
den omfattning av äldreomsorg som erbjuds på minoritetsspråk
beror på hur många som önskar omsorg av personal som talar språket, vilken typ av omsorg de önskar samt tillgång till språkkunnig
personal (Äldreomsorg och nationella minoriteter, 2011, s. 2).
Detta behov, och rätten till service och omvårdnad, på minoritetsspråk har följts upp i rapporten Äldreomsorg på minoritetsspråk
(SoS 2015) där Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen undersökt
om kommuner i förvaltningsområden är i behov av mer effektivt
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kunskapsstöd för att fler äldre ska kunna få sin rätt till äldreomsorg
tillgodosedd.
I rapporten Nationella minoriteter och äldreomsorgen (SoS 2011)
belyses språkets betydelse som extra viktigt i fråga om äldre personer med minoritetsstatus uppfattning om äldreomsorg. Denna rapport pekar på framför allt ett område där de äldre skiljer sig från
undersökningar bland äldre ur majoritetsbefolkningen; de flesta
äldre med minoritetsbakgrund väntar längre med att söka hjälp,
något som rapporten diskuterar kan härledas till att (a) man vill
hellre klara sig själv och (b) man erbjuds inte möjligheten att få
äldreomsorg på minoritetsspråk. Samtidigt pekar rapporten också
på en motsatt uppfattning: att man inte behöver personal som talar
modersmål/minoritetsspråk då man behärskar svenska utöver sitt
minoritetsspråk. Språkbehovet uppfattas därmed inte som lika
starkt. De romska personer som intervjuades urskilde sig genom
att också lyfta kulturella normer om att bli omhändertagen av barn
och anhöriga och de äldre ville därför inte ha omsorg på romani
chib då det skulle innebära att omvårdnadspersonalen sannolikt
kommer från den egna romska gruppen och därmed skulle uppfatta
situationen som att den äldre blivit övergiven av sina barn/anhöriga, något som bedöms som skamligt. I departementspromemorian På väg mot en god demensvård (Ds 2003:47) nämns
de nationella minoriteterna med endast ett fåtal rader, med fokus
på språkbehovet och det konstateras att ”personer från de nationella minoriteterna har ofta ett annat modersmål än svenska vilket
kan innebära att man i samband med demenssjukdom behöver särskilt anpassat stöd” (s. 167–168). Däremot kan vi även i rapporten
Äldreomsorg på minoritetsspråk (SoS 2015) se att företrädare för
minoritetsgrupperna själva framhåller att äldreomsorg på minoritetsspråk inte finns att tillgå i den utsträckning man själv önskar,
samt att man själv anser det avgörande för livskvaliteten att inte
enbart få tala sitt språk, att bli förstådd och att kunna förstå men
att utöver språket så utgör kulturens innehåll en viktig del av identiteten och därmed också livet som äldre. Vikten av att få åldras i
sin egen kultur lyfts fram som centralt perspektiv.
Även om vi kan se en viss variation i de olika rapporterna och
utredningarna, så pekar det mesta åt ett och samma håll: att mångfalden bland de äldre i Sverige (gällande både utrikesfödda och de
nationella minoriteterna) anses ge upphov till särskilda språk – och
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i vissa fall – kulturbehov, vilka löses ”bäst” genom särlösningar.
Pågående forskning har dock pekat på hur detta nödvändigtvis
måste nyanseras.
”Normalt” åldrande?
Ovanstående genomgång behöver sättas i relation till frågan: hur
åldras vi väl? Flertalet kapitel i denna rapport har lyft att forskning
visat att hög socioekonomisk status och utbildning har ett positivt
samband med god hälsa och ett ”gott” åldrande. Det finns ett samband mellan subjektiva upplevelser av åldrande och socioekonomisk status, där personer med lägre socioekonomisk status upplever sig som äldre (och sjukare) än personer med högre status gör.
Då flertalet studier påvisat en korrelation mellan att vara migrant
eller tillhöra en minoritetsgrupp och att ha lägre socioekonomisk
status synliggörs hur lägre socioekonomisk status kan ha negativ
effekt på hälsan hos äldre migranter (Viruell-Fuentes et al., 2012;
Rechel et al., 2011). Många av de livsförändringar som följer med
att åldras, att gå i pension eller minskad mobilitet (både fysisk men
också social) visar sig ofta vara de samma för personer med utländsk bakgrund som för majoritetsbefolkningen, likaså den högre
risken att drabbas av sjukdomar, funktionsnedsättningar och försämrad hälsa (Johnson, 2005). Men, utöver detta så möts personer
med utländsk bakgrund av språkbarriärer (Nguyen et al., 2013)
samt marginalisering och låg socioekonomisk status, vilket kan
resultera i sämre hälsa men också i problem med tillgång till och
användning av vård- och omsorgstjänster (IOM, 2010).
Det finns en stor variation av kulturella normer och synsätt på
åldrande och vad det egentligen innebär att ”åldras väl”. Antropologiska studier visar hur åldrandet tar sig vitt skilda uttryck runt
om i världen. I Sverige tänker vi oss att ”den tredje åldern” (då vi
inte längre yrkesarbetar fullt ut men är vid så pass god hälsa att vi
klarar oss själva) innebär en tid av självförverkligande med ökad
frihet att konsumera upplevelser såväl som produkter (Andersson,
2009). I andra samhällen ter sig denna tid helt annorlunda. Den
upplevda erfarenheten av att åldras och bli gammal skiljer sig därmed
åt; man kan säga att det finns normala sätt att bli gammal på, och
att dessa normala sätt skiljer sig åt beroende på normer, traditioner,
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kulturella förhållningssätt och föreställningsvärldar. Dessa variationer i upplevda erfarenheter har också visat sig påverka människors hjälpsökarbeteenden och sannolikheten att använda sig av
formella vård- och omsorgstjänster. Likaså kan man diskutera om
denna tredje ålder är fullt lika fri och självförverkligande för människor med utländsk bakgrund som lever i Sverige som för dem som
är födda i Sverige? Tagizadeh Larsson (2009) har pekat på hur äldre
personer som lever med fysiska funktionsnedsättningar direkt förpassats till den fjärde åldern, som kännetecknas av skröplighet och
beroende av andra, och hon ställer sig frågan om den tredje åldern
måste kännetecknas av individer utan begräsningar? På liknande
sätt har Mac Innes (2015) visat att språkbarriärer kan ses som en
sådan ”begränsning” och utlandsfödda äldre ses som mindre aktiva
och mer beroende av familj och anhöriga. Här måste vi alltså beakta
vad vi uppfattar som ”normalt” åldrande: den tredje åldern bör ses
utifrån sin historiska och kulturella kontext och är inte nödvändigtvis gängse norm för alla äldre som lever och bor i Sverige. I
intervjuer som gjorts i studier som fokuserat på etniskt profilerad
demensvård för äldre personer med persisk bakgrund (se t.ex.
Antelius & Kiwi, 2015) visar det sig att oftast är det barnen till de
äldre som tar beslutet att ansöka om särskilt boende: de äldre har
oftast en mycket liten aktiv del i detta beslut. Men, det ses inte
alltid heller som att man fattar paternalistiska beslut, utan som en
plikt som barnen skall utföra, det är något de uppfostrats till, att ta
ansvar för sina föräldrar, vilket också inkluderar att vara beslutsfattare.
Migration och etnokulturell mångfald:
att åldras i ”främmande” land
Befolkningsprognosen (se ovan) visar att Sveriges befolkning
kommer att fortsätta öka, främst som ett resultat av invandring.
Detta påverkar äldrevården och omsorgen på en rad olika sätt, då
människor som kommit till Sverige har gjort så under olika delar av
sitt liv, och under olika förutsättningar. En del har kommit som
arbetskraftsmigranter, andra som studenter. En del kommer som
barn, andra då de redan är mycket gamla. En del flyr från krig och
konflikter och kan bära djupa traumatiska erfarenheter med sig.
Vad dessa olika upplevelser och erfarenheter kan få för konsekven93

ser för de äldre är relativt ostuderat. Förutom små anekdotiska
berättelser, som t.ex. om hur man måste förstå varför någon med
finsk bakgrund gömmer sig under bordet när personalen springer
med träskor i korridoren (då är det bombning på gång) (se t.ex.
Ekman 1993, 1996; Emami & Ekman 1998) är detta ett relativt
outforskat område. Historiska upplevelser kan komma fram, och
dessa måste tolkas och förstås ”på rätt sätt”, något som Ekman
menar påverkar äldreomsorgen i grunden då det inte räcker att anställa någon med språk- och kulturkompetens som kan komma
någon/några timmar om dagen utan om att kunna möta alla vardagsoch omsorgssituationer, som pågår dygnet runt, alla dagar i veckan.
Migration, hälsa och åldrande
Forskning kring korrelationen mellan migration och hälsa är relativt god såväl i Europa som i USA, Kanada och Australien. Relationen mellan migration, hälsa och åldrande är dock inte lika
välstuderad (Kriliae, 2013). Detta har dock börjat förändras. Studier – och utredningar – har t.ex. bedrivits då det gäller äldre utlandsfödda med demenssjukdomar. I departementspromemorian
På väg mot en god demensvård: samhällets insatser för personer med
demenssjukdomar och deras anhöriga (Ds 2003:47) fastslås att vård
på modersmål kan bli ett centralt verktyg för att ge stöd för hemkänsla och trygghet för äldre personer med utländsk bakgrund.
Samtidigt konstaterades dock att demenssjukdomen i sig kan göra
att personen upplever det som att man är ”tillbaka” i det land man
växt upp i, ett land som kan skilja sig åt markant i kulturella traditioner, normer och värderingar från det svenska. Därmed konstaterades att både språk och kulturskillnader kan ge upphov till särskilda vård- och omsorgsbehov. 2010 gav Socialstyrelsen ut Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom där det konstateras ”att personcentrerad omvårdnad innebär att man särskilt
beaktar behov relaterade till att personer har annan kulturell eller
språklig bakgrund. Att ta kulturell hänsyn handlar exempelvis om
att ge personen [med demenssjukdom] möjlighet att utöva sin religion, få kulturellt anpassad mat, bevara sina kulturella traditioner
och sedvänjor samt att få tillgång till personal som talar samma
språk.” (s. 21).
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Pågående forskning
Vid Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings
Universitet har författaren till detta kapitel bedrivit ett forskningsprogram som syftat till att studera just etnokulturell mångfald och
demenssjukdom; genom att studera demenssjukdom som något
socialt och kulturellt kontextbundet också kunna belysa frågor som
rör meningsskapande, identitet, sociala relationer samt hälsosökande beteende och nyttjande av formella vård- och omsorgsinsatser. I dessa studier har etniskt profilerad demensomsorg varit i
fokus och resultat från flera av dessa studier tyder på att kulturella
normer och praktiker gällande ansvar och familjevördnad (filial
piety) spelar stor roll för äldre med utländsk bakgrund och hur man
resonerar kring svensk vård och omsorg. Den särskiljande politik
som beskrivits ovan har ofta lett till att man fastnat i kulturella
stereotyper. Anpassad vård och äldreomsorg har oftast utgått ifrån
de specifika behov som äldre utlandsfödda (eller äldre med minoritetsstatus) anses ha. Likt minoritetslagen som fastställer att de
nationella minoriteterna utgör grupper med uttalad samhörighet,
med egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja
att behålla sin identitet har etniskt profilerade äldre/demensboenden tagit fasta på detsamma; att erbjuda vård- och äldreomsorg som riktar sig till specifika grupper, med specifika behov.
Profilerad vård- och äldreomsorg bygger därmed på idén om att
människor är olika, vill förbli olika, och i förlängningen därmed
behöver anpassad vård. Denna anpassning behöver inte vara på det
kulturella/etniska planet (det kan exempelvis också röra sig om
HBTQ-hem) men ofta är det i gränsdragningar mellan människors
olika etniska tillhörigheter som rapporterna/utredningarna hamnat.
Och också fastnat, i ett statiskt tänkande kring tillhörighet som
något som inte förändras över tid, eller beroende på kontext.
Resultaten stämmer väl överens med många av etnogerontologen
Torres studier där hon påvisat att hur vi ser på etnicitet får implikationer för hur ålderdom konstrueras och behandlas politiskt. Att
’åldras väl’ är fortfarande ett begrepp som är rotat i västerländsk
tradition och i sammanhang där man ämnat lyfta frågan om äldre
utlandsföddas (och delvis äldre med minoritetsstatus) specifika
behov, har man ofta stannat i (det förenklade) tänkandet att de
utlandsfödda äldre har andra behov och att dessa skall tillgodoses
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för att kunna åldras väl. Vad de allra flesta studier inte har tagit i
beaktande är hur människor förändras över tid, rum och kontexter.
Etnicitet är inte något man har, det är något som förhandlas och
förändras kontinuerligt. Även om det finns en önskan om att
bevara sin särprägel (som t.ex. minoritetslagen trycker på) så är
detta bevarande aldrig statiskt. Kultur, normer och traditioner
måste sättas i relation till både de personer man önskar bevara sådana med, men också till det rådande samhälle man flyttat till och
numera lever i. I en av delstudierna kring etnisk profilerad demensvård såg vi t.ex. hur personer med persisk bakgrund ofta beskrev
sig själva i termer som annorlunda gentemot andra med Mellanösternbakgrund (irakisk, syrisk, kurdisk etcetera) snarare än som
annorlunda gentemot infödda svenskar, där man ofta påpekade att
”vi [perser] har ju anpassat oss mer”. Migrationskontexten; varför
man kom hit, när man kom, hur man kom, vem man kom med, hur
man lyckats etablera sig i det svenska samhället etcetera verkar ha
en större betydelse för att förstå hur äldre personer upplever sitt
åldrande i Sverige, snarare än att man sätter särskiljandets politik/policy med annorlunda behov, i förgrunden.
Kunskapsluckor/framtida “utmaningar”
 Särskiljandets politik har rått sedan 1990-talet och framåt sedan
”äldreomsorgen under omprövning” kom att diskuteras. Denna
politik bygger till mångt och mycket på premissen att människor med utrikes bakgrund och/eller minoritetsstatus har annorlunda behov och preferenser kring äldrevård och omsorg.
Denna premiss behöver underbyggas vetenskapligt mycket
tydligare.
 I en framtid som allt mer kommer att definieras av mångkulturalitet och transnationella perspektiv på åldrande måste en
tydligare urskiljning av anpassade vård- och omsorgsbehov utrönas och den springande punkten kommer att bli att belysa om
segregation på etnokulturell nivå är fördelaktigt för att optimera
vård och omsorg för personer med utländsk bakgrund? Det
finns få studier i dag som kan svara på om etnokulturellt anpassad vård och omsorg är fördelaktigt på samma sätt som språkanpassad vård och omsorg visat sig vara.
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Avslutande sammanfattning
Detta kapitel har diskuterat och problematiserat vikten av att
framtida utredningar och rapporter beaktar att äldre utlandsfödda,
liksom äldre tillhörande de nationella minoriteterna, är en heterogen ”grupp”. En föråldrad syn på vad kultur och etnicitet innebär
verkar prägla många utredningar och rapporter: det råder en avsaknad av insikt i dessa fenomens föränderlighet och kontextbundenhet. Att migrationskontexten i sig är oerhört central måste studeras
och belysas bättre för att förstå den ökande andel äldre som kommit till/fortsätter komma till Sverige. Satsningen på särlösningar
måste underbyggas bättre ifall de skall fortsätta vara dominerande
policy. Viss forskning stöder en särlösning baserat på språkbehov,
medan etnicitetsbaserade lösningar ännu inte har någon solid förankring i forskning. I stället verkar tanken om att äldre med utländsk bakgrund har specifika kulturella/etniska behov ofta vara
byggd på förutfattade meningar och stereotypa bilder. Det finns
därmed ett ökat behov av att studera dessa bilder djupare än vad
som tidigare gjorts. Den transnationella värld vi lever i, och den
ökande mångfald av äldre som lever i Sverige, gör detta nödvändigt.
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8. Ålder, äldre och ålderism
Lars-Christer Hydén & Annika Taghizadeh Larsson
Sammanfattning
I kapitlet görs en genomgång av svensk forskning om sociala representationer av äldre, åldrande och ålderism. Genomgående visar
forskningen att sociala representationer om ålder i stor utsträckning handlar om stereotypa, negativt laddade, egenskaper som
kopplas till vissa rättigheter eller förluster av rättigheter.
Nyckelfakta
 Ålderskategorier kan användas för att kategorisera andra personer eller för självkategorisering.
 Ålderskategoriseringar är kopplade till delade föreställningar om
hur egenskaper bidrar till och påverkar andra personers uppfattningar och förväntningar om äldre personer som aktörer.
 Ålderskategoriseringar har betydelse för hur äldre personer uppfattar sig själva och vilka förväntningar man har på sig själv som
aktör.
 Ålderism är kopplingen mellan stereotypa föreställningar om
äldre och konsekvenser av dessa genom i första hand diskriminering.
 Ålderism finns på olika ”nivåer” och kan också ha olika effekter
beroende på om det handlar om ålderism i den offentliga eller
privata sfären.
Introduktion
Människor skiljer sig åt på många sätt – bland annat med avseende
på ålder. Precis som många andra mellanmänskliga skillnader, är
ålder kopplat till föreställningar om (i) de specifika egenskaper som
ålderskategorin har; (ii) vilka konsekvenser dessa egenskaper har
för personen; och (iii) hur personens sociala ställning påverkas av
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dessa egenskaper, i synnerhet sociala möjligheter och rättigheter.
Även om de flesta individer har någon form av föreställningar om
ålder, så förutsätter de individuella föreställningarna delade föreställningar – sociala representationer (Moscovici, 2000; Chaib &
Orfali, 1996) – annars skulle inte samtal eller texter som använder
dessa sociala representationer vara möjliga.
I det följande görs en översikt av företrädelsevis svensk forskning om sociala representationer av äldre och åldrande, och om
ålderism, alltså när sociala representationer om ålder handlar om
stereotypa, negativt laddade, egenskaper som kopplas till vissa rättigheter eller förluster av rättigheter.
Sociala representationer av äldre och åldrande
Ålderskategorier kan spänna från att vara nyfödd till att vara
centenarian. Som många forskare har påpekat finns det en rad sociala representationer som hänför sig till olika livsfaser: barn och
barndom, tonåringar (Krekula, Närvänen & Näsman, 2005), medelåldern, och av äldre. Sociala representationer relaterade till en
viss ålder eller livsfas kan förekomma i en rad olika sammanhang
och behöver inte ha någon koppling till människors kronologiska
ålder. Snarare kan sådana delade föreställningar ses som verktyg för
att i olika sammanhang skapa mening genom att förstå personer
och deras handlande, situationer eller händelser som relaterade till
ålder (Nikander, 2000; 2009). ”Äldre” kan exempelvis användas för
att kategorisera personer som är – eller bedöms vara – (kronologiskt) äldre än genomsnittsåldern i ett specifikt sammanhang. I en
sådan relativ mening är exempelvis vissa barn ”äldre” än andra barn.
”Äldre” används dessutom för att benämna personer som befinner
sig i slutet av livsloppet, alternativt som en kategori för personer
som är 65 plus, det vill säga, har passerat det som brukar kallas
pensionsåldern (oavsett om de faktiskt är pensionärer eller ej)
(Prop. 1992/93:159; 169). Det är ”äldre” i den senare meningen
som står i fokus här.
Ålderskategorier kan användas för att kategorisera andra personer eller för självkategorisering (Nikander, 2000). I likhet med
andra ålderskategoriseringar har kategoriseringarna av personer
som befinner sig i slutet av livsloppet, eller är 65 plus, betydelse
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eftersom de genom att vara kopplade till delade föreställningar om
egenskaper bidrar till och påverkar andra personers uppfattningar
och förväntningar om äldre personer som aktörer i olika sammanhang. Därmed kommer dessa kategoriseringar att ha en normativ
kraft och funktion genom att vara kopplade till vad som kan anses
som lämpligt för en person i en viss ålder. De får också betydelse
för hur äldre personer uppfattar sig själva och vilka förväntningar
man har på sig själv som aktör. Det är viktigt att komma ihåg att
individer kan använda ålderskategorier både för identifikation och
avståndstagande – det vill säga, personer förhåller sig alltid reflexivt
till kategoriseringar. Det gör att exempelvis en person som kronologiskt är äldre, kan använda ålderkategoriseringar för att presentera sig som yngre (”så gammal ser jag inte ut att vara”) eller ännu
äldre (”det känns som om jag är 100”) (Nikander, 2000; 2009).
Ålderskategoriseringar återfinns såväl i olika texter (massmedia,
politiska dokument, se Nilsson, 2008) såväl som i formella och
informella samtal. Forskning, massmedia, politik, reklam och populärpress är exempel på sammanhang där etablerade sociala representationer av äldre och åldrande skapas, återskapas och utmanas.
Flera forskare har uppmärksammat en dubbelhet eller motsägelsefullhet när det gäller sociala representationer om ålderdomen: att
de är uppdelade i ”skraemmebilder og glansbilder” (Swane, 1998)
eller i motsatta föreställningar, vad som har kallats ”dubbla diskurser” (Ronström, 1999). Äldre människor framställs antingen som
aktiva, friska och sociala eller som passiva sjuka och ensamma. Ett
konkret exempel på denna dubbelhet är hur internationell forskning har visat att det är vanligt att arbetsgivare beskriver äldre arbetstagare som både mer tillförlitliga, engagerade och socialt kompetenta och som mindre villiga att utvecklas och mindre tekniskt
kunniga (Krekula, 2011).
En väl etablerad föreställning är att åldrande och att vara äldre är
likställt med att vara i behov av hjälp och omsorg (Jönson, 2009). I
likhet med representationen av äldre som sjuka bygger föreställningen om äldre som vård- och omsorgsmottagare på det faktum
att behovet av vård och omsorg statistiskt sett ökar med stigande
ålder. Föreställningen om äldre som aktiva och friska bortser från
sjukdom och beroende och betonar i stället de pensionärer som
lever sina liv utan hjälp från hemtjänsten och ägnar sin tid åt att
hjälpa och stötta yngre personer, exempelvis barn eller barnbarn.
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Vad gäller äldreforskningen eller gerontologin så har den länge
dominerats av forskning om äldre människors behov av stöd och
vård och kan på det sättet sägas oavsiktligt ha bidragit till att förstärka den sociala representationen av åldrande och att vara äldre
som likställt med att vara i behov av hjälp och omsorg (Jönson,
2009). Gerontologisk forskning har överhuvudtaget haft en slagsida mot åldrandet som en biologisk, psykologisk och social förlust
och på det sättet bidragit till att förstärka ”skraemmebilden” av
ålderdomen även om det inte varit en uttänkt strategi. Fokus har
legat på frågor som hur åldrande individer anpassar sig till och
hanterar olika typer av problem samt på hur samhället ska ha råd
med en ökande andel äldre. Gerontologin har, som Katz (1992)
formulerat det, präglats av en demografisk alarmism (Jönson, 2009).
Exempel på det är den rad av vetenskapliga artiklar och andra
publikationer författade av äldreforskare som inleds med ett avsnitt
om de försörjnings- och omsorgsproblem som uppstår då andelen
äldre i befolkningen ökar (Green, 1993). Inom en del av äldre och
åldrandeforskningen som ibland går under benämningar som ”kritisk gerontologi” och ”kulturgerontologi” förekommer emellertid
studier som utmanar sammankopplingen av ålderdom och sjukdom, kämpar mot nedvärderingen av äldre och som problematiserar
själva kategorin ”de äldre”. Utmärkande för huvuddelen av dessa
studier är en inriktning på åldrande och äldre (pensionär, senior,
tant, gubbe etcetera) som något som skapas eller ”görs” i olika
sammanhang. Här följer några exempel på samtida svensk forskning och svenska forskare med ett sådant, vidare och mer kritiskt
perspektiv i sina studier av ålder, äldre och åldrande.
Ett centralt tema är äldre, nära relationer och sexualitet. I dag är
antalet äldre personer som skiljt sig större än andelen som är
änka/änkeman (Bildtgård & Öberg, 2015a). Som en konsekvens av
detta inleder allt fler äldre personer nya relationer (ibid.). Flera
internationella studier har rapporterat att vuxna barn ofta har en
negativ attityd till att föräldrar inleder nya förhållanden, något som
Torbjörn Bildtgård och Peter Öberg inte fann i en mindre svensk
studie (ibid.). Det som förefaller vara av större betydelse för de
äldre personerna själva är känslan av att endast förfoga över en begränsad tid av sitt liv eftersom döden kommer allt närmare
(Bildtgård & Öberg, 2015b).
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Att äldre personer inte förknippas med sexualitet är en gammal
föreställning, något som den svenska historikern Åsa Andersson
beskriver i en artikel (Andersson, 2009). Den historiska
bakgrunden till denna syn på sexualitet på äldre dagar var att i den
kristna traditionen förknippades sexualitet i första hand med reproduktionen. Att vara äldre och därmed inte längre i en reproduktiv ålder, innebar att sexuell aktivitet var utesluten. Detta är
något som delvis också kodifierats i föreställningen att äldre är
asexuella (Andersson, 2009). Dock har denna föreställning utmanats under de senaste 40 åren, och en positiv föreställning om äldre
som sexuellt aktiva har växt fram.
Äldre, heterosexuella mäns sexualitet står i fokus för Linn
Sandbergs avhandling (2011). I en intervjustudie fann hon att äldre
män omdefinierade sin egen sexualitet så att den stod i samklang
med deras egna (äldre) kroppar. Inte minst återspeglades detta i en
nedvärdering av en huvudsakligen penetrerande sexualitet till förmån för en sexualitet som betonade kroppslig närhet.
Sammantaget visar studierna om äldres relationer och sexualitet,
både på mer djupgående förskjutningar vad gäller sociala representationer, men också att äldre själva aktivt omvandlar ofta uteslutande och diskriminerande föreställningar, till inkluderande och
tillåtande normer.
Med avstamp i ett intresse för hur de kulturella positioner som
är tillgängliga för äldre människor formas undersökte etnologen
Sverker Hyltén Cavallius (2005) hur ett pensionärsskap formas i
olika musiksammanhang: den kommersiella pensionärsmusiken,
vårdens institutionsmusik och föreningars musicerande. Doktorsavhandlingen Minnets spelrum – om musik och pensionärsskap
(2005) visar hur musik och det musicerande som riktade sig till
pensionärer utgick från en föreställning om att äldre har en särskilt
stark längtan tillbaka i tiden: till en viss sorts tid och en viss sorts
Sverige. Ett särpräglat sound och en speciell harmoni, en tillbakablickande hållning och ett homogent och exklusivt nationellt
(svenskt) ramverk, var inslag i formandet av pensionärsskap i de
studerade sammanhangen. Det var med andra ord fråga om ett
pensionärsskap som i liten utsträckning rymde att äldre personer
kan ha olika musiksmak, tillhöra olika kohorter, att människors
musiksmak kan förändras över tid eller att en betydande andel av
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den äldre befolkningen har flyttat till Sverige från andra delar av
världen.
Karin Lövgren (2009), också hon etnolog, studerade i sin avhandling ”Se lika ung ut som du känner dig”. Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40. Studien bygger på analyser av innehållet i veckotidningarna Tara,
Laura och M Magasin samt intervjuer med verksamma i reklambranschen och kvinnor i åldrarna 40–62. Samtidigt som tidningarna
lyfter fram och synliggör medelålders kvinnor på ett sätt som tidigare varit ganska ovanligt i mediala sammanhang så förmedlar de
också ett dubbelbottnat budskap om ålder och ungdomlighet som
är svårt att leva upp till. Å ena sidan hyllas medelåldern som en
tonårslik tid av möjligheter och frigörelse och åldrandet som en
(positiv) process av mognad. Å andra sidan framställs ungdomlighet som ett ideal och läsarna får råd om hur de ska bekämpa åldrandet och kroppsliga ålderstecken som “gäddhäng” och “muffinsmidja”. En liknande dubbelhet finns i de intervjuade kvinnornas
berättelser. Samtidigt som de upplever sig som tvungna att hålla sig
unga på ett sätt som tidigare generationers kvinnor inte behövde så
tycker de att de kan åldras på ett friare sätt. I den nyutkomna antologin Att konstruera en kvinna. Berättelser om normer, flickor och
tanter (Lövgren, 2016) diskuterar Lövgren och övriga författare hur
kulturella föreställningar relaterade till ålder och kön skapas och
återspeglas i ett vidare spektrum av medierade sammanhang: i
skönlitteratur, tidningar, tecknade barnfilmer, bloggar och olika
populärkulturella sammanhang liksom i människors egna berättelser.
Sociologen Clary Krekula är ett annat exempel på en svensk
forskare som intresserat sig för hur ålder, äldre och åldrande är
sammanflätat med genus. Ett centralt begrepp i Krekulas forskning
är ”ålderskodning”, ett begrepp som hon lånat från genusforskningens ”könskodad”. Begreppet ålderskodad introducerades 2006 i
Krekulas (2006) avhandling om äldre kvinnors förkroppsligade
identitetsförhandlingar, för att benämna de processer som skapar
och upprätthåller föreställningar om att vissa fenomen bör ses som
mer eller mindre lämpliga för olika åldersgrupper. Begreppet har
senare utvecklats och öppnat upp för analyser av åldershierarkier
och åldersbaserad ojämlikhet och de konsekvenser detta för med

108

sig både för individer och för organisationer; exempelvis på arbetsplatser (Krekula, 2014).
Sammanfattningsvis kan man säga att framställningen av äldre i
den offentliga sfären (massmedia, vetenskap och forskning, sjukvård, etcetera) har förändrats under de senaste 50 åren, från att
bygga mer på standardiserade och institutionaliserade representationer (”tant”, ”gubbe”, ”pensionär”) till mer diversifierade och
heterogena sociala representationer. Detta har för det första att
göra med hälsomässiga och demografiska förändringar som innebär
att människor lever ett längre liv som friska (Gilleard & Higgs,
2005). För det andra har det att göra med försvagningen av de institutionaliserade och standardiserade livsloppen, inte minst genom
de stora förändringarna av pensionssystemet och synen på deltagande i arbetslivet (Nilsson, 2008). Dessa förändringar har exempelvis lett till en ökad förvärvsaktivitet bland vissa grupper som
tidigare skulle ha lämnat arbetsmarknaden vid pensioneringen. För
det tredje sker det en tilltagande individualisering av identiteter där
personer inte längre i första hand identifierar sig med en kollektiv
grupp (”äldre”, ”tant”, ”gubbe”), utan söker individuella uttryck
och former för sitt åldrande (Nilsson, 2008).
Som en konsekvens har traditionella sociala representationer av
äldre som passiva, ensamma, utsatta och sjuka, fått konkurrens av
representationer av äldre som konsumenter, aktiva, ”70 är det nya
50”, och ofta används bilder som ”den tredje och fjärde åldern”. Det
innebär att de sociala representationerna av äldre och åldrande har
börjat bli mer kontroversiella och omdiskuterade, och därmed
mindre självklara. Samtidigt uppfattas och framställs detta att åldras
och vara gammal i många sammanhang fortfarande som något negativt. Vi säger sällan rakt ut till någon att vi kan se att hen åldrats,
eftersom vi vet att personen kan ta illa upp. Och på marknaden finns
gott om produkter som marknadsförs genom begrepp som ”antiageing”, det vill säga genom att utge sig för att motverka åldrandet.
Ålderism
Begreppet ålderism myntades av Butler 1969 och har sedan kommit
att användas speciellt inom forskning kring äldre och åldrande.
Begreppet introducerades på svenska av Lars Andersson (2008).
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Det finns många förslag till definitioner av begreppet ålderism, där
vissa inkluderar alla åldrar, det vill säga även barn och ungdomar.
Följande definition fångar in de väsentliga dimensionerna vad gäller
ålderism som rör äldre i bemärkelsen personer som befinner sig i
slutet av livsloppet:
”Ageism is defined as negative or positive stereotypes, prejudice
and/or discrimination against (or to the advantage of) elderly
people on the basis of their chronological age or on the basis of a
perception of them as being ‘old’ or ‘elderly’. Ageism can be
implicit or explicit and can be expressed on a micro-, meso- or
macro-level.” (Iversen et al., 2009, s. 15)
Det centrala i begreppet ålderism är kopplingen mellan stereotypa föreställningar om äldre och konsekvenser av dessa genom i
första hand diskriminering; alltså ett fråntagande av rättigheter och
möjligheter i det sociala rummet. Ålderism finns på olika ”nivåer”
och kan också ha olika effekter beroende på om det handlar om
ålderism i den offentliga eller privata sfären:

Som bland andra diskrimineringsombudsmannen, DO, poängterat
(Krekula, 2011) så skiljer sig ålder som diskrimineringsgrund från
exempelvis etnicitet och kön eftersom vi alla, och fortlöpande,
åldras och därmed också ändrar vår åldersposition. Till skillnad från
andra diskrimineringsgrunder saknas det dessutom en historia av
uppmärksammat förtryck av människor på grund av deras ålder
liksom av motreaktioner – kamp – mot åldersförtryck. Detta sammantaget innebär särskilda utmaningar när det gäller att hitta åtgärder som är effektiva för att motverka detsamma.
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Ålderism i arbetslivet
Det finns en rad internationella studier som pekar på att det finns
en ålderism inom arbetslivet (Krekula, 2012). Ett problem inom
forskningen är att sambandet mellan upplevd diskriminering och
faktisk diskriminering inte är entydig. Så kan exempelvis personer
uppleva det som ”naturligt” att sluta arbeta vid 67 års ålder och
därmed inte uppleva sig vara åldersdiskriminerade. Uppenbart är
dock att lagstiftningen i många länder, däribland Sverige, som inte
tillåter personer att själva bestämma om de vill arbeta eller ej efter
67 års ålder, är diskriminerande (Krekula, 2012).
Vidare är ålderistiska stereotypier problematiska inom arbetslivet eftersom de har en negativ påverkan på livet i termer av färre
valmöjligheter för både (i) för äldre och (ii) yngre personer (i termer av yrkesval exempelvis) – något som drabbar vården och äldreomsorgen speciellt eftersom man får svårt att rekrytera personal.
Ålderism i äldreomsorg
Vad gäller ålderism i äldreomsorg har vi redan konstaterat att det
finns en stark och väl etablerad sammankoppling mellan att ”vara
äldre” och att behöva vård och omsorg. En relaterad delad föreställning är att det ”hör till” och är normalt att ha funktionsnedsättningar och omsorgsbehov under den senare delen av livsloppet.
Den föreställningen finns bland annat inbäddad i en rad vanliga
formuleringar och sätt att tala och skriva om funktionsbegränsningar och hjälpbehov på äldre dagar som används såväl av människor i allmänhet som i media, offentliga utredningar och i forskning. Exempelvis framställs omfattande begränsningar i det dagliga
livet som att inte kunna gå i trappor, klä sig eller gå på toaletten i
den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken inte som funktionsnedsättningar, utan som besvär eller bekymmer (Erlandsson,
2014).
En risk med att normalisera begränsningar på äldre dagar genom
att på detta sätt tala och skriva om sjukdom och beroende såsom
något normalt i äldre åldrar, är att det kan inverka på hur tilldelning
av sociala insatser fördelas åldersmässigt. Det kan bidra till att förstärka ett synsätt som handlar om att äldre personer med nedsatta
funktioner helt enkelt får räkna med, och finna sig i, att leva ett
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mer begränsat liv under denna period av livet (Taghizadeh Larsson,
2016). Det riskerar därmed också att legitimera en lägre ambitionsnivå vad gäller välfärdssystemets ansvar och vad stödinsatser kan –
och bör – åstadkomma i äldre människors liv. Det kan också bidra
till att legitimera skillnader vad gäller stödinsatser till yngre och
äldre personer, såsom att man i dagens Sverige bara har rätt att få
personlig assistans fram till 65 års ålder (om man väl har fått insatsen har man rätt att behålla den även efter 65, men ingen rätt att
utöka omfattningen). Därmed är det möjligt att hävda att ålder
fungerar som en diskriminerande faktor för fördelning av insatser,
även om det inte betraktas på det sättet i diskrimineringslagen.
Enligt diskrimineringslagen är det nämligen inte åldersdiskriminering om en person missgynnas på grund av en åldersskillnad som
är fastslagen i lag (Jönson & Harnett, 2016).
Fortfarande tycks många av de insatser och aktiviteter som tillhandahålls för äldre personer med hjälpbehov bygga på en traditionell syn på ålderdomen som en tid av stillsamt liv i det egna
hemmet präglad av avveckling snarare än utveckling (Taghizadeh
Larsson, 2011). Men det finns också exempel på nytänkande, såsom
profilboenden med inriktning på ”sport och spa” (Jönson, 2016). I
mer allmänna termer har emellertid äldre personer som erhåller
traditionella äldreomsorgsinsatser som hemtjänst och särskilt boende mindre möjligheter att utforma hjälpinsatser efter sina individuella behov och önskemål än personer med LSS-insatser
(Elmersjö, 2016). Genom lagen om valfrihetssystem (LOV) ökade
möjligheterna att välja utförare av insatser. En rad studier, inklusive
pågående intervjuer med hemtjänstmottagare (genomförda av
Taghizadeh Larsson), pekar mot att äldreomsorgen i många kommuner fortfarande tillhandahåller en begränsad uppsättning av insatser där de enskilda äldre personerna har liten möjlighet att själva
påverka hur, när och av vem – vilken/vilka personer en insats skall
utföras.
Tyvärr saknas forskning, men erfarenheter pekar på att mycket
av insatserna som erbjuds inom den kommunala demensomsorgen
likaså bygger på stereotypa föreställningar om äldre personers preferenser och vanor; inte minst reproducerar dessa föreställningar
bestämda könsstereotypier, alltså vad män och kvinnor antas föredra att göra.
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Ålderism inom hälso- och sjukvården
Tyvärr saknas specifika studier av ålderism inom den svenska hälsooch sjukvården. Det är därför svårt att veta på vilket sätt som ambitionerna att utveckla en person-centrerad vård har haft effekter vad
gäller synen på äldre patienter; eller om det finns skillnader mellan den
kommunala hemsjukvården och den landstingsdrivna sjukvården.
Även om det saknas svenska studier finns det en del internationell
forskning om ålderism inom hälso- och sjukvården som kan ha relevans.
Det finns en rad indikatorer på att ålder också har betydelse för
beslut om vissa typer av medicinska insatser inom hälso- och sjukvården. ”Äldre” personer anses ha mindre behov av eller saknar
rättighet att få vissa medicinska ingrepp eller vissa typer av medicinska behandlingar. I boken Aging with a disability. What the clinician needs to know kommenterar geriatrikern Laura Mosqueda
(2004; Taghizadeh Larsson, 2016) att det ofta händer att inte bara
patienter, eller presumtiva sådana, utan även läkare och annan vårdpersonal misstolkar symtom som normala, i bemärkelsen inte sjukdomsrelaterade, hos människor som uppnått en viss ålder. Det kan
i sin tur innebära att patienten i fråga inte får någon behandling,
trots att sådan finns, eftersom ”du behandlar inte normala tillstånd,
du bara accepterar dem” (ibid. s. 36, vår översättning; se även Kane
& Kane, 2005). Andra internationella forskare har kommit fram till
liknande resultat (t.ex. MacDonald & Butler, 2007), nämligen att
ålder fungerar som en diskriminerande faktor inom hälso- och
sjukvården. Tyvärr saknas ännu motsvarande svenska studier.
Samtidigt finns det anledning att ifrågasätta resonemang som
ibland förekommer om att funktionsnedsättningar betraktas som en
del av det normala åldrandet, skulle medföra att individer själva därmed upplever funktionsförsämringar, sjukdomar eller olika typer av
komplikationer och symtom som mindre påfrestande eller problematiska på äldre dagar (se t.ex. Williams, 2000). Studier visar att framstå
som en ”normalt åldrande äldre” för många förefaller vara mindre
viktigt än att upprätthålla det egna livets normalitet (t.ex. Taghizadeh
Larsson & Jeppsson Grassman, 2012), det vill säga att kunna fortsätta
med sådant som man själv tycker är viktigt. Det finns med andra ord
anledning att vara försiktig med att utgå från att sociala representationer kopplade till ålder och äldre får vissa konsekvenser för enskilda
individer, utan att individerna själva har fått komma till tals.
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Kunskapsluckor
Det behövs mer forskning kring sociala representationer av äldre:
(i) om förändringar av synen på äldre; (ii) om hur ålderskategoriseringar används inom exempelvis vården; (iii) sociala representationer om män och åldrande. Likaså behövs ytterligare forskning
om ålderism där det i Sverige i dag finns förvånansvärt lite forskning om diskriminering av äldre i arbetslivet och inom vården.
Avslutande sammanfattning
I det här kapitlet har vi gått igenom en del av den forskning rörande sociala representationer av äldre, åldrande och ålderism som
publicerats under senare år. Vi har främst fokuserat på studier genomförda i Sverige. En slutsats som kan dras är att mer forskning
kring sociala representationer av speciellt äldre behövs. Dels behövs
mer forskning om förändringar och förskjutningar. Dels behövs
mer forskning om hur ålderskategoriseringar används i formella
(inom sjukvården exempelvis) och informella samtal. Det finns
också en påfallande brist vad gäller forskning kring sociala representationer om män och åldrande. Sist men inte minst så är forskningen och kunskapen om ålderism fortfarande i sin linda. Detta
blir särskilt tydligt om man jämför med de närliggande områdena
rasism och sexism som inte bara har ett stort vetenskapligt försprång, utan där det också finns en helt annan medvetenhet i samhället mer generellt.
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9. Vad kännetecknar de äldre under kommande årtionden?
Marianne Abramsson, Susanne Kelfve och Andreas Motel-Klingebiel
Introduktion8
I denna rapport har forskare vid Nationella institutet för forskning
om äldre och åldrande presenterat olika bilder av äldre, huvudsakligen ur ett svenskt perspektiv. Sammantaget illustrerar dessa bilder
svenska äldre och deras situation och ger en överblick över den
kunskap som finns tillgänglig inom respektive område. Det visar
sig att äldre är en varierad grupp med olika, och ofta även ojämlika,
förutsättningar för att åldras väl. Utgångspunkten för rapporten är
att diskutera äldres livskvalitet utifrån olika teman utan att för den
skull sätta en tydlig gräns för vem som betraktas som äldre. Även
om äldres livskvalitet i Sverige generellt är förhållandevis hög, inte
minst i ett internationellt perspektiv, är situationen bekymmersam
för några grupper av äldre, vilket rapportens olika kapitel pekar på.
Samtidigt saknas viktig kunskap inom olika områden, dels på grund
av bristande information om t.ex. äldres ensamhet och åldersdiskriminering, dels då forskning saknas inom olika områden som
rör just äldres förhållanden, t.ex. inom områdena hälso- och sjukvård, äldreomsorg samt om migranters åldrande. Det samlade resultatet utifrån kapitlen pekar mot en större variation i åldrandet
och i förutsättningarna som gammal. Samtidigt som äldre personer
får bättre hälsa och längre livslängd, lever vi länge med sjukdomar
och de socioekonomiska skillnaderna ökar. Ålderdomen riskerar
att bli mer polariserad, kvinnor som är de som lever längst har t.ex.
också lägst inkomst.
Med utgångspunkt i två stora utmaningar, den demografiska utvecklingen och de ökande inkomstskillnaderna diskuteras nedan
rapportens olika delar.

8

För referenser hänvisas till respektive kapitel.
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Vad vi vet om dem som är äldre?
Vi vet att äldre i Sverige i ett internationellt perspektiv är väl sörjda
för och att de som grupp betraktat över tid har fått en bättre livssituation, t.ex. vad avser ekonomi, utbildning, hälsa och livskvalitet.
Variationen inom gruppen har dock ökat. Generellt har äldres inkomster ökat över tid och Sverige har en låg andel fattiga äldre personer. Samtidigt har inkomstskillnaderna ökat och de ekonomiska
förutsättningarna varierar därför i allt högre grad inom gruppen,
den relativa fattigdomen har ökat. För personer som har invandrat
till Sverige har tiden de varit i Sverige betydelse för inkomsten: ju
längre tid i Sverige desto högre inkomst; tydligast är detta bland
män. De som har lägst pensioner och som saknar ekonomiska marginaler finns bland äldre kvinnor och utrikes födda personer (se
vidare kapitel 1). Detta förhållande kommer att bestå framöver
eftersom de yngre äldre kvinnorna i större utsträckning än motsvarande grupp män har arbetat deltid och därmed totalt sett har haft
lägre inkomst.
Utbildning liksom antal år i arbetslivet har kommit att få allt
större betydelse för pensionens storlek, vilket leder till större inkomstskillnader mellan äldre som arbetar/har arbetat och dem som
inte arbetar eller har arbetat färre år. Deltagandet på arbetsmarknaden har ökat liksom den faktiska pensionsåldern: det är nu fler i
åldern 65–74 år som yrkesarbetar, företrädesvis egenföretagare,
personer med hög utbildning mer än personer med låg utbildning,
tjänstemän mer än arbetare och män mer än kvinnor. Man kan anta
att den ökning som har skett i arbetsmarknadsdeltagande bland
äldre beror på bättre hälsa bland de äldre, högre ekonomisk motivation (högre pension) samt att många arbetsuppgifter har förändrats och blivit mindre fysiskt slitsamma och därmed möjliggör
ett längre arbetsliv. Kunskapen om hur den moderna digitaliserade
och ofta stressande arbetsmiljön påverkar hälsan på längre sikt är
dock ännu begränsad. Det är högst sannolikt att arbetsmarknadsdeltagandet bland äldre kommer att öka med bättre hälsostatus,
högre utbildning och lägre pensionsinkomst för dem som går i
pension tidigt. De förutsättningar som finns inom olika branscher
för att förlänga arbetslivet behöver då studeras närmare då möjligheten att fortsätta att arbeta får en allt större inverkan på pensionsinkomsten, (se vidare kapitel 3). Begränsade möjligheter till
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arbete efter 67 års ålder (se kapitel 8) inom vissa branscher kommer
därmed att bidra till ökad ojämlikhet.
Andelen, liksom antalet, äldre ökar under åren som kommer, år
2060 kommer var fjärde svensk att vara 65 år eller äldre och var
tionde person över 80 år, det vill säga ungefär 1,2 miljoner individer
(SCB, 2015). Medellivslängden kommer under samma tid att öka
till 89 år för kvinnor och 87 år för män och 100-åringarna blir fler.
Förväntad livslängd skiljer sig geografiskt och mellan olika socioekonomiska grupper, inte minst mellan dem med hög respektive
låg utbildning. Utbildningsnivå är tätt förknippad med livsstil och
förklarar till viss del även de geografiska skillnaderna. Utbildningsnivån har generellt höjts i befolkningen men det dröjer ytterligare
några år innan höjningen får ett större genomslag bland de allra
äldsta, se Figur 3. Bland de äldre åldersgrupperna är utbildningsnivån högre bland utrikesfödda jämfört med svenskfödda, medan
sambandet bland de yngre (alltså de kommande äldre) är det motsatta: där har utrikesfödda lägre utbildningsnivå jämfört med personer födda i Sverige. Dock är andelen med eftergymnasial utbildning relativt lik mellan utrikes födda och svenskfödda. Andelen
äldre med låg utbildningsnivå kommer att vara större bland utlandsfödda än bland personer födda i Sverige om ett antal år, något
som inte är fallet i dag (SCB, Utbildningsregistret).
Med ökad medellivslängd följer fler friska år i slutet av livet, i
genomsnitt har en svensk 72 friska år att se fram emot, vilket är
högst i Europa (Eurostat, 2012; WHO, 2016). Majoriteten av äldre
över 65 år upplever sig ha god hälsa och klarar sig bra på egen hand.
Det är främst i de högre åldrarna, över 80 år, som mest insatser
behövs från offentlig vård och omsorg (Santoni, 2015;
Socialstyrelsen, 2016a). Upplevelsen av god hälsa förklaras inte
nödvändigtvis av frånvaro från sjukdom utan snarare av att man
upplever en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Det är
dock relativt klart att en hälsosam livsstil, vad gäller t.ex. kost, alkohol och fysisk aktivitet, även bland de allra äldsta bidrar till förbättrad hälsa och ett längre liv.
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Även om äldre är friska längre, så försvinner inte åren med nedsatt
hälsa, utan förskjuts framåt i tiden (Thorslund & Parker, 2007). Vi
lever i dag med sjukdomar som vi tidigare inte överlevde vilket påverkar livskvaliteten under våra sista år. Även om t.ex. rökning har
minskat kraftigt har minskningen av sjukdomar i de nedre luftvägarna ännu inte minskat bland de äldsta (SCB, 2012). Förekomsten
av demenssjukdomar har ökat, då fler personer lever längre, däremot har inte risken att insjukna ökat (Socialstyrelsen, 2014).
Många äldre, 20 procent av dem över 65 år, lever med psykisk
ohälsa av olika orsaker, t.ex. som ett resultat av förlust av förmågor
och anhöriga eller som biverkning av vissa läkemedel. Socialstyrelsen pekar på uppenbara brister i den psykiatriska vården för
äldre vilket bidrar till att de inte får den vård de har rätt till
(Socialstyrelsen, 2013). Utmaningen här består i att erbjuda
adekvat vård och möjliggöra god livskvalitet även för äldre som
åldras med olika sjukdomar.
Majoriteten av de äldre bor i bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden och det är också här de kommer att ta emot det stöd de
behöver. Anhöriga, bostadsanpassning, hemtjänst och hemsjukvård
möjliggör äldres kvarboende. Äldre som inte själva kan tillgodose
sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bi-
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stånd, antingen i det egna hemmet eller, om det inte anses tillräckligt, så kan en flytt till särskilt boende vara aktuell. Antalet platser i
särskilt boende har dock minskat under en lång period av år vilket
har skapat platsbrist, ett ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård
i ordinarie boende men också ett behov av andra former av boende,
t.ex. trygghetsboende – en boendeform som kommunerna dock
inte är skyldiga att erbjuda. Socialstyrelsen har uppmärksammat att
kommunerna inte tar hänsyn till äldres behov i tillräcklig utsträckning när de fattar beslut om särskilt boende och att det tar för lång
tid innan beslut fattas (Socialstyrelsen, 2016b). Oberoende av var
äldreomsorgen äger rum så är målet att äldre ska ”leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande” (SFS 2001:453, Kap. 5. 4 § SoL). Hur
detta ska uppnås är socialtjänsten och de äldre själva inte alltid
överens om. Av det skälet är det avgörande att vård och omsorg i
större utsträckning sker med individen i fokus. Det är ännu oklart i
vilken utsträckning äldreomsorgens värdegrundsarbete och arbetet
med individ- (och patient-)centrerad vård och omsorg fått genomslag i praktiken. Med en mer varierad grupp av äldre är det allt viktigare att hänsyn tas till individens behov och önskemål och att ambitionerna på området också syns i verksamheten.
Andelen mycket gamla ökar kraftigt om några år. Det är den
grupp som har störst omsorgsbehov och som oftare än andra har
en multisjuklighet vilket ställer allt större krav på samordning av
hälso-, sjukvård- och omsorgsinsatser, något som i dag inte fungerar optimalt (SOU 2016:2). Det ställer också stora krav på personalens kompetens.
Äldre anser sig dock generellt vara nöjda med den sjukvård de
får, mer nöjda än andra grupper. De är dock ofta underrepresenterade i olika befolkningsundersökningar och inom forskning om
hälso- och sjukvård och omsorg. Det gäller i synnerhet de allra
äldsta som ibland undantas från olika undersökningar, alternativt
inte har möjlighet att delta på grund av fysiska eller kognitiva
funktionsnedsättningar. Utmaningen framöver består i att erbjuda
en jämlik vård för olika grupper av äldre där den största utmaningen gäller de socioekonomiska grupperna med sämst förutsättningar som också i allra minst utsträckning deltar i undersökningar
och forskningsprojekt eller svarar på enkäter (se vidare kapitel 2).
Majoriteten av alla äldre bor i ordinarie bostäder, drygt 4 procent av dem över 65 år bor i biståndsbedömt särskilt boende, varav
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de flesta (80 procent) är över 80 år; av dem som fyllt 100 år bor
nästan hälften i bostäder i ordinärt boende. Det är således i det
ordinarie boendet man kommer att möta det stora flertalet äldre
och det är här de kommer att ta emot de vård- och stödinsatser de
behöver om hälsan börjar svikta. Äldres bostadsstandard är hög
och eventuella problem med bostaden beror snarare på en dålig
matchning mellan den äldre individens behov och bostadens utformning. Behov och preferenser varierar stort inom äldregruppen
och det är därför angeläget att det finns en varierad bostadsmarknad som kan möta dessa. Bostäder behöver möta såväl fysiska behov, t.ex. i form av tillgänglighet, som sociala behov, såsom upplevelser av trygghet, gemenskap, närhet till vänner och service
(SOU 2015:85), (se vidare kapitel 5).
När fler friska år läggs till livet kan äldre också upprätthålla ett
större mått av oberoende. Bilen är ett instrument för oberoende, i
synnerhet för personer som bor på landsbygden eller långt från
kollektivtrafik. En större andel av de äldre har körkort och kör bil
allt högre upp i åldrarna, särskilt gäller ökningen kvinnor. För flertalet gäller att man fortsätter att använda bilen som sitt huvudsakliga transportmedel. Det är tänkbart att den teknik som finns i nya
bilar kan underlätta bilkörning för äldre så att dessa kan upprätthålla sin bilkörning längre. Andelen äldre som använder färdtjänst
har däremot minskat över tid och moderna kollektivtrafikfordon är
en del av förklaringen. På så sätt är det möjligt att hävda att äldres
oberoende har ökat.
Skillnader i konsumtionsnivå mellan yngre och äldre har också
minskat över tid då äldre har det bättre ställt ekonomiskt. Skillnaderna består i stället i vilka varor eller tjänster man konsumerar
vilket till viss del beror på livsstil samt i vilken fas av livet man befinner sig.
Tidigare har rapporter om IT-användning visat på en digital
klyfta mellan äldre och yngre. Enligt senare undersökningar har
klyftan i stället hamnat mellan yngre äldre (yngre än 75 år) och
äldre äldre (75 år och äldre). Framöver kan man därmed räkna med
att klyftan till största delen upphör att vara åldersbunden och
i stället kommer att vara knuten till utbildning, inkomst och yrkesbakgrund. Ökningen i användande av internet underlättar för äldre
att ta del av samhällsinformation och hålla kontakt med vänner och
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anhöriga, inte minst barnbarn och på olika sätt vara delaktiga i vad
som händer i samhället runt om kring, (se vidare kapitel 4).
När samhällets resurser för vård och omsorg inte räcker till
spelar civilsamhället och anhöriga en stor roll. Äldres nätverk kan
då få betydelse för deras livskvalitet. Över tid har andelen äldre
som bor ensamma minskat, parförhållanden varar längre med ökad
medellivslängd. Det är dock fler individer som bor ensamma då
antalet äldre har ökat. De allra flesta äldre bor förhållandevis nära
sina barn och får stöd och hjälp av dessa vid behov. Det geografiska
avståndet till barn och andra anhöriga är avgörande för vilken typ
av hjälp de kan bistå den äldre personen med. Hjälp med praktiska
göromål som städning, att handla och underhåll är äldre benägna
att ta emot från sina barn, men studier visar att kroppsnära hjälp
med t.ex. personlig hygien vill äldre hellre ha från professionell
omsorgspersonal. Personer utan barn är mer beroende av formella
omsorgsinsatser. Även om man får omsorg av en partner eller
andra anhöriga eller vänner är dessa oftare i samma ålder vilket kan
inverka på typen av omsorg, i synnerhet bland de allra äldsta. Män
utan barn som blir omsorgsberoende har i mindre utsträckning än
kvinnor utan barn fungerande sociala nätverk och därmed svårare
att få hjälp av andra anhöriga eller vänner. Om äldre framöver bor
nära sina barn har de möjlighet att ge stöd och hjälp till sina äldre
föräldrar. Personer utan barn kommer dock att vara mer beroende
av formella insatser när omsorgsbehov uppstår. Med ökad medellivslängd kommer dessa behov att öka, (se vidare kapitel 5).
Ensamhet bland äldre diskuteras som en faktor som påverkar
äldres livskvalitet. Det finns egentligen inte något som talar för att
äldre upplever sig mer ensamma än yngre men det finns samband
mellan fysisk och psykisk sjukdom bland äldre och ensamhet, t.ex.
vid försämrad syn och hörsel, försämrad kognitiv förmåga och dålig självskattad hälsa. Äldre i särskilda boendeformer upplever sig
också som mer ensamma än äldre som bor kvar i ordinarie boende.
Effekterna av de insatser som görs för att begränsa äldres eventuella ensamhet såsom aktivitetsgrupper och samtal är dåligt utvärderade och man vet egentligen inte vilken effekt de har. Med fler äldre
personer i befolkningen och osäkerheter om sambandet mellan
depression, som ökar bland äldre, och ensamhet, är det sannolikt
att upplevd ensamhet bland äldre inte kommer att minska. Ökad
medellivslängd med åtföljande längre partnerskap skulle dock
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kunna bidra till minskad ensamhet och det kan även finnas anledning att utforska de möjligheter som tillgång till ny teknik innebär,
(se vidare kapitel 6).
Andelen utrikes födda äldre har ökat och Sveriges befolkning
har blivit mer etniskt och kulturellt heterogen. Det finns dock en
osäkerhet och mycket för givet tagande i diskussionerna som förs
om de behov av anpassad vård och omsorg som skulle kunna svara
mot olika gruppers behov. Det finns ett samband mellan äldres
välmående och möjligheten att tala sitt eget modersmål, men sambandet mellan etnokulturellt anpassad vård och omsorg är inte lika
givet utifrån befintliga studier. I olika utredningar har man särskilt
betonat behovet av olika särlösningar för äldre med annan etnisk
och kulturell bakgrund utan att nödvändigtvis ta hänsyn till specifika gruppers behov eller skillnader inom gruppen. Bland framtidens äldre kommer den etniska heterogeniteten snarast att öka.
Behovet av kunskaper om vilka vård- och omsorgslösningar som
passar olika grupper bäst behöver utredas bättre för att undvika
särlösningar som kanske egentligen inte passar den grupp av äldre
som man vänder sig till, (se vidare kapitel 7).
Med fler äldre i samhället och med fler äldre aktiva på arbetsmarknaden och i olika samhällsfunktioner är synen på äldre av betydelse för hur de bemöts i olika sammanhang men också för hur
de upplever sitt värde privat och offentligt. Begreppen ålderskategorisering och ålderism används för att förstå hur attityder till äldre
formas i ett samhälle men även av vilken bild de äldre har av sig
själva. Det har över tid skett en förändring i hur man ser på äldre
även om åldrandet i stort fortfarande förknippas med vård- och
omsorgsbehov. Det finns dock andra, konkurrerande bilder av
äldre som aktiva konsumenter och som aktiva på arbetsmarknaden.
Att se gammal ut betraktas dock fortfarande knappast som en
komplimang. Ålderism, här använt för att beskriva kopplingen
mellan stereotypa föreställningar om äldre och därpå följande
diskriminering på grund av ålder (kapitel 8), förekommer på olika
sätt i arbetslivet (t.ex. när rätten till anställning upphör vid 67 års
ålder), inom socialtjänst (t.ex. när rätt till personlig assistans upphör vid 65 års ålder), äldreomsorg (t.ex. begränsat utbud av val och
tjänster) och hälso- och sjukvård (medicinska prioriteringar som
missgynnar äldre). Medvetenheten om effekterna av sociala representationer av äldre, av ålderskategorisering och ålderism behöver
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bli större. De förändringar som har skett över tid, t.ex. att äldre är
friskare, behöver förankras på olika sätt. Det skulle t.ex. kunna
förändra äldres rättigheter inom arbetslivet och prioriteringar inom
sjukvården, (se vidare kapitel 8).
På frågan om hur framtidens åldrande kommer att se ut och
vilka framtidens äldre är så blir svaret försiktiga framskrivningar av
vad vi vet om gårdagens och dagens äldre utifrån de förändringar
som har ägt rum över tid.
Framtidens åldrande kommer att karakteriseras av en blandning
av stabilitet och förändring och medför såväl utmaningar som
möjligheter för den åldrande befolkningen och samhället. Vi blir
som äldre både friskare, då vi lever fler friska år och sjukare då vi
lever med sjukdomar förknippade med hög ålder. Samtidigt som
många äldre fått en bättre ekonomisk situation har den relativa
fattigdomen ökat med större skillnader mellan olika socioekonomiska grupper.
Det sätt som samhället vanligtvis hanterar åldrande och äldre
baseras på stereotypa bilder av äldre som antingen är överdrivet
negativa, den skröpliga ålderdomen, eller överdrivet positiva, det
aktiva åldrandet. Man standardiserar mångfalden av ålder och
åldrande i stället för att se till variationerna och de möjligheter
dessa erbjuder. Åldrandet ser olika ut för kvinnor och män, för
svenskar och utrikes födda, för rika och fattiga, för dem med låg
och hög utbildning, för äldre på landsbygden och i städerna och det
är viktigt att vara medveten om skillnaderna och vilka olika förutsättningar de ger, i alla fall om rättvisa och jämlikhet är målet.
Variation och förändring möjliggör olika politiska och individuella
lösningar och resultaten från denna rapport kan ses som en utgångspunkt för politiska och sociala aktörers beslut.
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Summary
Older people constitute a heterogeneous group with different, and
to some extent unequal, opportunities to age well. The overall
findings of this report indicate a growing variation in ageing and in
the conditions of being old. While older people are enjoying better
health and longer lives, they are also living a long time with disease.
Socioeconomic disparities and old age risk becoming more
polarised – women live longer but also have the lowest incomes. In
future, we will face two major challenges: the demographic trend of
an increasing number of older people and the growing income
disparity between them.
In general, older people’s income has increased over time, and
Sweden has a low proportion of poor pensioners. However, income
inequality has increased and financial situations therefore increasingly vary within this group. The lowest pension rates and a lack of
financial margins are most common among older women and foreign-born individuals. Pension rates are influenced the most by
education levels and the number of years in the work force. Differences have therefore markedly increased between those who have
spent many years working and those who have not. Participation in
employment has increased over time, as has the actual age of
retirement. Men, the self-employed and people with a higher level
of education remain in the labour market longer than other groups.
Better health, higher education and poorer financial situations for
those who take early retirement can be assumed to prolong labour
market participation of older people in future.
The proportion, as well the number, of older people will increase in the years ahead. It is mainly in old age, over 80, that there
is a marked increase in the need for home and medical care. Life
expectancy rates vary between different socioeconomic groups.
Education levels are closely related to lifestyle, which in turn
affects life expectancy. Today, the proportion of older people with
higher levels of education is larger among immigrants than among
native-born, but over time this will change.
With increasing life expectancy rates, more healthy years are
added at the end of life. Most older people say they perceive their
health as good, even among the very old. A healthier lifestyle in
general has led to a decline in the incidence of heart failure and
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stroke. Although older people spend more years in good health,
the years of poor health do not disappear; rather they are
postponed, impacting the quality of life in very old age. In
addition, dementia and depression among the elderly have
increased. Survival rates and medical treatment available vary
geographically and socioeconomically. Older people are often
under-represented in different population studies and in health and
medical care research. The challenge ahead is to offer equitable
health care to different groups of older people, in particular to the
socioeconomic groups with the poorest conditions, as they are also
the least likely to participate in surveys and research projects
investigating their needs and conditions.
The majority of older people live in ordinary housing. Just over
4 per cent of people over 65 live in assisted living, the majority of
whom (80 per cent) are over the age of 80. Of those who have
turned 100 years old, almost half remain in ordinary housing. The
vast majority of the elderly will live in ordinary housing, and this is
where they will receive the care and support they need. Older
people’s housing standards in Sweden are high, and any potential
problems with their housing situation are rather due to a mismatch
between the older individual’s needs and the design of the dwelling.
Needs and preferences vary, which places demands on a varied
housing market, with dwellings that meet both physical needs, e.g.
in terms of accessibility, and social needs, such as security,
community, and proximity to friends and services.
Most older people continue to use the car as their main means
of transportation. The car contributes to independence, especially
for people living in rural areas. An increasing number, especially
among women, have a driving license and continue to drive in old
age. The proportion of seniors who are granted special
transportation services has declined, which is partly explained by
modern public transport vehicles. Thus, it is possible to argue an
increase in independence among older people.
The digital divide has advanced in years and is now between the
young old (under 75) and the very old (over 75). The gap can
largely be assumed to cease being age-related and rather be related
to education, income and occupational background. The increase in
internet use enables older people to access civic information,
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maintain social contacts and be involved in what is going on in
society.
The proportion, but not the number, of older people living
alone has decreased, and with increasing life expectancy rates,
partner relationships are lasting longer. Older people who have
children often live relatively close to them. The geographical
distance to relatives is crucial for the kind of help they can provide
the elderly, who are willing to accept help with practical tasks from
their children but prefer professional assistance for personal care,
for example. People without children are more dependent on
formal care services, especially men due to weaker social networks.
This need for assistance will increase as life expectancy rises.
There is no real indication that the elderly feel lonelier than
younger people but there is a link between physical and mental
illness among older people and loneliness. Older people in assisted
living perceive themselves as lonelier than seniors who live in
ordinary housing. Efforts to curb older people’s potential
loneliness have been poorly evaluated. Increased life expectancy,
with a concomitant increased length of partnerships, could
contribute to reduced loneliness, and there may also be reason to
explore the opportunities that new technologies bring.
The proportion of foreign-born older people has increased and
Sweden’s population has become more ethnically and culturally
diverse. Although there is an established relationship between older
people’s wellbeing and the opportunity to speak their mother
tongue language, the link between ethno-culturally adapted care
and older people’s wellbeing is less certain. Public inquiries and
different reports have emphasised the need for specially adapted
care solutions for older people from different ethnic and cultural
backgrounds, without necessarily taking into account the specific
needs of different ethno-cultural groups or differences within these
groups. More knowledge is required and the type of care options
suitable to different ethno-cultural groups needs to be more thoroughly investigated.
The concepts of age categorisation and ageism are used to understand how attitudes to older people are formed in society, but
also to understand the images older people have of themselves.
Ageing in general is still associated with health and care needs, but
there are other, competing images of older people as active
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consumers and active in the labour market. Ageism is used to describe the link between stereotypes about the elderly and the
subsequent discrimination based on age in the labour market and in
health and social care. More healthy years, an increased retirement
age and rising life expectancy rates can impact older people’s rights
in the labour market and priorities in healthcare.
Based on the changes that have taken place over time, ageing in
future will be characterised by a combination of stability and
change, and will lead to challenges as well as opportunities for the
ageing population and society. The elderly have become healthier
than previous generations but with an increased risk of living with
disease; seniors generally now have a better financial situation, but
relative poverty has grown as differences between socioeconomic
groups have increased. Diversity in age and ageing is being standardised, with ‘decrepit’ old age on the one hand and active aging on
the other, rather than realising the variations and opportunities
they offer. The ageing process is different for women and men, for
Swedish-born and foreign-born, for rich and poor, for those with
higher or lower levels of education and for those living in rural or
urban areas, and it is important to be aware of the differences and
the different conditions these variations result in, at least if justice
and equality is the main goal. Variation and change makes different
political and individual solutions possible and this report can be
considered a starting point for the decisions that need to be taken
by political and social actors.
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