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Förord
Vadstena forum för samhällsbyggande har en lång tradition som arena
för samtal och diskussioner i aktuella och långsiktiga frågor om sam-
hällsbyggande mellan samhällsplanerare, politiker, arkitekter, bostads-
byggare, kulturminnesvårdare, ansvariga såväl för infrastruktur som
för vård och skola, forskare och forskarstuderande i skilda discipliner,
publicister och andra. Diskussionerna vid det årliga symposiet förs i
mindre grupper utifrån ett väl förberett material. Det har givit Vad-
stena forum dess särprägel och skilt det från andra konferenser och
symposier. Vid Vadstena forum skall alla deltagare få komma till tals,
bli hörda, bemötta och berikade med nya synpunkter och infalls-
vinklar.

Forskningen bidrar till ökade kunskaper om viktiga frågor som rör
samhällsbyggande och samhällsplanering i vid mening. Samtalen vid
Vadstena forum är därför knutna till redovisning av ny kunskap om det
valda temat. Forskare står för diskussionsunderlaget vid symposiet,
som därigenom blir ett möte mellan forskare och beslutsfattare i olika
funktioner.

Bidrag till finansiering av forskarinsatserna under Symposium
2005 har lämnats av Linköpings universitet, Forskningsrådet för ar-
betsliv och socialvetenskap (Fas), Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande (Formas) och Riksbankens jubileums-
fond.

Den omvända ålderspyramiden
Hur kan samhället ta tillvara den kraft som finns i den till stora delar
nya historiska situation som det växande antalet äldre skapar, ”den
tredje kraften”? De äldre sammankopplas vanligtvis med problem.
Därigenom döljs att de som individer som regel är en stor tillgång för
familj, grannskap och samhället i vidare mening. De individuella vari-
ationerna döljs liksom individernas skilda behov och intressen. Här
finns en rad intressanta frågor som är kopplade till samhällsplanering.
Var bor äldre och hur vill de bo? Hur använder äldre sin tid? Känner
de trygghet i sin omgivning? Är ny teknik ett hjälpmedel eller ett hin-
der för äldre? Är äldre allt friskare och mer aktiva? Detta är frågor som
innehåller många aspekter och berör nästan alla samhällssektorer.

Dessa frågor låg till grund för diskussionerna vid Vadstena Fo-
rums Symposium 2005. Djupare sett syftade symposiet till att belysa
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hur det växande antalet äldre påverkar välfärdsutveckling och sam-
hällsplanering.

Vid Vadstena forum medverkade femton forskare från skilda di-
scipliner och institutioner. Deras uppsatser låg till grund för diskussio-
nerna. Efter symposiet har forskarna haft tillfälle att utnyttja diskus-
sionerna vid symposiet och vidareutveckla sina uppsatser. De uppsat-
ser som presenteras i denna bok utgör därigenom också en dokumen-
tation av symposiet.

Författarna
Inför seminariediskussionerna föreläste författaren Gerda Antti under
rubriken Hur fungerar samhället när åldersgruppen 55+ dominerar.
Föreläsningen gav en personlig och kritisk granskning av de hypoteser
som formulerats för symposiet.

Under det gemensamma temat Var bor äldre? medverkade som
forskare Jan Paulsson och Jan-Erik Hagberg. Jan Paulsson är arkitekt
och teknologie doktor. Han har varit verksam med forsknings- och
utvecklingsarbete vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska
högskola och är professor vid CTH sedan 2004. Forskningen har varit
inriktad på samspelet mellan människa och miljö, särskilt avseende
äldre och funktionshindrade. Jan-Erik Hagberg är universitetslektor
vid tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. Han ansvarar för
ett forskningsprogram om Äldre, Teknik och Boende. Hans egen
forskning gäller förändringar i äldre och gamla människors teknikland-
skap samt vardagsteknikens kunskapsinnehåll.

Hur ser bostaden ut för äldre? var det gemensamma temat för det
seminarium till vilket Patrik Grahn, Anna Bengtsson samt Jonas An-
dersson givit underlag. Patrik Grahn, som är docent i landskapsarki-
tektur, och Anna Bengtsson, som är landskapsarkitekt och doktorand,
har skrivit tillsammans. Båda är verksamma vid avdelningen för Hälsa
& Rekreation, SLU Alnarp, där man bedriver tvärvetenskaplig forsk-
ning om utvecklingen av hälsofrämjande miljöer. Projekten berör var-
dagsmiljöer för barn, äldre och sjuka. Forskningsprojekten på vilka
deras artikel baseras har finansierats av Formas, Statens folkhälsoin-
stitut samt forskningsprogrammet ”Kultur i vården och vården som
kultur” vid Stockholms läns landsting. Jonas E Andersson är arkitekt
SAR/ MSA och doktorand vid Arkitekturskolan, KTH, i Stockholm.
Han forskar om utformning av äldreboenden och lägger fram en licen-
tiatavhandling i ämnet under november 2005.
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Vad möter äldre när vårdbehovet ökar? behandlades i ett eget
seminarium. Författare till de uppsatser som utgjorde seminariets un-
derlag var Lotta Vahlne Westerhäll och Ingalill Rahm Hallberg. Lotta
Vahlne Westerhäll är professor i offentlig rätt med särskild inriktning
på socialrätt vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs
universitet. Ingalill Rahm Hallberg är professor i vårdvetenskap vid
Lunds universitet. Hon är också chef för Vårdalinstitutet som är ett
flervetenskapligt nationellt institut för forskning och forskarutbildning
inom området vård och omsorg. Hennes forskning är koncentrerad till
åldrandet, äldre och äldres vård och omsorg och en av projektledarna
för den skånska delen av Swedish National Study on Aging and Care
(SNAC).

Underlaget för temat Aktiv livsnjutare eller utsatt offer? har utar-
betats av Lars Andersson och Håkan Jönsson. Lars Anderson är pro-
fessor vid tema Äldre och åldrande, Linköpings Universitet. Han är
ordförande i Sveriges Gerontologiska Sällskap, Nordisk Gerontologisk
Förening och Research Committee No 11 ”Sociology of Aging” inom
Internationella Sociologförbundet. Han är också styrelseledamot i In-
ternational Association of Gerontology, fellow av the Gerontological
Society of America, vetenskaplig rådgivare åt WHO och sitter i flera
redaktionsråd för vetenskapliga tidskrifter. Håkan Jönson är filosofie
doktor och forskarassistent med inriktning mot ojämlikhet i hälsa vid
tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. Håkan Jönson är
även universitetslektor vid Hälsa och Samhälle, Malmö Högskola.

Till seminariet Är ny teknik ett hjälpmedel eller ett hinder för
äldre? hade underlaget utarbetats av Bo Helgesson, Johan Åberg,
Nahid Shahmeri samt Patrik Ernfridsson. Bo Helgeson är professor i
arbetsvetenskap med inriktning mot IT vid Work Practice Laboratory,
avdelningen för Interaktion och systemdesign, Blekinge Tekniska
Högskola. Johan Åberg och Nahid Shahmeri har utarbetat sitt bidrag
tillsammans. Johan Åberg är filosofie doktor och Nahid Shahmeri
professor, båda vid institutionen för datavetenskap och tema Äldre och
åldrande, Linköpings universitet. Patrik Ernfridsson är kognitions-
vetare vid Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. Han är
verksam inom ett forskningsprojekt om äldres användning och inställ-
ning till ny och gammal teknik. Ett speciellt intresse är att utveckla
redskap för brukarorienterad teknikutveckling.

Underlaget för seminariet Är äldre allt friskare och mer aktiva?
utgjordes av två uppsatser. Ilija Batljan är doktorand vid Institutionen
för socialt arbete, Stockholms universitet samt kommunalråd i Nynäs-
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hamns kommun. Måns Rosén är chef för Epidemiologiskt centrum vid
Socialstyrelsen som bl. a ansvarar för de nationella Folkhälsorapporter
som överlämnas till regeringen med några års mellanrum. Han är
också adjungerad professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid
Umeå universitet.
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Hur fungerar samhället när åldersgruppen 55+
dominerar?

Av Gerda Antti

Om man nu bortser från önskedrömmen, som är att man inte skulle bli
det där som är så tråkigt så att man inte vill tala om det, man vill inte
ens säga ordet eftersom det följer en olustig och deprimerande lukt
med själva ordet. Det där ordet som jag så länge som möjligt ska för-
söka undvika att plåga er med. Men om man alltså bortser ifrån det och
ifrån drömmen om det eviga livet, något som inte bara kan ses som en
personlig, lite barnslig dröm utan som också allvarligt och, som det
verkar sannfärdigt, utlovas oss av en speciell yrkesgrupp, prästerna. En
yrkesgrupp som nu mer och mer börjar likna ett politiskt parti och som
tycks ha fått vind i seglen efter tsunamin då många mänskor tycks ha
anat att enbart Persson räcker inte i alla lägen.

Men om man då bortser från den drömmen, nog är det ändå hårt,
det som sker, att först blir man då varse att inte ens under en över-
skådlig tid kan man räkna med att stå sig. Mognad, ett vackert ord, så
låt gå för mognad. Men det blir snart tydligt att det inte behövs ens ett
halvevigt liv innan förvandlingen, eller nedmonteringen, eller vad man
nu vågar kalla det, att den smyger sig på en till att börja med, och
sedan fortsätter omskapelsen med full kraft utan tendens att avstanna.
Processen slår oss, otillfrågade, och det rätt i ansiktet, och inte bara
där, utan dessutom med en överdrift som allteftersom tiden går gör sig
alltmer märkbar. De här minst sagt nedslående och dessutom så små-
ningom heltäckande förändringarna som drabbar en, de får som re-
sultat att man, efter ihärdigt förnekande, till sist ser sig tvungen att
åtminstone ögonblicksvis erkänna det faktum att man ändå har blivit
det där som man blir och som man teoretiskt inte har varit ovetande
om även om man starkt har tvivlat på att det skulle drabba en själv.
Men, det går som det går och man blir det där som andra i bekant-
skapskretsen har blivit, och insikten om att detta också gäller en själv,
det tvingas man inse en dag. En dag som man brukar minnas lika klart
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som sin bröllopsdag. För min del inträffade denna stund i Wasa i Fin-
land för två år sedan.

Visst finns det förklaringar till allt, stort som smått, men vad hjäl-
per det med förklaringar? Hur mycket lättar det egentligen med för-
klaringar? Förklaringar är som jästen efter degen. Att få höra att det
drabbar alla. Ingenting att göra åt det, och vill du göra någonting åt det
så blir det dyrt. Alla förklaringar är djupt otillfredsställande eftersom
man ju redan så att säga sitter där med sitt bröd, så vad ska man göra
med jästen?

Och de som säger att allt är naturligt det är de som på ett eller an-
nat sätt tjänar pengar på fenomenet. Forskare och professorer som pro-
ducerar mycket papper och rapporter om hithörande ting, papper som
inte sätter minsta käpp i det framrusande hjulet. Och hudterapeuter och
massageinstitut och vissa kirurger som knådar och filar och fyller i och
reducerar. Naturligt, naturligt är allt heter det, men ändå för mig och
på det filosofiska planet som ju är vårt eget innersta plan, där förefaller
hela denna raserande idé fullkomligt onödig och obegriplig. I en bil
som gått några år, där får man byta det och det och det, men för-
denskull, inte påverkar det långa bilinnehavet normalt lacken och ka-
rossen. Om ingenting oförutsett hänt, genom yttre skada, en Saab ser
hela livet ut som en Saab. Årsmodellerna känner man igen, men vem
kan känna igen sig från fotot från första klass? En annan jämförelse:
att den rent obegripligt vackra bukett med påsk- och pingstliljor som
jag hade på köksbordet under några dagar i maj, att tvingas se hur
blommorna började bli skrynkliga och rynkiga och hängiga och helt
olika sig efter knappt en vecka. Och varför? Bara för att det hade gått
en tid! Är det alltså själva tiden som är boven? Visst, vi behöver tiden,
låt gå för tiden, alla de där sekunderna och minuterna som går och som
ingen människa lägger märke till. Som ibland bara svischar förbi och
ibland under stilla goda stunder känns som om den stod absolut stilla.
Men ändå, denna tid, detta utrymme som måste skapas för att det ska
hinna hända saker, varför ge sig på blommorna och mig? Är det en
blomsterhandlarnas sammansvärjning ifrån allra första början? Något
som har sin rot i trädgårds-örtagårdsmästeriet i Edens lustgård där
trädgårdsmästarna naturligtvis var karlar med sin kända svaghet för
allt under 55+? Alltid bara fräscha nyskurna blommor? Visste de ing-
enting om perenner på den tiden? Om det beständigas kvalitet jämfört
med det snabbt förflyktigade?

Ja, visst är det en mycket sorglig historia, denna onödiga kompli-
kation, när man betänker hur korta de ändå är, stunderna på detta livets
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smala näs. Vi borde få ha sluppit detta, eftersom dagarna, som de
lyckligtvis uppstår den ena efter den andra, av sig själva kan komma
med en uppsjö av överraskningar. Livet är det käraste vi har och vi har
det alla så tätt omkring oss att egentligen ingen och ingenting kommer
emellan oss själva och livet. Och det pågår just så länge som det pågår
och inte en dag längre, hur väl man än har skött sig, hur bra man än har
spelat får man inte tid till att ge ett extranummer. Och när vi börjar
frukta att vi är på det allra smalaste stället, då famlar vi efter räddning,
den räddning vi kan få ur alla olika sorters tablettaskar vi får ta hem
från apoteket, om vi nu dessförinnan har lyckats få tag på en doktor på
språng i korridoren på vårdcentralen. För det är ju inte nog med att vi
blir det där icke önskvärda, något ändå värre lurar bakom knuten.
Större och värre än en Nilkrokodil.

Jag har läst igenom utskicket till denna konferens och jag är med-
veten om att där stod ingenting om det slag av bekymmersamma fun-
deringar som jag här har talat om. Vetenskapen är naturligtvis för stor
och hög för detta, med några plastikkirurgiska undantag. För stor för
sorgen över den uppkomna lavinen under hakan, eller för livremmens
melankoliska överhäng, sorger som dock inte sällan är orsak till många
sömnlösa nätter, och därför extra piller. Men jag har valt  att inleda
med detta för att visa att jag har kännedom om en del företeelser som
bara den har som har inträtt inte bara i 55+åldern, en beteckning som
inte visar på annat än aningslöshet om vad det verkligen innebär att bli
och vara det där ordet som jag nu här första gången tar i min mun: att
bli äldre, att bli för gammal. När ni hör mig tala ska ni veta att jag är
en röst som kommer direkt ur det som det står om i era papper: ål-
dersexplosionen. Jämfört med 55plussarnas teoretiska barnsligheter
har jag drygt 20 års övertag.

Och den där insikten jag nämnde, den som når oss en dag, och som
fann mig i Wasa i Finland, den kom som en överraskning. Jag var till-
sammans med ett mindre sällskap, 7–8 personer var vi. Hade ätit mid-
dag och det hade blivit lite sent när en av herrarna frågade om vi inte
skulle gå till en tangobar, och ingen sa emot, så vi gick. Tango har jag
aldrig kunnat dansa fastän jag har dansat tango, och jag tänkte att nu,
här i Finland. Tangons halvförlovade tangoland, nu skulle det ske stora
saker. Baren var stor, flera stora rum, och orkestern var varm och
svettig men såg glad ut. Först beställningar, sen blev det dans. Vi var
jämna par, men jag blev ändå kvar. Han som också stod över många
danser var en uppenbar, man kunde ha trott 85plussare. Ja, sen hände
samma sak hela kvällen, att jag blev kvar. Till sist frågade åldringen,
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95-plussaren, att du kanske skulle vilja dansa? Som om han plötsligt
kom på nånting. Men då kände jag mig inte alls tangosugen… Jag för-
stod då att jag hade blivit för gammal. Naturligtvis har jag glömt av
det av och till, man har ju sin självbevarelsedrift.

Vad kan jag då berätta för er, utifrån denna åldersexplosion? Jaa,
först och främst det som alla som är lite äldre vet sedan länge, att
gammalt folk, och de vet det så väl, för de både ser och hör det, också
i de fall de har blivit blinda och döva, de vet att i bästa och snällaste
fall betraktas de av yngre folk med beklagande över den förnedring
som har drabbat dem på grund av högen av år de har på axlarna. Be-
klagande över den sort de har blivit. Ja, vi ser på dem, jag säger vi,
dels för enkelhets skull men också för att jag själv har känt det, att min
blick och inställning har blivit både ointresserad och lite von oben när
jag har haft, främst med för mig obekanta gamlingar att göra. Att jag,
utan att tänka tänker att ja dom kör ju i sina spår, men lyssna kan man
ju alltid en stund. Utan att tänka efter utgår jag ifrån att de är avkopp-
lade från livet och skeendet. Tänker att jaha, här har jag nu en vis-
serligen självgående maskin, men en som tröskar igenom det redan
många gånger tröskade. Allt som sägs är en gammal utantilläxa där
ingenting nytt har kommit med, men, dom kan väl då få dra det en
gång till. Inget grönt strå finns där, och vem har tid att stå eller sitta
och lyssna på detta damm? Men att jag gör på detta vis gör jag mig
inte medveten om förrän jag verkligen river av det förutfattade filtret
och samlar mig och lyssnar, inte på mig själv, utan på den som talar till
mig.

Och sen, kanske just för att jag själv tillhör detta gamla gäng, så
vet jag nu, på tal om dammsnack, att det finns lika gott om präktiga
dammpratare bland dem under 55+. Men, eftersom alla under 55+ av
olika skäl, arbets- och umgänges- och släktskäl, är tvungna till att um-
gås med sina jämnåriga så blir det inte så mycket snack om det. Kan-
ske märker de inte dammet? Eller vågar de inte tänka: jag är kanske en
dammsnackare själv? Men orättvist är ryktet om gamlingens damm.

Finns det en forskare någonstans som har forskat efter anledningen
till att vi ringaktar och misstror gamla människor som vi gör? Det är så
gott om forskare, forskare och popmusiker är populära yrken, och
forskare kan man kalla sig bara efter att ha bläddrat i pappershögar.
Ringaktningen började för länge sen, då när tonåringen kom i ropet,
jag minns det, för jag var med. Tonårsmode, tonåringens fräschhet och
nyhet, det unga och det färska. Det kändes nytt. Det började då, sid-
steppandet av de äldre, det hörde till efterkrigstiden, som så mycket. I
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en känsla av att man, som det sägs i många sammanhang, att man vill
lägga något bakom sig, i det här fallet kriget som de gamla var
skuld/orsak till. De som var unga fick plötsligt börja betyda något, och
då blev det de äldre som fick maka på sig, vilka annars? Man ville ha
en förnyelse i samhället. Jag låter i min senaste bok ett par före detta
lärare fråga sig: kommer du ihåg när det var som vi gjorde kalven till
skällko, men ingen av dem minns det. Men det är det vi har gjort, och
det vet man ju hur det sen går för en gammal ko som blir av inte bara
med skällan? Förr kunde hon få vara med länge, föda många kalvar,
men inte idag. Idag går hon till slakt efter kanske 3 kalvar, och sen blir
det en slant från slakteriet. Men pensionären som blir över, och än
värre förtidspensionären, de kostar bara pengar, och det mer och mer
ju längre de klamrar sig fast i livhanken. Sållningen sker i lagårn lik-
som i samhället. Och idag i Sverige, där vi har denna utslaktning av
ännu inte direkt mjölkstinna människor, men människor som fortfa-
rande borde kunna försörja sig själva istället för att bli förtidspensione-
rade och försörjda av andra, vad man borde koncentrera sig på är frå-
gan: hur tjäna pengar på utslaktningen av pensionärerna? Eller: efter-
som vi inte kan undvika att folk blir så otäckt gamla, vad ska vi göra
för att de ska hålla liv i sig själva av egen kraft så länge som möjligt
och därigenom inte vara så kostnadskrävande i tider när det bara
dammar om krubban? I alla fall omsorgskrubban, inte lönekrubban på
höjderna.

Gamlingar är ett bekymmer, eller hur? Vore det inte det skulle inte
det här seminariet ha kommit till. Och den ridåaktiga rubriken, hur
fungerar samhället när åldersgruppen 55+  dominerar, därbakom
finns ju den nästan uppgivna sucken: vad 17 ska vi göra med gamling-
arna? För att inte ta till ett starkare ord än 17. Och än värre, när vi
tänker ett varv till, att när vi nu en gång genom naturlig avgång har
blivit av med alla dessa redan existerande saprofyter, då står en helt ny
skock och trampar i farstun! Och vilka är de? Ja, vilka är de? Se er
omkring. Det är alla de som ännu inte har fått förtidspension. Vi blir
alltså aldrig av med problemet definitivt! – Sen, med tanke på rubri-
ken: nog kan man också fråga sig hur samhället fungerar i dag när det
är de som är under 55+ som regerar?

Jag var nämndeman under många år, men till sist fick jag ju gå.
Det var mycket intressant och givande att vara nämndeman. Det pas-
sade också så bra med att pensionärer är nämndemän eftersom ersätt-
ningen är så nära noll man kan komma och inte många med jobb lätt
kan ta ledigt när kallelsen kommer. Och bra att vi alla hade olika erfa-
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renheter från samhällslivet, jag från kommun och landstingspolitik. Jag
visste ändå något om det man kalla samhället. Idag vill man helst ha in
invandrare och ungdomar. För gammal. Skriva böcker, och hålla före-
drag om gammalt folk, det kan man få göra, men inte vara nämnde-
man, och anledningen till det är den allmänna uppfattningen att efter
65 börjar man förlora omdömet. Ibland sägs det rätt ut, och de som
säger det, de tror på det därför att de befinner sig på långt håll från den
åldern och därför inte vet något om den. På långt håll ser de inte skill-
nad på en eka och en Amerikabåt, men de tror att de vet. Och föräld-
rar, som de väl har de flesta av dem, det är ju med dem som det brukar
vara, de ser ju att de är för gamla. Och eftersom det var för så länge
sen som efter krigsslutet som kalven började göras till skällko, så har
det grundligt men ändå omärkligt gått in i alla generationer att det
verkligen är sant, att precis som synen och hörseln och minnet kan
försämras, så går det naturligtvis samma väg med förståndet. Fullt
naturligt. Indoktrineringen har skett omärkligt, som genom en svag
svag dos av hjärntvätt varje dag, från alla håll: myndigheter, barn, ar-
betsgivare, allt. Den som har blommor och trädgård vet att bästa sättet
att gödselvattna är att ge en svag dos av medlet vid varje vattning. Här
har samma sak skett, fast tvärtemot, en urlakning av självförtroendet
genom en för det mesta ordlös dos. Ingen tortyr, nejnej. En metod att
kuscha, en mild och skonsam, knappt märkbar, och ingen som ansva-
rar för metoden naturligtvis.

Så inte räcker det med det man ser i spegeln, särskilt naken i hel-
figur i full belysning, vilka hejare som nu riskerar ställa sig inför det,
nu tillkommer ett gnagande gnagande tvivel på att det man säger och
gör är vettigt? Borde man verkligen yttra sig? Borde man få rösta? Och
så dessutom, verkligen dessutom, inte bara en känsla av utan en reali-
tet. Man får inga jobb. Det finns inget utrymme för en längre i sam-
hällslivet, utan man tar bara plats. Man blir till ett bekymmer. Och
då kan man krokna för mindre.

Och det är inte bara i arbetslivet man blir i vägen. För barnen och
barnbarnen kan gamlingarna/förtidspensionärerna/arbetslösa 55+
verkligen ställa till det, eftersom gamlingarna ändå ofta är tillräckligt
friska för att vilja bo kvar i villan, som de berättigade arvingarna anser
helst borde säljas medan prisläget är som det är. Och skapligt friska
som de är eller låtsas vara både lever och reser de opp sina pensioner
och besparingar, allt för att visa hur ungdomliga de ändå är, och vad
ska de sitta hemma och uggla för och bara känna hur depressionen
kommer krypande över golvet? Lever loppan utomlands och badar och
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har sig, och mamma har snyggare och fräsigare kläder än vad tonårs-
mamman kan kosta på sig när nu barnbarnen har de krav som de har.
Och, och, om de skulle sitta hemma och uggla, när har de där kära
barnen och barnbarnen tid och lust att komma och hälsa på, och när
blir man hembjuden och när kommer de och vill prata om sina pro-
blem och när behövs man annat än när det gäller kosing? Ja vad ska
man finnas till för? Och när törs de halvmultnade gamlingarna säga
vad de tycker om det ena och det andra när det gäller de yngre famil-
jerna? Det är inte ofta det, eftersom de så väl känner på sig det de
själva säger, att ja allting är så annorlunda nu mot förr så jag begriper
väl ingenting förstås, och det är bäst att ingenting säga? Den stora be-
tydelse, både kort- och långsiktiga betydelse som mor- och farföräldrar
kan få för barnbarnen, den betydelsen går båda parter idag miste om.
Att kunna få vara som en sorts erfarna vallhundar: både skydda och
gläfsa till vid behov. Nej inte idag, när gamlingarna är omoderna! Rätt
fantastiskt egentligen, med ett samhälle där de äldre klassas som omo-
derna? Man har blivit så gammal att man inte passar in i tiden.

Så det är inte bara lacken och karossen som rostar. Allt rostar. Och
vad är det för status att vara doktor för gamla sönderrostade patienter?
Inte den minsta status.

En god, och givetvis gammal god vän berättade att hon skulle åka
ner till Småland där hon hade sitt föräldrahem och där stormen Gudrun
hade ställt till det riktigt illa och det var svårt att få arbetskraft som
gjorde det som måste göras och göras i tid. Då hade hennes dotter fö-
rebrått henne och sagt att ja den där skogen skulle vi ha sålt för länge
sen och jag hade kunnat köpa en lägenhet åt Jesper nu när han ska till
universitetet. Och mamman då hade sagt, efter moget övervägande, att
du tycks glömma en sak, och det är att det är min gård och inte din och
att du får ge dig till tåls tills jag dör. Och hon sa att det krävdes faktiskt
mod att säga det.

Och vad blir det nu slutligen av alla de mer eller mindre uttalade
antydningarna och anklagelserna om att man tar plats? Och om att vara
onödiga och odugliga därför att man har blivit mer eller mindre kor-
kade och förtorkade? Vad blir det av det om inte att den allra vanli-
gaste och farligaste och mest dödsbringande sjukdomen slår till, näm-
ligen obehövs – och den därav följande ängslan- och ensamhetsin-
flammationen? Den som sätter sig i sättet att gå, i osäkerheten som
hörs på rösten och i undfallenheten som syns i ögonen, och framförallt
naturligtvis att den sätter sig i själen. Blir man osäker kan man snava
över ett dammkorn. Och allt gör att man ser sjuk ut och kanske känner
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sig sjuk. En sjukdom som långsamt men bergsäkert leder till en falsk
men ändå äkta depression eftersom den tar livsglädjen ifrån en. Och
det är av glädje man lever, förutom lite mat, men också till maten be-
hövs det, just det, matlust.

Inga jobb, nej de ska de unga ha, med samma löner från början
som de som vet och kan har. Och läkare som långtidssjukskriver mot
bättre vetande men av god vilja. Ungar som vill åt plånboken. Politiska
partier som jamsar om att det är de unga som ska sitta i riksdan, inte
för annat än för att de tror att då får de fler röster. Bara tänk er en riks-
dag med 349 stycken Fridolinare och Fridolinskor, som inte ens ser ut
att vara lika starka som Sven Duva! Det tycks som om alltför mycket
som sker i samhället sker mot bättre vetande, och det där mot bättre
vetande kallas ofta för god vilja. Men den goda viljan är en falsk
varubeteckning för något just egennyttigt. En idé som kunde tänkas
öka röstsiffrorna. En idé som inte blev tillräckligt genomtänkt från
början, som inte kunde få bli genomtänkt eftersom den då skulle bli
genomlyst, och nu sitter skägget där det sitter. En doktor som av god
vilja sjukskriver det icke-sjuka, han/hon gör det för att doktorn inte
vill/törs gå emot tidsandan/förväntningen/”rätten”. Och också för att
det är så tradigt med patienter som återkommer och återkommer och
som egentligen ”bara” är olyckliga. Så olycklig som jag är, inte blir jag
gladare av att få höra att jag är frisk! Sjukskrivning är en diagnos på
samhället och en medicin som ofta gör det ickesjuka sjukt. Sådan är
vår tid och tidsanda, som vi, som jag sa, alla omedvetande har varit
med om att skapa, av god vilja men mot bättre vetande.

Det är inte bara efter ordet kultur som man ska osäkra revolvern,
samma sak med god vilja, och speciellt när löftet, försäkringen om det
kommer ifrån myndigheter, och inte bara finansinstitut. Det finns
ingenting som säger att god vilja inte kan gå ihop med realiteter, med
följderna, med verkligheten. Ändå finns det kanske inte något som det
är så viktigt att ha en ständig uppföljning och koll på, som just på det
som görs av god vilja. En god vilja kräver ett kallt huvud. Men resul-
tatet av denna blandade kompott: övertron på det som är ungt och
misstron mot det som är gammalt, och godvilja-förtidspensionering,
och godvilja-sjukskrivning, det har blivit till en aningslöshetens
komplott, och resultatet är redan arbetslösa 55plussare som sedan mer
och mer blir kuschade av tiden, och naturligtvis kostar de pengar.
Och ingen blir glad.

Jag har i en novell, Platsen där vi bor, skrivit om den här ensam-
hets- och övergivenhetsinflammationen, som en av 70plussarna i ett



HUR FUNGERAR SAMHÄLLET…

19

samhälle bestående mest av 70plussare, beslutar att försöka få hejd på
genom att starta en diskussionsklubb för att få fart på de i onödan
halvdöa. Och det går att få liv i halvdöa, eftersom diagnosen, onödig-
hets-övergivenhetsdepressionsdiagnosen, är falsk. En slentriandiagnos
som ändå får sin fruktansvärda uppfyllelse eftersom halva jobbet, ned-
stämdheten, redan är gjord av samhällsandan. Jag vet ju det, jag umgås
mest med människor som mer eller mindre har överlevt. Så jag vet.
Tidsandan sprids lättare än baciller och virus.

Och vad vet jag då mer, jag, rösten ur åldersexplosionen? Ja, det
jag mera vet är att det trots tidsandan ändå finns liv i oss. Men det vet
inte samhället, för det behöver oss inte. Vi kan visserligen, som det
står i era papper, vara en tillgång för familj och grannar, tackar allra
mjukast, men för övrigt kan vi gå hem och lägga oss. Jag vet att vi
lever vårt hemliga liv. Vet att vi fortfarande kan läsa och skriva och
arbeta och tänka och hitta på och allt som vi kanske också kunde förut.

Men allt är ändå inte som förut, det finns något som har
tillkommit, något fint, och det fina är att mycket hos människan
fördjupas just med tiden, och att det är just tiden som är oersättlig när
det gäller att ge och få perspektiv. Men i vårt sekundjagande samhälle
har vi inte tid med och behov av perspektiv. Vad säger det om oss och
vår tid att det anses som olämpligt att läkare över 65 ska få ha kvar sin
praktik? När de efter lång läkargärning vet vad de vet och törs säga
vad de vet, då ska de bort. Stafettläkare istället. Ordet säger allt. Att
det ska gå fort och att pinnen genast ska överlämnas till någon annan.
Vilken av pinnarna tar över ansvaret? Vet vi säkert, vet patienten
säkert, att någon gör det? Men hör vi det som ordet säger? Stafett. Att
det ska gå fort.

Om era 6 problempunkter om ålderspyramiden? Som den yngre
generationen har att lösa står det. Att betala menar ni väl, för det är väl
det det handlar om? – Ålderspyramid? Jaa, annars kunde man tro att
seminariet gällde en alldeles nyupptäckt kanske farlig djurart som man
inte vet någonting alls om men nu har att ansvara för och därför först
måste undersöka och klarlägga grundligt och vetenskapligt? Och då,
till att börja med, och mycket viktigt: Hurdana bon/holkar vill de ha de
här kreaturen? Är de kolonibenägna eller vill de ha sitt för sig? Är de
flyttfåglar eller stannfåglar? Trivs de i de boenden vi i kommunen ar-
rangerar för dem? Vad gör de på dagarna? Njuter de av någonting eller
är det mest elände och bakåtsträveri, som det sägs? Vad gör man med
dem när de blir sjuka? Har de råd att ha lite kul? Är de rädda av sig,
och vad är de rädda för? Hur mår de? Och, har samhället råd att klara
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en väntad åldersexplosion, som gudvarelov inte blir markant kraftigare
förrän om 25 år?

Den tredje kraften talas det om, en ny kraft för mig. Vad är det för
en kraft som ledande forskare under kvalificerad ledning måste ordna
och ställa det för? Är det en farlig kraft? Ska den tämjas, regleras för
att inte förorsaka översvämningar, och om inte livsfara för andra så
dock att den kunde inkräkta på befintligt liv för redan kända kraf-
ter/existenser. Läget verkar allvarligt eftersom, som det sägs, hela
samhället måste engageras. Myndigheter, planerare, organisationer,
politiker, alla måste de planera och ordna för denna tredje kraft i den
nya historiska situation, läs problemsituation, som den växande skaran
av den här nya sorten, nya livsformen står det, har skapat? Ändå står
det något om att det kan finnas något i denna kraft som kan tillvaratas,
men till vad har jag inte kunnat läsa ut.

Nytt? Ny livsform? Men det är ju en urgammal idé, det här att bli
gammal? Men man vill kanske ha en större, en ny ordning på den här
nya kraften så att den inte brer ut sig lite hur som helst? Ska det vara
särbehandling så ska det vara ordning och reda, och gränser antar jag.
Den här aktuella kartläggningen av fossilerna, hur många redan gjorda
forskarrapporter finns det av liknande slag, om man räknar med varje
kommun och landsting? Kan det vara 1000? Och hur många har läst
dem? Hur många kommer att läsa er utredning?

Det sägs att vi svenskar är särskilt bra på, eller särskilt angelägna
om, att arrangera, ordna, ta hand om, och särbehandla. Hur många
tiotusen olika föreningar för lika många frågor och problem och särin-
tressen har vi inte? Det är både på gott och ont. Fibromyalgiföreningar
har inget intresse av reumaklubbar. Diskriminering? Nej det handlar
om att från samhället få så mycket bidrag som möjligt, för vi, allmo-
gen, har lärt oss att suga ut, kanske del i en liten hämnd. Hämnd är
fult, men att kräva sin rätt är demokratiskt. Och, vad det också handlar
om, med alla föreningar, det är att få förståelse. Att få sällskap. En-
samhetsinflammationen finns snart sagt överallt. Och det mest natur-
liga sättet idag att bota ensamheten, det är att skapa föreningar som
man får bidrag för. Och när myndigheter vill ta hand om och särbe-
handla, då har vi ombudsmän. För allt. Ombudsmän, numret intill för-
myndare, med en stel eldgaffel till ryggrad istället för den böjliga som
borde vara förebilden. Paragrafer istället för kotor. Det strömmar inget
blod genom paragrafer, och allra minst genom politiska paragrafer.

Så när myndigheter och politiska partier talar om trygghet, då kan
man befara att det är den egna tryggheten/framtiden de tänker på. Det
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är med tryggheten som med den goda viljan. Dubbelkoll anbefalles när
det från myndigheter blir tal om trygghet och god vilja.

Trygghet? Känna sig trygg? Den trygghet som jag tycker är rimlig
och möjlig att få, som jag tycker att jag har rätt till att ha, den finns
inte annat än i miniform, nästan ögonblicksform, men då ska den fin-
nas, men finns den? Som att få tag på ett handtag eller en gren när man
håller på att falla, att någon lägger en arm om min axel när jag är
mycket lessen. Att få hjälp. Vilken lycka! Att veta att när jag behöver
hjälp, då får jag den! Innebärande framförallt, att det omhändertagande
samhället begriper så mycket som att det ska finnas en doktor att få
komma till på vårdcentralen, och att han finns där nu, och att vi vet att
han finns där nu, och att vi vet att det inte återigen är en ny som vi
aldrig träffat förut! Men finns han? Och om det inte finns en doktor, att
det finns en distriktsköterska som verkligen inte är att förakta!

Det är det lugnet, den tryggheten, som håller den olugne lugn:
vetskapen om att allt flyter på som det ska i ett samhälle som vårt. Att
det finns sjukhus som kan allt som måste kunnas när vi blir sjuka, och
annat som finns i samhället, det räknar jag inte in i det här personliga,
individuella, kanske hastigt uppkomna trygghetsbehovet. Men, om inte
detta ryggstöd, handtag finns? Vi behöver inte fråga efter vart alla
vackra flickor har tagit vägen, men däremot, vart tog alla doktorer
vägen? Är de gitarrspelande stafettlöpare allihop?

Få någon som lägger en arm om min axel när jag är lessen? Men
det kan man väl ändå inte begära av samhället? Å, men nog vore det
fint om den ensamma kunde få en sällskapsdam, och varför talar man
aldrig om sällskapsherre? Men om än inte det, så nog är det kortsiktigt
tänkt och tyder på okunskap om människan när kommuner drar in på
de trevligheter som ändå kan vara möjliga att få för de krassliga och
hjälpbehövande som redan finns boende i kommunernas äldreboende-
holkar. Att dra in på olika former av underhållning och terapi och små-
resor, det ses som något rationellt. Men det som ses som rationellt från
ena hållet, det känns grymt från det andra. Mediciner som ska hålla
humöret uppe, det får man, men allt det här andra, det roliga, det är
ingenting annat än uppehållande/underhållande mediciner. Man blir
sjukare om man aldrig får ha lite roligt. Om man får ha lite roligt kän-
ner man sig sedd, detta poppisord som det är så poppis att vara. Bjuds
man på lite trevligheter för de skattepengar som man har betalat in, då
kan man känna att man är inte bara i vägen, man borde inte helst
vara död. För den som redan är sjuk och ledsen och intagen i en
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kommunal holk, den klarar inte av att på egen hand skaffa sig lite ro-
ligt. Därför: Spara aldrig på det roliga.

Och det där handtaget vi vill ha, omsorgshandtaget som politi-
kerna tjatar om, omsorg och omsorg? Inte är det kommunerna och
landstingen som har gått ut och erkänt att inte ens ensamma 90åringar
ska räkna med att få en säng hos dem om de i förtvivlan ber om plats i
härbärget. Det är pressen som har luskat fram det ena exemplet mer
hårresande än det andra. Inga pengar säger ”ansvariga”. Ligg hemma
och dö bäst du vill om du inte själv kan skaffa fram någon som hjälper
dig.

Men. Men. Lyckligt nog. Några är överlevande lyckligt nog. Det
jag redan har sagt, det vet jag, men jag vet också någonting mer, jag
som är en röst ur åldersexplosionen. Det jag också vet, det är att vi,
mossorna, skägglavarna, vi knappt igenkännbara äckliga typerna, jag
vet att alla är vi ändå inte ihjälkuschade än. Nej, vi är som maskro-
sorna och kärsen. Vi har ingen lust att ge oss för ingenting! Oss rensar
man inte bort helt och hållet. Alla sitter vi inte i spiselvrån och tuggar
på en brödkant! Så småningom har vi vant oss vid oss vid att inte be-
hövas. Det är svårast i början för en 55plussare att vänja sig vid att
vara allmänt förklarad som värdelös, men sen, ja sen upptäcker vi att
vi är, om inte rent underbara, så ändå fulla av liv och ande! Vi lever!
Vi som har vant oss, vi som efter några ögonblick ändå verkligen kän-
ner igen oss i spegeln och kommer ihåg att det där är jag. Vi som har
fått vara friska, vi som mer eller mindre går för egen maskin, vi som
håller liv i umgänget med våra vänner. Vi som har en trädgård som vi
blir värkbrutna och lyckliga i och av, vi som läser böcker och går på
bio, vi som somnar framför teven men inte bryr oss om det. Vi som går
på kurser och är med i föreningar där vi får prata och skratta, givetvis
ihop med andra kuschade och omdömeslösa. Vi, vi kan till och med ha
någon som tycker om oss, som rent av påstår att han hon älskar oss,
efter alla dessa år. Eller så blir vi nykära i en gammal stöt på pensio-
närsdansen. Och otänkbart är det inte att man sätter in en annons, och
ber om svar till signaturen Beg. Skinnplagg. Allt kan faktiskt hända
också 55plussare, också kärlek. Ja vi kan känna och tänka nästan var-
enda dag, att än är vi inte döda, vi får se hur det blir med den saken
nästa år? För vi vet ju, men i år planterar vi ändå perenner.

Och näktergalen sjunger och syrenerna doftar också för oss, och
bara nu inte myndigheterna upptäcker att man kan ha det såhär pass
skapligt och de lägger på en extra skatt fördenskull eller att de kommer
med bestämmelser om att vi måste ha knäskydd och kryckor och hjälm
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på skallen när vi går ut utan kommunal ledsagare eftersom det är så
dyrt att operera knän och höfter, för att inte tala om skallar. Jodå, vi
tänker att är det så att samhället inte vill ha oss och bara ser på oss som
bekymmer som bara kostar pengar, så inte tänker vi lägga oss ner och
dö bara för att spara pengar åt politikerna som förskingrar pengar på
idiotiska projekt, det ena efter det andra, projekt som alla är kläckta av
folk under 55+. Golvet i folkhemmet kan både knaka och slutta, men
så länge vi kan tänker vi leva vårt hemliga och faktiskt trevliga liv
medan vi fortsätter att tänka allt som vi tänker och göra allt vi kan
göra. Och vi dricker vårt rödvin och annat som de piggaste bland oss
har hämtat hem från utlandet, och bara för att retas tänker vi bli riktigt
gamla.
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Det goda boendet i det tredje livet

Hur ser det ut och hur kan det utvecklas?

Jan Paulsson

Dessa noteringar handlar om den vanliga samhällsmiljön och de van-
liga boendeformerna. Kvarboende i den vanliga miljön har alltid varit
det vanliga förhållandet för den åldrande befolkningen. Vardagslivet
med familj och hushåll, grannar och vänner är, och kommer även i
framtiden att vara, det primära alternativet för de allra flesta under
ålderdomen. De särskilda boendeformerna är nödvändiga alternativ
under kortare tidsperioder för människor med stora funktionsnedsätt-
ningar eller långt framskridna sjukdomar och för vård i livets slut-
skede. De särskilda boendeformerna diskuteras i ett parallellt semina-
rium.

Antalet, och andelen, äldre i befolkningen kommer att öka. De
äldre finns i alla delar av samhället, i alla geografiska områden, i alla
hustyper, upplåtelseformer och årgångar av hus i bostadssektorn, i alla
ekonomiska, sociala och kulturella skikt. Utrymmet för att få stöd och
hjälp av samhället under ålderdomen kommer att minska. Samhälls-
ekonomin och tillgången till personal kommer inte att öka i takt med
den åldrande befolkningen. För de allra flesta äldre måste såväl funk-
tionsnedsättningar som otrygghet, ensamhet och brist på meningsfull
aktivitet bemötas och hanteras med åtgärder i den vanliga boendemil-
jön. Boendemiljön är central. Bostadssektorn är samtidigt en ”trög”
sektor; förändringar tar tid. Det krävs kontinuerligt överväganden om
såväl akuta som långsiktiga förhållanden.

Jag berör först den offentliga miljön och den positiva utveckling
som pågår där. Jag diskuterar därefter boendemiljön och för fram två
idéer om hur den skulle kunna utvecklas långsiktigt för den äldre be-
folkningen. Jag ägnar seniorboendet stort utrymme. Seniorboende
framhålls ibland som en modell, en utvecklad form av kvarboende,



DEN OMVÄNDA ÅLDERSPYRAMIDEN

26

som vi bör satsa på. Jag belyser seniorboendet bl.a. med material från
en ny studie. Brukarperspektivet, de äldre boendes villkor, är centralt.

Svensk äldrepolitik i frontlinjen
Äldrepolitik och äldreomsorg i Sverige har gott rykte internationellt.
Studiebesöken är många, inte minst från länder i Fjärran Östern som
står inför enorma förändringar i befolkningsstrukturen. Men även om
Sverige kan framstå som förebild, så finns inget utrymme för att slå sig
till ro. Prognoserna om antalet äldre överträffas hela tiden av verklig-
heten. Befolkningen som är 90 år och äldre (90+) har tredubblats de
senaste 20 åren. Andelen seniorer (55+) kommer att öka från 28 % till
35 % och andelen äldre (65+) från 17,5 % till 22,5 % de kommande 20
åren. Det är en stabil förändring av befolkningsbilden. Samhället
måste anpassas långsiktigt till de nya förhållandena.

Många äldre behöver förr eller senare hjälp och stöd i vardagslivet.
Det framhålls idag ofta att hemtjänstens personal arbetar på gränsen
till utbrändhet. Anhörigas insatser beräknas vara minst lika stora som
hemtjänstens. Socialdepartementets äldreberedning, Senior 2005,
föreslog 100 steg för trygghet och utveckling för en åldrande befolk-
ning, i sitt slutbetänkande om den nationella äldrepolitiken (SOU
2003:91). Kommunerna vrider och vänder på alla möjligheter för att
klara av ansvaret för sina äldre kommuninvånare i den krympande
ekonomin. Det mesta är egentligen redan sagt. Jag ska försöka lyfta
fram de frågor jag anser mest angelägna och som utgår från boende-
sektorn.

Bostadssektorn central
I media fokuseras ibland enskilda åldringar som lever i misär; en-
samma, otrygga och utan möjligheter till de aktiviteter de önskar. Det
rapporteras om brist på platser i särskilt boende. Särskilt boende, me-
nar man, är lösningen på otrygghet, ensamhet och brist på aktivitet.
Denna bild kan förefalla riktig i ett enskilt ögonblick. Men i ett längre
perspektiv är den missledande. För de flesta äldre måste såväl funk-
tionsnedsättningar som otrygghet, ensamhet och brist på aktivitet
framförallt bemötas med åtgärder i det vanliga boendet. Boendemiljön
är central. Bostadssektorn är samtidigt en ”trög” sektor; förändringar
tar tid. Det krävs kontinuerligt överväganden om såväl akuta som
långsiktiga förhållanden.

Hörnstenar i den svenska äldrepolitiken är kvarboendet och de sär-
skilda ”biståndsprövade” boendeformerna. Bostadssektorn har en
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mycket central roll. Boendemiljöns utformning ger förutsättningarna
för vardagslivet, antingen det är fråga om kvarboende eller särskilt
boende. Kvarboendet diskuteras numera knappast alls på nationell
nivå. Det hindrar inte att det görs kreativa framsteg i samarbetet mel-
lan kommuner och bostadsföretag. De särskilda boendeformerna har
fått stöd och prioritet både nationellt och kommunalt med goda och
internationellt kända resultat.

En bättre offentlig miljö utvecklas
Tillåt mig göra en liten sväng för att beskriva bakgrunden till det sätt
på vilket den offentliga miljön nu förbättras för alla, inte minst de
äldre.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 har konkreti-
serats med hjälp av konventioner. Det finns konventioner om t.ex.
barn, kvinnor och flyktingar. Arbete med att formulera en rättsligt bin-
dande konvention om funktionshindrades rättigheter pågår. I väntan på
konventionen finns för närvarande FN:s Standardregler från 1995 med
syftet att tillförsäkra människor med funktionsnedsättningar delaktig-
het och jämlikhet (United Nations, Utrikesdepartementet och Social-
departementet). Standardreglerna omfattar 22 artiklar. Återkommande
anvisningar i artiklarna gäller tillgänglighet och samråd med handi-
kapporganisationer.

1983–93 var av FN utnämnt till de funktionshindrades årtionde.
Diskussionerna under dessa år resulterade bl.a. i standardreglerna;
grundläggande principer med anknytning till mänskliga rättigheter. De
välkända nyckelorden: Lika möjligheter och delaktighet kom fram i
detta sammanhang. I formgivnings- och arkitektarbete krävs ansträng-
ningar för att åstadkomma lika möjligheter och delaktighet i sam-
hällsmiljön.

2001 beslutade EU att 2003 skulle vara europeiskt handikappår.
20–23 mars 2002 enades EU, EDF (European Disability Forum), m.fl.
om Madriddeklarationen som blev underlaget för handikappårets akti-
viteter. Övergripande målsättningar var att bekämpa diskriminering,
social uteslutning och fattigdom. Under handikappåret antogs en euro-
peisk handlingsplan för ”Lika möjligheter för personer med funktions-
hinder”. Huvudsyftet är att handikappaspekter, t.ex. förbättrad till-
gänglighet, ska vara integrerade i alla väsentliga politikområden till
2010. Konkreta åtgärder skulle utvecklas.

Med en ’Nationell handlingsplan’ för handikappolitiken; SOU
1999/2000: 79, ”Från patient till medborgare”, förverkligas standard-
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reglerna i Sverige. Handlingsplanen skall göra Sverige bättre tillgäng-
ligt och anger bl.a. att konceptet ’design för alla’ bör genomsyra t.ex.
statens arbete inom arkitektur, formgivning och design.

... enkelt avhjälpta hinder ...
Som ett led i arbetet för att göra Sverige bättre tillgängligt gjordes
2000/01  ändringar i Plan & Bygglagen 3 kap. 18 § och 17 kap. 22 §
samt ett tillägg av en ny paragraf: 17 kap. 21a §. I lokaler dit allmän-
heten har tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hin-
der mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga undanröjas. Ett omfattande inven-
terings- och förbättringsarbete har kommit igång i kommunerna och i
den statliga förvaltningen. Handikappombudsmannens tillgänglighets-
center har gett ut anvisningar (HO 2003), Boverket (2003, 2005) li-
kaså. Sverige kommer att vara bättre tillgängligt vid utgången av 2010.

De äldre i samhället är kanske inte de som i första hand förknippas
med denna utveckling. Men det är i den åldrande befolkningen de stora
grupperna med funktionsnedsättningar av alla möjliga slag finns. Den
pågående – globala – rörelsen för lika möjligheter och delaktighet i det
offentliga livet, konkretiserad i kampanjen för att åtgärda enkelt av-
hjälpta hinder har lyft fram miljöns betydelse avsevärt och lett till en
konstruktiv utveckling. Det som sker är oerhört väsentligt och positivt
för äldre människor, för att de ska:

• kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över
sin vardag

• kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,
d.v.s. två av de nationella målen för äldreomsorgen1.

Hur kan en bättre kvarboendemiljö utvecklas?
Boendemiljön – med allt vad den kan innefatta – är grundläggande för
vardagslivet, för äldre såväl som för alla andra människor. Kvarboen-
det i den vanliga miljön har alltid varit det dominerande alternativet
för den åldrande befolkningen. Vardagslivet med familj och hushåll,

                                                
1 De nationella målen beslutades av riksdagen 1998 i och med den nationella

handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113). Äldreberedningen,
SENIOR 2005, föreslog att de nationella målen skulle ersättas med två nya mål;
ett trygghetsmål och ett utvecklingsmål, samt fem inriktningar för det framtida
arbetet (SOU 2003:91).
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grannar och vänner utgör även idag den primära alternativet för de
allra flesta under ålderdomen.

Bostadsbeståndet i Sverige har genomgått en storartad modernise-
ring under 1900-talet. Men det vanliga bostadsbeståndet har till stor
del, ända fram t.o.m. miljonprogrammet2 på 1960- och 70-talen, ut-
formats med barnfamiljernas behov som den primära utgångspunkten.
Först under 1980- och 90-talen blev den äldre befolkningens behov
och önskemål framträdande i renovering och nybyggande.

Vad gäller bostadsproduktionen allmänt har ny- och ombyggandet
av bostäder länge legat på en låg nivå jämfört med miljonprograms-
åren. I nybyggandet  har det under senare decennier funnits en strävan
efter ”kompakta” bostadslösningar, som ofta ger sämre kvalitet i
tillgänglighets- och användbarhetshänseende än vad som tidigare har
varit självklart. Pregnant arkitektonisk gestaltning har lyfts fram, som
inte sällan stått i motsats till en långsiktigt hållbar utformning inklude-
rande tillgänglighet och brukbarhet. Det är mångas förhoppning att
intresset för brukskvalitet i bostadsutformningen skall återkomma.
Brukskvalitet i alla dess aspekter, i såväl nya som äldre bostäder, är
grundläggande när en allt större del av befolkningen blir äldre och bor
kvar allt längre.

Äldre människor bor till stor del (kvar) i äldre bostäder och bo-
stadsområden och på landsbygden. Det finns stadsdelar, där mer än
hälften av befolkningen är över 65 år och en betydande del av dessa
över 80, till stor del ensamstående kvinnor. Samtidigt är tillgänglighe-
ten dålig i såväl hus som närmiljö och bostadsrummen är dåligt läm-
pade för hemtjänstens och anhörigas hjälp- och omvårdnadsarbete i
dessa äldre stadsdelar. Knappast någon utveckling har skett sedan för-
sta hälften av 1980-talet vad gäller förbättring av tillgänglighet och
användbarhet i äldre bebyggelse.  Det är angeläget med nya utveck-
lingsinsatser.

”... enkelt genomförda förbättringar ...”
Min vision i detta sammanhang är ett utvecklingsarbete – ”enkelt
genomförda förbättringar” – en kampanj med bred förankring bland
fastighetsförvaltare, boendeorganisationer och boende, motsvarande
kanpanjen ”enkelt avhjälpta hinder”. Jag ser framför mig hur boende i
                                                
2 Statsmakternas mål under 10-årsperioden 1965–74 var att det skulle byggas

100 000 nya bostäder varje år i Sverige, det vill säga som helhet en miljon nya
bostäder. Denna satsning för att komma till rätta med bostadsbrist och
trångboddhet brukar kallas miljonprogrammet.
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flerbostadshus, fastighetsskötare och fastighetsansvariga träffas trapp-
husvis och kvartersvis; inventerar, arbetar med ”arbetsböcker”3, gör
”gåturer”4, och föreslår vad som kan göras för att underlätta för de
boende, hemtjänsten, anhöriga osv. Jag ser framför mig hur boende i
radhusområden arbetar kvartersvis och inom samfälligheterna för att
klargöra vilka förbättringar som är genomförbara.

Bostadsförnyelse på nytt
En rad försök med förnyelse och ombyggnad av bostäder med särskild
hänsyn till den äldre befolkningen genomfördes under 1980- och 90-
talen5. En period under 1980-talet fanns t.ex. ”hissbidrag” för att sti-
mulera till att öka tillgängligheten och installera hissar vid ombyggnad
av äldre flerbostadshus. Det finns kommuner och fastighetsägare som
fortsatt försöker utveckla dessa frågor men i stort är intresset svagt.
Det saknas såväl tydliga krav på insatser som ekonomisk stimulans.

I det långsiktiga perspektivet med en åldrande befolkning förefal-
ler det alldeles nödvändigt att åter ta upp frågorna om de mera omfat-
tande förnyelse- och förbättringsåtgärderna i den äldre bostadsbebyg-
gelsen. Det finns idéer och erfarenheter att utgå ifrån. Det krävs nya
studier och överväganden om vad investeringar i boendemiljön kan
betyda för kvarboendet, för de äldres möjligheter att leva självständigt,
för hemtjänstens och anhörigas insatser. Det kommer att krävas hårda
prioriteringar av tillgängliga ekonomiska resurser. Det viktiga just nu
är att problemområdet kommer upp på dagordningen på nytt.

Seniorboende – bakgrund och idéinnehåll
Seniorboende framhålls nu allt oftare som en angelägen form för själv-
ständigt boende. Var kommer idéerna från?

Seniorbostäder började byggas i mitten på 1980-talet. Orsakerna,
trådarna som ledde till denna utveckling, var flera. En betydande tråd
kom från det av kommunerna initierade och styrda byggandet av servi-
cehus6 under 1970-talet. Denna utbyggnad lades successivt ner i början
av 80-talet. Andra aktörer, bygg- och bostadsföretag, såg i det tomrum

                                                
3 Se t.ex.: Ambrose I & Paulsson, J. (red.): Metoder til evaluering af boliger og

boligbebyggelser, SBI-rapport 262. Statens Byggeforskninginstitut. Hørsholm
4 Se t.ex.: Hurtig, E., Paulsson, J. & Sundberg, S., 1994: Gåturer – kreativ metod

för brukarmedverkan. Artikel 3/94, SABO Utveckling. Stockholm
5 Se t.ex. Vidén m.fl. 1990: Bättre bostadsförnyelse.
6 Flera olika benämningar förekom förutom servicehus, t. ex. pensionärshotell,

bostadshotell.
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som uppstod en potentiell marknad; många äldre hade tidigare sökt sig
till servicehusen och det borde rimligtvis finnas ett intresse även
framöver för boendeformer med service och trygghet av servicehus-
modell. Pensionärer hade förväntningar av detta slag när de flyttade till
seniorboende, t.ex. i kv. Nejlikan i Holma (Alfredsson m.fl. 2000),
Seniorboendet kan ses som en fortsättning och vidareutveckling av
kommunernas servicehus. Det tycks vara en fortgående utveckling;
försäkringsbolag som SPP står bakom en anläggning på Lidingö och
TryggLiv har satsat på en anläggning i Halmstad, där ’seniorboende’
och ’vårdboende’ kombineras under samma tak.

En lite mindre tråd kom från de försök med s.k. kollektivhus, som
utvecklats på olika platser i Sverige, t.ex. Hässelby familjehotell i
Stockholm, ’Stacken’ (Bergsjön) och ’Trädet’ (Kortedala) i Göteborg,
Stolplyckan i Linköping7. Dessa projekt drevs ofta av entusiastiska
grupper och eldsjälar. Idéerna framstod som avantgardistiska och
människorna som pionjärer och de fick ibland ordentligt utrymme i
media. I retoriken framhölls inte sällan att detta borde vara en bra bo-
endeform för framtidens pensionärer med naturlig aktivitet och ge-
menskap, ömsesidig hjälp och trygghet. Pensionärerna i kollektivhusen
var nog som regel få. Men i Stolplyckan var 35 av de 184 lägenheterna
avsedda för pensionärer (Pedersen 1991). Färdknäppen på Södermalm
i Stockholm (William-Olsson 1994) är ett seniorhus med tydlig idé-
mässig anknytning till kollektivhustraditionen. Initiativ till liknande
projekt för ”boende under det tredje livet” finns på gång på flera plat-
ser; Falun, Göteborg, Mölndal.

En liten tråd kom från Danmark till Sverige. I Danmark utveckla-
des bofællesskaberne från mitten av 1960-talet, främst av yngre och
medelålders boende. Bogemenskaperna är den danska varianten av de
svenska kollektivhusen. Pensionärerna var nog som regel få även i
bofællesskaberne, men där människor bott kvar har pensionärerna med
tiden blivit flera. Byggandet av seniorbofællesskaber i Danmark kom
igång i mitten på 1980-talet samtidigt med seniorboendena i Sverige. I
Danmark är seniorbofællesskabernes idémässiga anknytning till 1960-
och 70-talens bofællesskab, kollektivrörelsen i Danmark, mycket tyd-
lig. Gemenskapen, nätverket i boendet, är en utgångspunkt. Svenska
seniorboenden startade med viss inspiration från danska bofællesskab,
men gemenskapen och nätverken, har inte fått samma framtoning i
                                                
7 Breda översikter över kollektivhusens utveckling gjorts av Vestbro (1982, 2000)

samt av Woodward m.fl. (1989). Stolplyckan har beskrivits av Britt Pedersen
(1991).
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Sverige (Ambrose 1993, BiC 1995, Kähler 1995, Navne 1987, Peder-
sen 1999 och 2000)

Varför söker sig äldre till seniorboenden?
Det framgår av de studier som gjorts hittills att det finns flera motiv
för äldre att söka sig till seniorboenden; för att få en bättre bostad, för
att få trygghet och för att få ingå i en gemenskap. Dessa huvudmotiv
har naturligtvis varierande innebörd för olika individer och grupper.
För de flesta är motivbilden komplex.

Att söka en bättre anpassad bostad innebär ofta, i både Sverige,
Danmark och Norge, att människor vill lämna ett eget hus, radhus,
kedjehus etc., som de äger. Huset upplevs som för stort, för arbetsamt
att städa, sköta och underhålla. Ofta ingår även en trädgård i dessa
överväganden. När människor säljer ett småhus frigörs kapital och det
kan vara naturligt att investera i en bostadsrätt. Bostadsföretagen har
sett detta mönster och satsat på nybyggnader eller upprustning/om-
byggnader av äldre hus med sikte på seniorföreningar. Det finns andra
grupper äldre, som kanske bor i äldre höga hus utan hiss eller i backiga
och svårframkomliga närmiljöer, som kanske tycker att de, när de blir
änkor/änkemän, har onödigt stora lägenheter. Det finns grupper som,
när de slutat arbeta, när barnen flugit ut eller när de blivit ensam-
stående, helt enkelt vill flytta för att komma närmare anhöriga och
bekanta, för att förverkliga nya livsprojekt, för att komma ut på landet
eller in i centrum, osv. Om det samtidigt är ett ekonomiskt fördelaktigt
steg underlättas förverkligandet. Vi kanske kan förutse att äldre i
framtiden satsar på nya samboförhållanden och också på att flytta till
nya bostäder. Detta är praktiska/funktionella synpunkter på boendet,
som inte är svåra att förstå och som har en tydlig koppling till standard
och kvalitet på bostäder. Och många äldre är inte rädda för att flytta
om de kan nå en förbättring (Daatland 1999, Palsig-Jensen 1997, Støa
1997, TEMO 2000).

Att få trygghet var det vanligaste flyttningsskälet i Nejlikan i
Holma (Alfredsson m.fl. 2000). Begreppet trygghet skymtar fram i
många andra sammanhang, kanske oftare i Sverige än i Danmark och
Norge. Trygghet är ett komplext begrepp. Vad trygghet faktiskt står
för kan säkert variera inom ganska vida ramar mellan individer. I Nej-
likan framkom i intervjuerna en del önskemål med trygghetsanknyt-
ning, som inte blivit tillgodosedda; trygghetslarm, sjuksköterska någon
eller ett par gånger per månad, den nedlagda fotvården, hjälp med bud
till post, bank och apotek, hjälp om man blev sjuk. Om de boende, som
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framförde dessa önskemål, var i omedelbart behov av dem eller om det
var för eventuella framtida behov framgår inte. Det kanske var fråga
om både och. Trygghet betraktas allmänt som något mycket grund-
läggande, inte minst för äldre människor. Att systematisera vad be-
greppet innefattar såväl objektivt/praktiskt som subjektivt/känslo-
mässigt och att konkretisera hur trygghet kan åstadkommas i boende-
miljön är i sig en angelägen forskningsuppgift.

En av de främsta flyttningsorsakerna i Danmark var; ”for at være
sammen med naboer om fælles aktiviteter”, dvs. för att vara tillsam-
mans med grannar i gemensamma aktiviteter. Den orsaken kom klart
främst när det gäller de åldersintegrerade bofællesskaberne och den
var fjärde främsta när det gäller seniorbofællesskaber i Boll Hansens
m.fl. (2000) undersökning. ”For at bo med andre på egen alder” var
den tredje främsta orsaken när det gäller seniorbofællesskaber. De
danska studierna visar att trygghet är mycket centralt. Begreppet
kopplas till förhållandet till omvärlden, till kriminalitet och till att bli
ihågkommen vid sjukdom och död. Det är en vanlig uppfattning att
bofællesskaberne bidrar till trygghet. Här finns förvisso en kärnfråga.

Vägar till trygghet
I Sverige har yttre formella arrangemang och anställd personal ofta fått
vara hörnstenar i tryggheten. Servicehusen, som byggdes på 1970-ta-
let, har i viss mån blivit symboler för ett tryggt boende. Servicehusen,
som till stor del ännu är i bruk, innebar enligt de ursprungliga tanke-
gångarna ett självständigt boende i en egen lägenhet med i huvudsak
normal bostadsstandard och nära tillgång till olika former av service i
huset: reception, tvätt, hemhjälp, restaurang/kafeteria, sysselsättning,
etc. De äldre skulle ha möjlighet att köpa den service de behövde eller
ville ha. Servicehusen innehöll ofta en matsal, hobby- och terapiut-
rymmen samlade i en s. k. dagcentral centralt i huset nära huvudentrén.
Det var naturligtvis flera faktorer som kunde bidra till en grund-
läggande trygghet. Å andra sidan fanns många äldre som inte såg ser-
vicehusen som något bra alternativ; de var ofta stora och anonyma och
ensamheten kunde bli svår att hantera om man inte kände någon i hu-
set.

I Danmark har man mera sett gemenskapen i boendet, de infor-
mella nätverken, som en väg till trygghet. Bofællesskaberne, som bör-
jade byggas på 1960-talet har varit föregångare och populära arenor
för försök och propaganda. Den långsiktigt framväxande gemenska-
pen, menade många, var den bästa vägen till social förankring och
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trygghet. Å andra sidan fanns det även i Danmark människor som inte
tyckte att de passade in i den livsstil och kultur bofællesskaberne gene-
rerade. I Sverige har människor i kanske ännu högre grad tagit avstånd
från ’kollektiva’ boendeformer, av olika skäl.

Att investera i gemenskap för att vinna trygghet?
Det framgår av de mera djupgående utvärderingarna att människor tar
del i och bidrar till gemenskap i olika omfattning. En femtedel av de
boende i Nejlikan drack kaffe gemensamt nästan varje dag och en fjär-
dedel deltog regelbundet i någon av de gemensamma aktiviteterna. Å
andra sidan fanns de som inte deltog i något inom huset utan ägnade
sig åt aktiviteter, vänner, barn och barnbarn  utanför seniorboendet.
Men de såg kaféet som en tillgång i framtiden.

I vissa seniorboenden, t. ex. Tornet i Göteborg med 121 lägenhe-
ter, som startade 1986 som ett av de första i landet, ingår ett visst antal
måltidskuponger i månadsavgiften/hyran. ”Måltidstvånget” vänder sig
många emot. Det kanske främst är till för att få restaurangrörelsen att
gå ihop ekonomiskt. Å andra sidan kan de gemensamma måltiderna
med tiden ge upphov till fler och djupare bekantskaper för åtskilliga
äldre, vilket kan leda till långsiktig gemenskap och trygghet. Så har
bevisligen skett. Samtidigt kan naturligtvis gemensamma måltider ar-
rangeras på många olika sätt och i mindre skala.

I den danska utvärderingen (Boll Hansen m. fl. 2000) framhålls
den trygghet boendet i ett bofællesskab ger, med täta kontakter och
gemensamma aktiviteter. Det har propagerats en hel del i Danmark för
bofællesskab med gemenskap som en väg till livskvalitet och trygghet
på ålderdomen. Bofællesskab med mycket gemensamma aktiviteter
ger möjligheter att knyta täta mänskliga kontakter. En tät gemenskap
ställer samtidigt krav på de boende att visa tolerans och att vara tydlig
med egna önskemål och behov.

Att satsa på att flytta till ett seniorboende och att delta i och enga-
gera sig i en bogemenskap är en social, kulturell och ekonomisk inves-
tering som kan ge utdelning i att man vinner social förankring och ex-
istentiell trygghet. Det är en hypotes, ett antagande, efter vilken man
lever och verkar i Danmark mer än i Sverige. Det är en hypotes som
kan vara värd att propagera för och stödja även i Sverige. Seniorerna,
55+, och de äldre, 65+, är växande andelar i den svenska befolkningen.
Familjesplittring och ensamboende är mycket omfattande i dessa
åldrar. Ensamboendet har ökat de senaste åren och kommer att öka, på
gott och ont. Det finns inga bevis för att hypotesen skulle vara felaktig.
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Att bevisa att den är riktig i kvantitativa termer är heller inte alldeles
enkelt, eftersom det rör sig om subjektiva individuella kvaliteter. Bo-
gemenskap passar utmärkt bra för vissa människor, inte så bra för
andra. I vilken omfattning den är riktig kan vi bara få vetskap om ge-
nom att långsiktigt pröva och följa upp. Bogemenskapen bör i varje
fall finnas som alternativ för dem som tror på och vill satsa på den.

Frågor till Seniorboende 2002
För att vidga kunskapsbasen genomfördes med början 2002 en studie
av seniorbofællesskaber i Danmark och seniorhus i Sverige i ett sam-
arbete mellan Catholic University i Seoul och Chalmers Arkitektur-
sektion i Göteborg (Choi & Paulsson 2003, Paulsson & Choi 2004).
Ett frågeformulär gav 655 svar; 187 svar från 14 seniorbofællesskaber
(hyresrätt och bostadsrätt) i Danmark, 282 svar från 11 seniorhus inom
SABO (hyresrätt)8 och 186 svar från 8 seniorhus (bostadsrätt) som
Seniorgården tagit initiativet till i Sverige.

Jag ska här återge några av resultaten från denna studie och sär-
skilt diskutera frågor som rör helhetsomdömen om seniorboendet.

Varför väljer äldre att flytta till seniorboendeformen?
En grundläggande fråga var även i denna studie vilka skälen är att
äldre väljer att flytta till seniorbofællesskaber/seniorhus. Frågor ställ-
des om en lång rad möjliga skäl. En översikt av svaren visar att några
är starkare än andra och att det ofta finns likheter men ibland också
skillnader mellan Danmark och Sverige.

För att slippa bekymmer med hus och trädgård är ”i viss mån” el-
ler ”i hög grad” skäl för ungefär 60 % av de svarande i Danmark och
50 % av de svarande i Sverige. En stor kundkrets kommer från rad-
hus/egnahem/villor i såväl Danmark som Sverige. Detta är välkänt från
andra studier.
För att komma till ett äldreanpassat hus och en äldreanpassad lägen-
het är också ”i viss mån” eller ”i hög grad” skäl för ungefär hälften av
de svarande i såväl Danmark som Sverige. En mycket stor del av seni-
orerna i såväl Danmark som Sverige; 70 % resp. drygt 60 % anger att
huset var välplanerat och vackert som skäl ”i viss mån”/”i hög grad”

                                                
8 SABO har genom sin utvecklingsavdelning särskilt bearbetat svaren från

seniorerna i SABO-husen och nyligen redovisat i ”Erfarenheter av
seniorboende”.
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Tabell 1. Seniorbofællesskaber i Danmark och seniorhus i
Sverige, 2002
Seniorbofællesskaber
i Danmark:

Seniorboende inom
SABO-företag

Seniorboende initierade
av Seniorgården

Ammershøj, Kirke Hyllinge
Det Kreative Seniorbo,
Odense M
Fredensborg, Gelsted
Fællesbygg af 1992, Hørsholm
Geogs Lysthus, Hillerød
Gimle, Birkerød
Hammersparken, Agerup
Kirsebærslunden, Kirke Hyl-
linge
Korvetten, Munkebo
Mariendalsvej 14–18, Frede-
riksberg
Midgårdsgruppen,
København N.
Møllebjerg, Korsør
Rynkebakken, Leire
Sækkedyb, Måløv

Bildhuggaren, Härnösand
Herrhagen, Falun
Katrinelund, Malmö
Köpmansgatan, Örebro
Kv. Limhällen, Gävle
Nacksta, Sundsvall
Nydala, Malmö
Nåsgården, Falun
Kv. Russinet, Lund
Kv. Sången, Gävle
Tallbacksvägen, Örebro

Österlen Seniorbo, Vel-
linge
Solrosen, Kullavik
Ringblomman, Partille
Eriksberg, Uppsala
Höjdpunkten, Bromma
Kaplanen, Tumba
Solhöjden, Spånga
Tunadalen, Bromma

för att de valde att flytta till seniorbofællesskab/seniorhus. Husets läge
liksom husets/lägenheternas kvaliteter är centralt.

För att känna trygghet och för att slippa vara ensam är också
starka skäl för att flytta till seniorbofællesskaber/seniorhus. Beto-
ningen är dock olika i de danska och i de svenska svaren. Över 50 %
av de danska svaren anger ”i viss mån” eller ”i hög grad” för att slippa
vara ensam men bara ca 25 % av de svenska. För att ömsesidigt ge/få
hjälp/stöd av grannar är ytterligare ett starkt skäl för att flytta till seni-
orbofællesskaber/seniorhus och här är skillnaderna ännu större mellan
de danska och de svenska svaren. Ca 70 % av svaren från Danmark
anger ”i viss mån” eller ”i hög grad” för att ömsesidigt ge/få hjälp/stöd
av grannar mot ca 30 % av svaren från Sverige. Det var vanligare att
seniorer i Danmark kände/känner andra boende i huset dit de valde att
flytta; för ca 40 % var det så jämfört med ca 10 % i Sverige. Det fram-
går att de sociala nätverken har stor/större betydelse i Danmark, vilket
hänger samman med det intresse och den uppmärksamhet och diskus-
sion som hela tiden följt med bofællesskaberna.

En ännu större del av seniorerna i såväl Danmark som Sverige; 90
% resp. drygt 80 %, anger att jag tycker idén med seniorboende är bra
som skäl ”i viss mån” eller ”i hög grad” för att de valde att flytta till
seniorbofællesskab/seniorhus. Det finns verkligen intresse.
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Hur har förväntningarna infriats?
Med några ”nyckelfrågor” har vi försökt belysa om de seniorboendes
förväntningar har blivit uppfyllda. Jag vill gå in lite noggrannare på
dessa. De är intressanta ur både metod- och resultatsynvinkel.

I denna del av studien testades en rad frågor i ett försök att fånga
helhetsintrycket av seniorboendet ur de boendes synvinkel. Den van-
liga frågan; Vilket är bäst; ”blandade åldrar” eller ”enbart seniorer” i
boendet?”, finns med. Även andra vanliga frågor som; ”Har du någon
gång tänkt på att flytta?”, ”Trivs du?”, ”Har dina förväntningar blivit
uppfyllda?” och ”Kan du rekommendera andra människor i den ålder
att flytta till seniorboende? fanns med. Ytterligare två frågor fanns
med bakgrund i jämförelseteori, där seniorerna får göra jämförelser
med sin egen tidigare situation och med andra i samma ålder. Slutligen
fanns en fråga om ”drömboende”9.

Frågan om blandade åldrar eller endast seniorer besvaras till stor
del med en rekommendation av ’segregation’; i synnerhet av de Seni-
orgårdenboende. Det är då viktigt att komma ihåg att alla de svarande
har valt att flytta till boendegemenskaper för seniorer. I en del svar
noteras att det är en positiv segregation som bidrar till trygghet och
gemenskap i den nära omgivningen; gården/trädgården utanför huset,
husets entré, trapphuset och de gemensamma delarna av huset. Det kan
ändå mycket väl betyda att det finns barn och vuxna i alla åldrar i när-
området. ’Segregation’ är inget bra uttryck, menar några. Men det
finns också de som förordar blandade åldrar främst inom SABO-
sektorn. Detta kanske är ett mer principiellt ställningstagande som
lyser fram hos arbetarklassens socialdemokrater.

När grannar känner varandra väl, är det förmodligen så att de hjäl-
per varandra när det behövs. Kommunerna och statliga myndigheter
hoppas det är så när utrymmet för hjälp från den offentliga sektorn
bara krymper. Nästan 70 procent av seniorerna i denna studie tror att
gran nar i seniorboende hjälper varandra  ”lite mer” eller ”mycket
mer” än i annat boende. Danskarna tror så mest av alla (85 procent)
och de SABO-boende minst (57 procent) och Seniorgårdenboende
däremellan (67 procent).

En ”klassisk fråga” i uppföljningsstudier handlar om planer på att
flytta. Om någon tänker på flyttning från en plats måste det finnas nå-

                                                
9 Att använda frågor baserade på jämförelseteori och om “drömboende” har

föreslagits av Sylvia Sundberg (2001) i hennes avhandling om  "Boendetrivsel".
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Tabell 2. ”Om du hade fått välja idag, skulle du då välja ett boende
...?”

Dk SABO Seniorg. Alla
... där alla är
seniorer (55+) 134  (71,7 %) 202  (71,6 %) 163  (87,6 %) 499  (76,2 %)

... med blandade
boende; seniorer,
ungdomar, me-
delålders och
barnfamiljer

16  (8,6 %) 48  (17,0 %) 8  (4,3 %) 72  (11,0 %)

... något annat –
vad? 16  (8,6 %) 10  (3,5 %) 9  (4,8 %) 35  (5,3 %)

Inget svar 21  (11,2 %) 22  (7,8 %) 6 (3,2 %) 49  (7,5 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

got som inte är bra på denna plats eller också måste det finnas något
mycket attraktivt som drar till någon annan plats. En flyttning till ett
seniorboende anses i allmänhet vara ett mycket väl övervägt steg. Så,
om någon i ett seniorboende funderar på flyttning därifrån, så måste
det finnas något som har gått allvarligt snett.

Tabell 3. ”Tror du att grannar hjälper varandra mer i seniorboende än i
annat boende?”

Dk SABO Seniorg. Alla
Vet ej 5  (2,7 %) 69  (24,5 %) 29  (15,6 %) 103  (15,7 %)
Nej, ingen
skillnad 18  (9,6 %) 38  (13,5 %) 29  (15,6 %) 85  (13,0 %)

Ja, lite mer 79  (42,2 %) 104  (36,9 %) 77  (41,4 %) 260  (39,7 %)
Ja, mycket mer 82  (43,9 %) 58  (20,6 %) 48  (25,8 %) 188  (28,7 %)
Inget svar 3  (1,6 %) 13  (4,6 %) 3 (1,6 %) 19  (2,9 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

Mycket få, mindre än 5 procent, har tänkt “ganska mycket” på flytt-
ning till en annan plats. Några fler, runt 25 procent, har tänkt på det
”någon gång”. Flest tankar på flyttning till en annan plats finns bland
ett flerbostadshus med hyresrätt till ett annat flerbostadshus för
seniorer med hyresrätt, vilket kanske inte är ett så stort steg, medan
Seniorgårdens invånare ofta har flyttat från ett ägt småhus till det de
SABO-boende, minst bland Seniorgårdens boende. En möjlig för-
klaring kan vara att SABO-boende oftare har flyttat från ett ägt småhus
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Tabell 4. ”Har du funderat på att flytta härifrån?”
Dk SABO Seniorg. Alla

Ganska mycket 5  (2,7 %) 13  (4,6 %) 4  (2,2 %) 22  (3,4 %)
Någon gång 39  (20,9 %) 78  (27,7 %) 27  (14,5 %) 144  (22,0 %)
Aldrig 137  (73,3 %) 173  (61,3 %) 154  (82,8 %) 464  (70,8 %)
Inget svar 6  (3,2 %) 18  (6,4 %) 1  (0,5 %) 25  (3,8 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

till det gemensamt ägda seniorhuset, vilket är ett större och ofta mer
omsorgsfull planerat steg. Hur det nu än är så verkar det som om
misslyckandena är få.

Nästan 75 procent av de svarande anger ”Ja, absolut” på frågan om
de skulle rekommendera andra att flytta till ett seniorboende. Mycket
få, mindre än 2 procent totalt, svarar ”Nej, aldrig”. Här kan man notera
att Seniorgårdens svarande är mest restriktiva; mer än 30 procent
svarar ”med vissa förbehåll”. Det finns olika slag av förbehåll. Ett är
att det inte bara är att flytta in i en seniorboendegemenskap; för att det
ska bli lyckat måste den boende engagera sig i gemenskapen och ta del
av aktiviteter och ansvar så långt hon/han kan.

Tabell 5. ”Kan Du rekommendera andra i Din ålder att flytta till seni-
orboende?”

Dk SABO Seniorg. Alla
Nej, aldrig 3  (1,6 %) 8  (2,8 %) 3  (1,6 %) 12  (1,8 %)
Ja, med vissa
förbehåll 45  (24,1 %) 54  (19,1 %) 60  (32,3 %) 136  (20,8 %)

Ja, absolut 133  (71,1 %) 205  (72,7 %) 111  (59,7 %) 481  (73,4 %)
Inget svar 6  (3,2 %) 15  (5,3 %) 12  (6,5 %) 26  (4,0 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

Att trivas är ett vanligt begrepp i Nordiska länderna. ”Trivs du?” är en
mycket vanlig men ganska ’grov’ fråga i de flesta uppföljningsstudier.
De flesta, 96 procent, i denna studie svarar ”bra” eller ”mycket bra”.
De flesta som svarar ”inte så bra” och ”bra” bor i SABO-hus och minst
av dessa svar finns i Seniorgården, vilket liknar svaren på frågan om
planer på flyttning.
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Tabell 6. ”Hur trivs Du i boendet?”
Dk SABO Seniorg. Alla

Inte så bra 6  (3,2 %) 18  (6,4 %) 2  (1,1 %) 26  (4,0 %)
Bra 76  (40,6 %) 123  (43,6 %) 39  (21,0 %) 238  (36,3 %)
Mycket bra 103  (55,1 %) 132  (46,8 %) 140  (75,3 %) 375  (57,3 %)
Inget svar 2  (1,1 %) 9  (3,2 %) 5  (2,7 %) 16  (2,4 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

Samma tendens återkommer i svaren på frågan om förväntningarna har
blivit uppfyllda. Förväntningarna har blivit bäst uppfyllda bland de
boende i Seniorgården, sämst bland de boende i SABO. Som helhet
svarar 70 procent att deras förväntningar har blivit uppfyllda ”helt och
hållet”.

Tabell 7. ”Har de förväntningar Du hade vid inflyttningen infriats?”
Dk SABO Seniorg. Alla

Nej, långt ifrån 9  (4,8 %) 9  (3,2 %) 2  (1,1 %) 20  (3,1 %)
Nej, inte riktigt 33  (17,6 %) 77  (27,3 %) 28  (15,1 %) 138  (21,1 %)
Ja, helt och
hållet 140  (74,9 %) 175  (62,1 %) 147  (79,0 %) 462  (70,5 %)

Inget svar 5  (2,7 %) 21  (7,4 %) 9  (4,8 %) 35  (5,3 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

Två frågor baserade på jämförelseteori prövades. Fem alternativa
svarsmöjligheter gavs. Det är tydligt hur svaren är spridda över de tre
nedre alternativen; ”lika bra”, ”lite bättre” och ”mycket bättre”. Nästan
90 procent av svaren finns på dessa alternativ i den första frågan om
”nuvarande boende jämfört med Ditt närmast tidigare”, och mer än 95
procent av svaren på den andra frågan ”om Du jämför med andra i
samma ålder”. Dessa svar leder i samma riktning och bidrar till det
allmänna intrycket att misslyckandena tycks vara ganska få.

Slutligen frågan om “drömboendet”. 6 procent svarade inte. Frå-
gan kan ha varit abstrakt och oklar – vad avses egentligen med ”dröm”
och ”drömboende”? Ändå har mer än 50 procent svarat ”Ja, precis”
och runt 30 procent ”Nej, inte riktigt”. Det är värt att notera att ”Ja,
precis” är ett mycket vanligt svar från Danmark och Seniorgårdens
boende, medan ”Nej, inte riktigt” är vanligt bland de SABO-boende.
Mycket få svarar ”Nej, långt ifrån”.
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Tabell 8. ”Hur är Ditt nuvarande boende jämfört med ditt närmast tidi-
gare?” ”Det nuvarande är:”

Dk SABO Seniorg. Alla
Mycket sämre 5  (2,7 %) 6  (2,1 %) 1  (0,5 %) 12  (1,8 %)
Lite sämre 16  (8,6 %) 28  (9,9 %) 23  (12,4 %) 67  (10,2 %)
Lika bra 82  (43,9 %) 66  (23,4 %) 51  (27,4 %) 199  (30,4 %)
Lite bättre 36  (19,3 %) 47  (16,7 %) 31  (16,7 %) 114  (17,4 %)
Mycket bättre 40  (21,4 %) 109  (38,7 %) 71  (38,2 %) 220  (33,6 %)
Inget svar 8  (4,3 %) 26  (9,2 %) 9  (4,8 %) 43  (6,6 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

Tabell 9. ”Om Du jämför med andra i samma ålder, hur tycker Du då
att Du bor?”

Dk SABO Seniorg. Alla
Mycket sämre 0  (0,0 %) 1  (0,4 %) 0  (0,0 %) 1  (0,2 %)
Lite sämre 4  (2,1 %) 13  (4,6 %) 4  (2,2 %) 21  (3,2 %)
Lika bra 57  (30,5 %) 89  (31,6 %) 50  (26,9 %) 196  (29,9 %)
Lite bättre 47  (25,1 %) 68  (24,1 %) 44  (23,7 %) 159  (24,3 %)
Mycket bättre 67  (35,8 %) 90  (31,9 %) 81  (43,5 %) 238  (36,3 %)
Inget svar 12  (6,4 %) 21  (7,4 %) 7  (3,8 %) 40  (6,1 %)
Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

Tabell 10. ”Är detta Ditt ”drömboende”?”
Dk SABO Seniorg. Alla

Nej, långt ifrån 8  (4,3 %) 18  (6,4 %) 3  (1,6 %) 29  (4,4 %)

Nej, inte riktigt 41  (21,9 %) 107  (37,9 %) 60  (32,3 %) 208  (31,8 %)

Ja, precis 128  (68,4 %) 140  (49,6 %) 111  (59,7 %) 379  (57,9 %)

Inget svar 10  (5,3 %) 17  (6,0 %) 12  (6,5 %) 39  (6,0 %)

Totalt: 187  (100 %) 282  (100 %) 186  (100 %) 655  (100 %)

Det allmänna intrycket av svaren på dessa utvärderande frågor är
mycket positivt. Svaren antyder att förväntningarna till stor del har
infriats. Detta gäller i stort sett oberoende av land – Danmark eller
Sverige – och oberoende av fastighetsägar- och upplåtelseform –
hyresrätt eller bostadsrätt. Ett mycket litet fåtal har av allt att döma
misslyckats. Det bestående intrycket är att seniorboende är lyckat för
de allra flesta.

Det är viktigt att hålla i minnet att svaren kommer från människor
som valt att flytta till seniorboenden. De har investerat ekonomiskt,
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socialt och kulturellt i seniorboendet och de är hängivna idén. Svag-
heten i denna studie, som i många liknande, är att vi inte kan jämföra
med grupper av äldre som flyttat på liknande sätt för att bo i andra
sammanhang.

Det finns några tydliga skillnader mellan danska och svenska svar
i denna studie. Danskarna menar att ömsesidig hjälp är betydligt mera
vanligt i bofællesskaben, de förordar boenden för enbart seniorer och
de menar att det bofællesskab där de nu bor är deras drömboende – i
betydligt högre grad än svenskarna. De svenska seniorerna menar att
deras nuvarande boende är mycket bättre än deras närmast föregående
– i betydligt högre grad än danskarna. De förordar också i viss mån
integrering av olika åldersgrupper.

Det finns inga enkla förklaringar till dessa skillnader. Bofælless-
kaben i Danmark har i högre grad än i Sverige etablerats på de boen-
des initiativ och av boendegrupper. De boende har förmodligen haft
större möjligheter – och kanske också tvingats – att bygga upp en nära
gemenskap med varandra och samarbeta under planerings- och bygg-
perioden, som sträcker sig över en 2–3 årsperiod och innefattar många
möten och förhandlingar. Det kan finnas en liten kulturell skillnad
mellan länderna som hänger samman med att bogemenskapsrörelsen
har en längre bakgrund med mer allmän publicitet och propaganda.

Seniorboende – ett sätt att förnya boendesektorn?
I detta försök att sammanfatta intrycken vill jag först notera att senior-
boendet är ett svar på otrygghet, ensamhet och brist på aktivitet. Det är
en modell i ett mångfaldigt samhälle. En grundläggande idé är att soci-
ala nätverk och samarbete i hemmiljön kan bidra till trygghet och väl-
färd, vilket är viktiga värden i synnerhet för äldre personer. Det bety-
der att du låter andra människor känna till en hel del om dig och att du
kommer att känna till en hel del om dina grannar; vilket för det mesta
kan vara tryggt och trevligt men ibland också besvärligt och tungt.
Som någon sade; man måste engagera sig i seniorboendet, annars blir
det inte bra. Detta gäller kanske egentligen alla former av boende.

Seniorboenden ser mycket olika ut. Det gäller egentligen alla bo-
enden, och det bor många äldre överallt. Skillnaden mellan ett speci-
fikt seniorboende och ett vanligt hus där det bor äldre, är ofta små och
tillfälliga. Seniorboende kan utvecklas genom fortlöpande förbätt-
ringar i befintliga hus tillsammans med de boende. Seniorboende kan
”sjösättas” och utvecklas i ett äldre hus efter en renovering eller i ett
nybyggt hus. I befintliga hus kan de sociala nätverken ha utvecklats
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under mycket lång tid. I ett nytt hus måste nätverken byggas upp från
grunden. I befintliga hus kan den praktiska tillgängligheten och äldre-
anpassningen vara svåra att få till stånd med hög kvalitet. Vid nybygge
kan hus och detaljer utformas tip-top. Såväl de sociala som de fysiska
aspekterna är grundläggande för trygghet och välfärd.

Seniorboendemodellen kan utvecklas på flera sätt och den uteslu-
ter inte andra modeller. I viss utsträckning har det varit ett alternativ
för en välbeställd och stark del av befolkningen. Men idag är allmän-
nyttans företag och organisationer engagerade i både Danmark och
Sverige. I etablerandet av seniorboenden och i deras långsiktiga un-
derhåll och skötsel, är det viktigt att ta vara på lokala resurser och ini-
tiativ, kunskaper och krafter hos de boende. På detta sätt uppfyller
seniorboenden vanliga krav på långsiktig hållbarhet.

De boende i den här redovisade studien bor i seniorboenden; de
har valt att flytta till ett seniorboende. De har alla olika utgångspunkter
för sina svar; de 33 boendeenheterna är alla mycket olika. Det är tyd-
ligt att seniorboende är attraktivt när det ligger i ett centralt läge och
när det är välplanerat och vackert. Äldre vill bo i ett hus och en lägen-
het som är anpassade för äldre/funktionshindrade brukare. De flyttar
ofta från radhus/villor för att slippa från det betungande underhållet av
huset och trädgården. Människor trivs, mycket få planerar att flytta,
deras förväntningar har blivit uppfyllda, de hjälper varandra, de kan
rekommendera andra att söka sig till seniorboende, de anser sig bo
bättre än tidigare och bättre än andra i samma ålder, de tycker om att
bo med seniorer och de kan till och med kalla det ett drömboende. Det
allmänna intrycket är överväldigande positivt.

Är då seniorboende något att satsa på inför framtiden? Mitt per-
sonliga svar är enkelt och obetingat; ja. Seniorboende är en modell,
den modell som tar fasta på gemenskap/sociala nätverk i boendet som
grund för social förankring, trygghet och välfärd. De boendes erfaren-
heter hittills i såväl Danmark som Sverige är överlag positiva. Model-
len rymmer stora variationsmöjligheter i upplåtelseform, hustyper och
arkitektur. Den kan utvecklas vidare och den utesluter inte andra mo-
deller. Hus och lägenheter som är bra för seniorer är bra för alla. Bo-
endeformen bygger på människornas egna aktiviteter och eget ansvar.
Den är därmed en kreativ pusselbit för ett långsiktigt hållbart framtida
samhälle.
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Summering
Jag hoppas med denna framställning ha tydliggjort fyra spår för ut-
veckling av det goda boendet i det tredje livet:

• Fullfölj kampanjen ”enkelt avhjälpta hinder” för förbättringar i
den offentliga miljön med ursprungliga intentioner och höga
ambitioner!

• Dra igång en lika gedigen kampanj för förbättringar i boende-
miljön: ”Enkelt genomförda förbättringar”!

• Gör en ny långsiktig dagordning för bostadsförnyelse på nytt
med diskussioner, idéutveckling och försöksverksamhet i den
äldre bebyggelsen!

• Utveckla seniorboendet vidare utifrån erfarenheterna hittills!

Jag hoppas att noteringarna och dessa punkter kan leda till en livlig
och kreativ diskussion, som sätter spår i framtiden.
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Vi har aldrig varit gamla. Så hur vill vi bo när
vi blir det?

Av Jan-Erik Hagberg

Två plus två äldrehus

Michel de Montaigne sitter i sitt torn. Skriver:
”Den mest långtgående av mina planer sträcker sig inte ens ett år fram i tiden.
Numera tänker jag bara på att sluta; jag befriar mig från alla nya förhopp-
ningar och företag; jag tar mitt sista avsked av alla platser som jag lämnar och
gör mig dagligen av med det jag har. Sedan lång tid har jag mera färdkost än
väg kvar.” 1

Essän som Montaigne skriver har temat ”Allt har sin tid”. Han avfär-
dar Horatius som har en annan grundhållning:

”Nära din begravningsdag beställer Du en laddning sågad marmor, glömmer
graven, bygger hus.”2

Det är 1580. Montaigne är 47 år, men redan en gammal man.3 Trött på
slavtjänst vid domstolar och offentliga ämbeten har han dragit sig till-
baka till sitt slottstorn för att reflektera över tillvaron och ta reda på
vem han är. I hans text lyser två tankefigurer som fortfarande formar
våra bilder av hur vi bör leva våra liv när vi åldras och blir gamla.
Skall vi anpassa oss till livsloppets yttre obeveklighet och finna nya
värden i det inre livet, eller skall vi fortsätta som tidigare och inrätta
vår vardag så att ett oavbrutet aktivt liv blir möjligt? Skall vi bygga
slottstorn för att få inre och yttre utsikt och kanske självvald isolering,
eller boningar som skiner av marmor, vår tids glittrande elektroniska

                                                
1 Montaigne de and Stolpe 1994
2 Förmodligen ur hans satirer (30 f kr.) i vilka han ”leende säga sanningen”.
3 Riktigt så blev det inte. Han levde i ytterligare tolv år och kallades av kungen till

borgmästare i Bordeaux.
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skärmar, blinkande sensorer och lysande ledningar som från hemmet
strömmar ut i världen?

De två tankefigurerna ger olika svar på frågan om det sena livets
karaktär - är vi som individer (och bör vi vara, som Montaigne anser),
annorlunda när vi är gamla jämfört med hur vi var när vi var i medel-
åldern eller var unga. Eller är vi, som Horatius tycks anse, oföränder-
liga individer som oförtrutet gör som tidigare. De två tankefigurerna är
ytterpunkter på en axel som beskriver hur vi ser på individens sena
livslopp – kontinuerlig utveckling eller en övergång till en ny livsfas
som existentiellt är annorlunda än den föregående. Man kan ställa en
liknande fråga om hur vi ser på de äldres och gamlas4 relation till sam-
hällslivet – är (bör) de äldre generationerna vara integrerade i samma
ekonomiska, sociala och kulturella strukturer som de yngre generatio-
nerna eller bör de vara särskilda? Sammanför vi de två axlarna, synen
på individens subjektiva bild av åldrandet och synen på individen i
samhället, får vi följande figur:

                                                
4 Jag använder begreppen äldre och gamla växlande, men det senare signalerar att

jag då särskilt avser dem som har nått hög ålder (80-85 år eller mer).

Åldrandet bör inte
förändra
individens sociala
och kulturella
integration i
samhället

Tankefigur 2:
Förlust.

Kompensation
för bortfall av

förmågor

Individen
upplever åldrandet
som en
diskontinuerlig
fortsättning av sitt
tidigare liv

Åldrande bör förändra
individens sociala och
kulturella integration i
samhälle

Tankefigur 1:
Aktivitet
Delaktighet, äldre
som en resurs

Tankefigur4b:
Förändrat
värdesystem
(Gerotransendens)

Tankefigur 4a:
Tillbakadragande

Utanförskap

Tankefigur 3:
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kontinuerlig utveckling
av sitt tidigare liv
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De två plus två tankefigurerna5 i figuren motsvarar några av geronto-
logins huvudperspektiv. Dessa utesluter inte varandra utan skillna-
derna finns i tyngdpunkter och intresseinriktning. De har varit framträ-
dande vid olika tidpunkter. Den dominerande tankefiguren i äldrepoli-
tiken sedan flera decennier är att aktivitet är avgörande för äldres hälsa
och välbefinnande, d.v.s. tankefigur 1. I den beskrivs och behandlas de
äldre både som delaktiga i olika slags sociala sammanhang och aktiva
utförare av verksamheter. Tankefiguren aktivitet kan ses i två kon-
trastbilder: äldre behöver stöd och uppmuntran av andra för att vara
aktiva resp. äldre är genom sina specifika förmågor resurser för andra
och för samhället. Tankefigur 1 står i motsats till, och är en reaktion
på, inflytandet från tankefigur 2, förlust. I den uppfattas ålderdomen
vara ett successivt förfall; de åldrande äldres tillvaro kännetecknas av
bortfall av fysiska och mentala förmågor, reducerad räckvidd och
minskande handlingsrum. Tankefiguren 3 avskildhet säger att äldre
lever bäst tillsammans med andra äldre som har likartade intressen.6

Tankefiguren 4 tillbakadragande slutligen betonar att ”samhället” och
individen ömsesidigt fjärmar sig från varandra. I dess hårda form –
teorin om disengagemanget - avskiljer och stöter samhället ut indivi-
den från olika sociala sammanhang och individen själv drar sig (på
närmast genetiska grunder) tillbaka från samhället när hon åldras.
Tankefiguren 4 finns också i en kontrastbild (4b). Samma fenomen
tolkas då ur den åldrande individens subjektiva perspektiv. Då kan
framträda att vad som utifrån uppfattas som att individen minskar sina
aktiviteter och söker en lägre grad av social kontakt i själva verket är
en kvalitativ förnyelse.

Jag skall inte närmare utveckla tankefigurernas innehåll och epis-
temologiska karaktär här. Det finns en omfattande sådan diskussion.
(Green 1993; Andersson 2002; Bengtson, Burgess et al. 2002; Torn-
stam 2005/1987 s. 247-285). Min avsikt är begränsad till att använda
tankefigurerna för att precisera olika förhållningssätt till äldres boende.

                                                
5 Begreppet är hämtat från Asplund 1979. En tankefigur betecknar ett fenomen

eller en företeelse som vi intuitivt förstår innebörden av och som vi kan
individuellt utveckla i olika riktningar.

6 Denna har kanske ingen teoretisk position inom gerontologin utan är mer ett
empiriskt forskningsintresse. I mitt schema är den en kombination av
aktivitetstänkande och nedtoning av de äldres samhällsförankring.



DEN OMVÄNDA ÅLDERSPYRAMIDEN

52

De fyra tankefigurerna har sin motsvarighet i det vardagliga talet
om äldre och gamla: (1) den aktive pensionären (silversurfaren eller
den grå pantern), (2) den skröpliga och svaga äldre åldringen, (3) den
som flyttar bort (solpendlaren), (4) den ensamme isolerade, diskrimi-
nerade hemtjänstberoende och (4b) den vise gamle. Figuren kan också
läsas som ett schema som en individ som lever mycket länge genom-
löper. När börjar individen se sig själv som en person som bör byta
grundläggande livshållning som en följd av sitt åldrande? Kanske är
det när hon upptäcker att antalet som är äldre i släkten, vänkretsen
eller på arbetet blir allt färre. Kanske är det när hon blir 56 år och har
mindre än tio år kvar till pensionen. Kanske är det när tankefiguren 2
förfall ansätter och dess slagskugga börjar bli tydlig? Med pensione-
ringen träder man hur som helst in i ruta 1 eller ruta 3. Den som är i
ruta 3 har anslutit sig till uppfattningen att äldre har särskilda behov
och intressen som de bäst tillgodoser tillsammans med andra äldre,
gärna personer med likartade intressen. Till ruta 4 har man kommit om
kontakterna med andra och med samhällslivet minskar eller upphör.
Låt oss hoppas att tiden i rutans skuggsida blir kort och att den gero-
transendala möjligheten blir verklighet. Då har individen omtolkat sin
tids- och rumsuppfattning, sina sociala relationer och sitt förhållande
till materiella ting. De sociala och kulturella sammanhang som tidigare
varit viktiga har förlorar i värde och intresse.
Figuren kan också ges en åldersrelaterad logik. I dess högra halva
finns de yngreäldre, i den vänstra de äldreäldre, d.v.s. de gamla. Den
högra halvan handlar om den tredje åldern med obruten självständig-
het, den vänstra om den fjärde åldern då vård och omsorg är nödvän-
dig. (Dock ej för alla som mitt exempel med Montaigne visar.)

Läsaren undrar nu kanske vilka Äldrehus som passar in i de fyra
tankefigurerna. Kan vi få en typhuskatalog tack. Den ensamme Hora-
tius bygger själv ett stabilt och glänsande hus för sin förväntade vitala
ålderdom. I ruta 1 placerar jag således Marmorboningen Mitt hem,
rymligt, bekvämt och vackert med utrymme för arbete, lek och spel,
men också för gäster och umgänge, i ett åldersblandat grannskap. I
ruta 3 placerar jag hus i vilka enbart äldre personer får bo, exempelvis
äldrekooperativ som ställer krav på en viss minimiålder, stiftelser med
liknande krav7 eller olika slags ”Gated Communities” som är vanliga i

                                                
7 Exempelvis Björnbo på Lidingö, uppfört av SPP på 1950-talet.

http://www.cisterna.se/doc_upload/bjornbo_brochyr.pdf.
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USA.8 Även i ruta 3 kan husen skina av marmor, men de är belägna
vid sidan av andra åldersgruppers hus och ibland också bortom allfar-
vägarna. Betonas det slutna blir de loger eller ordenshus, betonas deras
inre gemenskap blir de bondbyar eller kursgårdar. I den nedre vänstra
rutan (2) finns den hemtjänstanpassade bostaden som i positiv bemär-
kelse kan vara en trygg hemvist med många förbindelser till den om-
givande världen och i negativ bemärkelse kan uppfattas som en mo-
derniserad undantagsstuga. I den övre vänstra rutan finns ålderdoms-
hemmet och våra dagars särskilda boenden, som i det goda äldreboen-
det kanske liknar pensionatet och i det negativa har starka drag av ba-
rack eller logement. I hörnet (4b) finns slotts- eller fyrtornet, där den
gamle vakar över sitt förflutna och sin samtid.

I äldrepolitiken är alla tankefigurerna närvarande och blandas.
Samhällsinstitutionerna borde bygga torn där de gamla kan bo och likt
Montaigne bearbeta sina erfarenheter, lära känna sig själva och andra,
men också blicka ut och vakta på de yngre och ge goda råd. Hur
sådana hus skulle se ut idag vet vi knappast. Man borde också
underlätta (och gör i hög grad) för de äldre som vill bygga Marmorbo-
ningar.9 I politiken används förstås andra termer och begrepp. ”Mitt
eget hem” blir kvarboende och är vanliga lägenheter, radhus eller vil-
lor som utrustas med särskilda artefakter och anknyts till tekniska sy-
stem, allt syftande till att säkerställa ett fungerande dagligt liv för den
som är gammal. Särskilt boende liknar allt mer sjukhus och logement.
Pensionärsorganisationerna slår vakt om ett äldreboende som passar de
äldre som vill lämna sina kvarboenden och ha både kontakt och um-
gänge med andra och en trygg och väl fungerande omsorg. 1970 och
1980 talens servicehus och pensionärslägenheter är något av ideal,
men den modellen för äldreboende blir allt mer sällsynt.10

                                                
8 Seniorboende i olika former i Sverige har en intressant historia. En

forskningsöversikt har gjorts av Jan Paulsson och Sylvia Sundberg: ”Senior-
boende i Sverige – idéer, erfarenheter och framtidsperspektiv.” Paulsson and
Sundberg 2002.

9 En viktig uppgift är att länka den snabba förändringen av vardagstekniken i
sådana banor att den ökar funktionaliteten i det vanliga bostadsbeståndet för bl.a.
äldre. Jag tänker särskilt på nya kommunikations- och mediesystem som kopplas
till bostaden och möjliggör nya tjänster (förhindrar andra), system för styrning
och kontroll av olika apparater i hemmet. Det intelligenta hemmet är på väg att
få momentum och ny attraktionskraft. (Se exempelvis Hagberg 2002).

10 Antalet bostäder har minskat med 13 500 under åren 2002–2005 (Social-
styrelsen).
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Läsaren har nu insett att jag går omvägar runt seminarierubrikens
fråga: ”Överensstämmer äldres bosättningsmönster med deras öns-
kan?” Frågans formulering, liksom hela symposiet, uttalar ett särskilt
intresse för den tredje åldern. Uppmärksamheten riktas med en sådan
utgångspunkt mot rumsliga förflyttningar som ett medel att berika ett
aktivt äldre liv - från staden till landsbygden, från förorten till stads-
kärnan, från staden till fritidshuset, från småhuset till bostadsrätten,
från arbetsorten till hemorten, från medelålderns boende till orten där
barnbarnen bor, från vintern till Solkusten. Jag är emellertid mer in-
tresserad av äldres boende under hela sitt åldrande inklusive den fjärde
åldern och av hur man förhåller sig till denna sena period tidigare i
livet, exempelvis genom att ta ställning till sitt boende. Jag har påver-
kats av den uppmärksamhet som gamla människors boende har fått i
massmedia under våren 2005. Exempelvis har Sveriges televisions
program ”Uppdrag granskning” följt Sigurds kamp för att få flytta från
sin ensamma lägenhet till ett pensionärshem där kan få sällskap av
andra gamla. Den 84 årige Sigurd har länge tänkt sig att hans liv skulle
avslutas i en sådan miljö och han har förlitat sig på det kommande
umgänget och aktiviteterna på ”hemmet” efter att under många år själv
ha underhållit gamla på olika äldreboenden. Sigurds öde och flera
andra liknande har blottlagt klyftan mellan den rådande politiken och
många äldres egna värderingar. Den politiska huvudlinjen blir tydlig
när ordföranden i kommunförbundets socialdelegation Peter Persson
säger att önskemål och krav på äldreboendet är en generationsfråga:
De som är gamla nu vill till hemmet, nästa generation har helt andra
preferenser.11

Har han rätt? Jag skall behandla den frågan i resten av essän. Mitt
angreppssätt är att belysa spänningen mellan värderingar och planer
som kan finnas i olika generationer och bryta dessa mot hur personer
som har blivit äldre eller gamla ser på sin tillvaro och handlar.

En generations anspråk och handlingsmöjligheter
Vad en person svarar på frågor om sitt framtida boende som äldre är
en sak, hur hon sedan önskar bo när åldern väl är där och vad hon fak-
tiskt genomför är förstås en annan. Frågar vi yngre personer om hur de
vill leva och bo när de är gamla kan vi således räkna med att få andra
svar än om vi frågar personer som redan är äldre eller gamla. För när-
varande är det vanligt att intressera sig för 40- och 50-talisternas pla-

                                                
11 Uppdrag Granskning SVT 29 mars 2005.
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ner för sitt annalkande äldreliv. Diskursen om dem och om deras åld-
rande får allt tydligare uttryck: Här har vi en generation som kommer
att leva helt annorlunda än tidigare generationer. De kommer att vara
mycket mer aktiva, fortsätta arbeta eller utveckla sina fritidsintressen.
De vänder på perspektivet: det betydelsefulla är inte att de har blivit
äldre utan att de har fått möjlighet att göra nya saker. Att vara äldre är
en befrielse från sega strukturer. När TV-aktuellt gör ett inslag finns i
fonden en bild av en lätt grånad man på en vindsurfingbräda som i
sprutande bogvatten far fram i nuet.

I en uppmärksammad studie av Karios Future kallas de som nu
står på tur att bli äldre Rekordgenerationen (Kempe, Lindgren et al.
2005), vilket onekligen är en passande benämning för åtminstone män
i 60 årsåldern som (i likhet med mig) har vuxit upp med Rekordmaga-
sinet. I Rekordgenerationen12 görs en stor affär av två omständligheter
som sägs skilja denna generation från alla föregående: rekordgenera-
tionen har nya värderingar och ekonomiska möjligheter att genomföra
ett pensionärsliv i enlighet med dessa. I Rekordgenerationen spekule-
ras bl.a. om deras boendekarriär:

Som pensionär kan man mantalsskriva sig i Frankrike och få sin pension ut-
betald med en skattesats på mellan 10 och 15 procent. Varför då inte flytta till
Frankrike, Spanien eller rent av Thailand på ålderns höst och leva gott. Slippa
alla problem och dystra framtidsutsikter och njuta av värme och annan kultur.
Vännerna flyger ju ner snabbt med Ryanair. Barn och barnbarn når farfar och
farmor på mobilen eller via e-post om de vill något. Själva skall de ju bara
njuta och leva livet.” (Kempe, Lindgren et al. 2005 s. 61.)

Vi ser inflytandet av tankefigur 3 (Avskildhet) och lockelsen i solbe-
lysta Marmorhus. Det finns emellertid en rad omständigheter som gör
att man bör tolka uppgifter om olika åldersgruppers planer med stor
försiktighet. Särskilt kritisk finns det kanske anledning att vara när
slutsatser om 40/50-talisternas planer skall dras. Även de inser att livet
inte med säkerhet kommer att bli obundet bekymmerslöst när de blir
äldre. Det kommer en tid då de flesta kommer att behöva praktisk
hjälp, omsorg och vård. Hur skall livet då ordnas och hur skall bosta-
den se ut. Det vore intressant att veta hur dagens äldre såg på sitt
framtida liv när de var i motsvarande livsfas som 40/50-talisternas är
nu. Men sådana uppgifter har jag inte funnit.

En anledning till tveksamhet är att hypotesen om stora förändringar i
boendet inte har stöd i den forskning om äldres boende som har
                                                
12 Rekordgenerationen avser kohorten som är född 1945-1954.
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gjorts.13 För svensk del tog Senior 2005 initiativ till flera studier som
behandlade äldres boendepreferenser. Dessa är publicerade i en bilaga
till diskussionsbetänkande Riv ålderstrappan. Flera av studierna ger ett
bestämt besked: att äldre flyttar är ovanligt. Deras huvudsakliga boen-
demönster är att leva kvar på den ort man sedan länge levt i och i den
bostad man har (Borgegård, Fransson et al. 2002). Intrycket blir det
samma om man frågar dem som nu är i övre medelåldern (55–64 år)
om deras framtida boende. På den konkreta frågan:

”Du har slutat att arbeta och blivit äldre, har kanske nedsatt rörelseförmåga,
men klarar Dig fortfarande själv. Du bor ensam eller tillsammans med Din
maka/make. Har Du funderat över hur Du skulle vilja bo då?”, svarar enbart
en tredjedel att man har övervägt sitt boende som äldre. Av dem som har gjort
så anser de flesta (60 %) att de bor bra som de gör och därför vill bo kvar.
Den vanligaste förklaringen till att man inte har tagit ställning är att frågan
inte känns aktuell eller ligger för långt fram i tiden och den näst vanligaste att
man trivs så bra där man bor (Temo 2002).14

Så vad skall vi tro om påståendena att Rekordgenerationen kommer att
handla annorlunda?

Ålder, livslopp och samhällsförändringar
Eftersom vi nu vet att det dominerande förhållandet hittills är att man i
första hand bor kvar i den bostad som man har och i andra hand stan-
nar på den plats som man bor på sedan tidigare så blir en huvudfråga
huruvida inställningen till boendets tid och rum kommer att förändras
när nya generationer blir äldre.

Ett förhållande som komplicerar analysen av kommande äldres
preferenser och beslut är att det är svårt att skilja mellan förhållande
som är åldersrelaterade, d.v.s. som huvudsakligen har samband med
att man är i en viss fas av livsloppet, förhållanden som har sin grund i
att man tillhör en viss generation och förhållanden som på ett mer ge-
nerellt sätt förändrar livsvillkoren för alla oavsett vilken ålderskohort
man tillhör. Det första förhållandet ser jag som grundläggande. Det går
inte att bortse från giltigheten i den ålderslogik som bl.a. innehåller att

                                                
13 Den internationella forskningen är omfattande men svårtolkad, exempelvis som

den framträder efter sökningar i Ageline
(http://www.aarp.org/research/ageline/). En betydande del gäller boende på
institutioner.

14 Benägenheten att byta bostadsform är störst i gruppen som bor i villa (29 %) och
lägst i gruppen som bor i hyresrätt (55 %). Förhållanden som värderas som
särskilt viktiga i det framtida boendet är nära till kommunikationer och service
Temo 2002.
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när man åldras blir den återstående förväntade livstiden allt kortare,
nätet av släktingar och vänner blir glesare och en rad förmågor avtar,
vilket allt i sin tur påverkar aktiviteter och sociala relationer. Vare sig
man vill eller inte påverkas man av åldrandets tankefigurer. Min hy-
potes är att ålderslogiken kommer att leda till att nästa generation av
äldre i många avseenden kommer att handla som dagens generation
gör.

Litteraturen om generationsidentiteter och hur individer förhåller
sig till en generations kollektiva minne är omfattande. Så vitt jag vet är
dock försöken att koppla en generations självbild till generationsmed-
lemmarnas individuella faktiska handlande som äldre och gamla säll-
synta. I en bred studie av äldres livsvillkor i några samhällen i England
visar det sig att det intressanta snarare är hur en generations erfaren-
heter infogas i individers livslopp och biografier. Då framträder att
generationens kollektiva erfarenheter kan få olika betydelse för olika
individer beroende exempelvis på deras sociala tillhörighet. I studiens
livsberättelser vävs exempelvis mäns och kvinnors skilda erfarenheter
av att ha varit unga under andra världskriget in. Deras erfarenheter
(och generationens bild av dessa) har påverkat vilka handlingsmöjlig-
heter man haft, vilka val man gjort och vad man som gammal tycker är
viktigt. Fattiga uppväxtvillkor, begränsade utbildningsmöjligheter,
familjekrav, yrkesförhållande och kunskaper har i det engelska fallet
satt tydliga avtryck både i värderingar och faktiska handlingsmönster.
(Godfrey, Townsend et al. 2004 s. 56-68)

Det tredje förhållandet, hur sociala, kulturella och tekniska föränd-
ringar påverkar olika generationers eller ålderskohorters livsvillkor, är
självfallet också en mycket komplex fråga. Jag kan bara beröra några
aspekter som kan antas ha betydelse för hur Rekordgenerationen
kommer att anpassa sig till sitt åldrande. Om den allmänna hälsoför-
bättringen fortsätter bör detta rimligen innebära att de åldersrelaterade
förändringarna skjuts upp i åren. Eftersom äldres bostadsval är kopplat
till den upplevda hälsan bör en effekt av detta bli att förändringar av
boendet sker senare i nästa äldregeneration än i den nuvarande. För det
andra kommer förändringar av vardagens tekniksystem på en rad sätt
att påverka de äldres kommunikationer, transporter, allmänna rörlighet
och inte minst boende. Detta kan få två motsatta effekter. Den ena ef-
fekten är att ny teknik kan underlätta äldres aktiviteter och delaktighet
i grannskap och lokalsamhälle. Den nya tekniken kompenserar för
brister av olika slag och/eller ”öppnar” nya alternativ och tillför nya
aktiviteter som exempelvis kan utföras i bostaden. Den andra (mot-
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satta) effekten är att nya tekniksystem försvårar vardagen för äldre
genom att systemen är utformad av och för unga (eller yrkesverk-
samma). Nära relaterat till detta är frågan om hur olika generationer
påverkas av att kunskapskraven för att kunna utnyttja olika produkter
och tjänster förändras. För de äldre idag är det exempelvis problema-
tiskt att en stor del av vardagens varor och tjänster blir IT-baserade
samtidigt som majoriteten av dem saknar grundläggande kunskaper
om hur IT-system fungerar. Så kommer det inte att för Rekordgenera-
tionen, men kanske kommer nya kunskapströsklar som försvårar deras
vardagsliv.15

En slutsats blir att för att det skall vara möjligt att dra säkra slut-
satser om hur kommande generationer kommer att vilja utforma sitt
boende krävs mer kunskap om hur åldersförhållanden och genera-
tionstillhörigheter påverkar preferenser och handlingar. På makronivå
finns behov av mer ålderspreciserad analys i den officiella statistiken,
exempelvis i levnadsnivåundersökningarna (ULF). På mikronivå be-
hövs fler studier av hur äldre utformar sitt boende över tid. Ett bidrag
till det senare är en studie som görs vid Tema Äldre och åldrande av
äldres teknik- och boendebiografier (Ernfridsson and Hagberg 2005). I
den intervjuas tretton Norrköpingsbor om sitt förhållande till vardags-
tekniken och boendet - tillbakablickande, nu och i framtiden. Jag skall
i essäns sista avsnitt redovisa några preliminära resultat från studien.

En stad av slott
I16 talar med Elsa. Året är 2004. Elsa är född i Norrköping, är 77 år
och har levt hela sitt liv i den staden. Numera bor hon i en lägenhet på
två rum och kök. Hon har inrättat sitt liv för att vara ensam och gam-
mal; rollatorn har blivit nödvändig när hon går ut, bilen är såld, hon
har en ny TV, en sladdlös telefon och behöver köpa en mikrovågsugn
eftersom hemtjänsten vill leverera djupfrysta middagspaket. Hennes
lägenhet är enkel, men har alla moderna bekvämligheter och de appa-
rater som ingår i standardpaketet. Våra frågor gör att hon tänker på
kontrasten till den bostad som hon växte upp i. Då var det ett rum och
kök, järnspis, kallt rinnande vatten och ett avlopp i vasken. Elektrisk
belysning fanns men inte toalett, badrum eller tvättstuga. Radion var
viktig, då som nu.
                                                
15 Jämför med Patrik Ernfridssons essä ”Är ny teknik en hjälp eller ett hinder för

äldre? I denna publikation.
16 I står för intervjuaren. Studien omfattar tretton personer, men som underlag för

denna text har inkluderats tolv. Utdragen/citaten är redigerade.
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Elsa ingår i vår undersökning. Deltagarna är socialt sätt en tämli-
gen homogen grupp, vilket till stor del beror på att vi valt att intervjua
personer i åldern 67-83 år som är medlemmar i PRO-föreningar i
Norrköping.17  Alla tolv har växt upp i vad som brukar benämnas som
enkla förhållanden. I klartext betyder det att deras föräldrar var statare
eller arbetare med låg och osäker inkomst som bodde torftiga bostäder.
Flera är uppväxta i s.k. järnspislägenheter, d.v.s. i en bostad som bara
bestod av ett rum som värmdes av en järnspis. Som regel fanns skaffe-
riet i trapphuset och dasset på gården. Arne nu 83 år berättar om den
lägenhet som han bodde i tillsammans med sin mor åren före kriget
Han var då 21 år:

Man kallade det för ett s.k. järnspiselrum med kallrum. Det var
bara järnspisen som höll värmen i lägenheten. Förmodligen var så att
det från början var det bara ett järnspisrum, men så satte man upp en
vägg och då blev det utan eldstad. Vintertid var rummet inte speciellt
användbart. Det var svårt att elda så att värmen gick in i rummet or-
dentligt. Men å andra sidan var man inte bortskämd med värme då….
Kallvatten fanns (lite tveksam), kanske var det i farstun som vattnet
fanns. Samma med avlopp – det var en utslagsback i farstun. Personlig
hygien skötte man i en balja och handfat … På 1930 och 1940 talen så
var Norrköping känt för att vara den stad som hade den sämsta bo-
stadsstandarden i Sverige. Detta elände fanns kvar ända in på 60-
talet– sedan försvann det. Det var en fattig stad. Textilindustrin
betalade uruselt. Folk var fattiga.

När våra intervjupersoner var unga vuxna formades deras vardag
av kontrasten mellan det gamla fattigsverige och det framväxande kon-
sumtionssamhället. Det ger onekligen perspektiv på den nuvarande
äldregenerationens livslopp att se att så gott som samtliga i gruppen
inledde sin vuxna boendekarriär i mycket små och ofta dåligt utrustade
och kalla bostäder. Elva av de tolv flyttade in i en enrumslägenhet med
kök. Man har sedan successivt, i takt med att inkomsterna stigit och
nya bostadsområden byggts i Norrköping, flyttat till större och mo-
derna bostäder - till 2 rum och kök med badrum och gemensam tvätt-
stuga, till tre eller fyra rum och kök, till bostadsrätt (åtta personer) och
till eget hus (två personer).

                                                
17 Studien är en pilotstudie med avseende på metod och frågeinriktningar. Vi har

med avsikt valt en grupp personer som lever inom ett geografiskt bestämt
område och delar vissa intressen och bakgrund. Skälet är att ett syfte är försöka
analysera äldres boende- och teknikkarriär i relation till tid och plats.
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Arne igen, som länge levde med sin mamma i den kalla lägenhe-
ten. 1945 flyttade han som nygift till en ny lägenhet:

Två rum och kök eller som man sa då – rum, kök och matrum. De
första som Riksbyggen byggde i stan, det var ovanligt med 39 kvm,
värme, varmvatten, badrum – det var otroligt fint.
Man kommer ihåg glädjen och lättnaden av att komma till en bättre
bostad. Ingrid (79 år) flyttade med man och barn till ett hyreshus i en
av Norrköpings nya stadsdelar 1963:
Jisses, så stort det var. Ett höghus med åtta våningar och hiss. Det var
himmelriket.

Arne säger att den generation som han tillhör har varit med om en
otroligt fantastisk utveckling, men man skall inte ta för givet att det
fortsätter så:

Det är något som har blivit uppbyggt i 50 år och det är egentligen
inte färdigt ännu (skrattar). Om man tar 1920, hur hade ”Svensson”
det då, och hur har det gått för ”Svensson” 1930, 1940, 1950?
”Svensson” var alltså fattig arbetare, han kanske var torpare, kanske
var dräng, kanske var något elände – och idag kanske han rent av är
borgare … Och ta sedan cykeln, 98 kubikaren, mopeden och bilen….
Man ska inte glömma bort boendet – det är en utveckling som är fan-
tastiskt för ”Svensson”. Och det är bara en generation som i stort sätt
varit med om det här … nu är vi tillbaka på 30-talet. Visserligen har vi
det bra ställt – men de håller på och raserar välfärden … Du ser vilket
elände det är inom sjukvården…Vår generation ska inte klaga, för vi
klarar oss, men framtiden, hur ser det ut om en 20, 30 år? Det är värre
det.

Numera bor alla i lägenhet. De som har haft ett eget hus eller bott i
en stor lägenhet har flyttat till mindre. Mönstret är tydligt. Man har
anpassat sitt boende till att man har blivit eller snart är gammal. Sex
personer bor kvar i en lägenhet som de haft sedan lång tid (genom-
snittligt i 31 år). Det är överlag frågan om små lägenheter. Övriga sex
har flyttat till mindre och mer lättskötta lägenheter jämfört med vad
man hade under de första åren efter pensioneringen. Elva bor i två eller
tre rumslägenheter och en i en fyrarumslägenhet.

Framtiden och dess förväntade problem är närvarande i tankar och
planering:
I: Framtiden - vad tror du kommer att hända med tekniken i din var-
dag? Maja (71 år): Jag tror inte att det är så mycket … nästa steg är
väl rollator (skrattar). Jo, men förstår du mig? Men det är ju ett tek-
niskt hjälpmedel som är suveränt bra.
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I: Har du blivit erbjuden en rollator?
Maja: Nej, jag vill inte ha ens käppen för jag tänker att jag ska klara
det själv när jag går. Men när jag är i skogen då har jag ju käppen
med mig. Om jag skulle bli ensamstående så skulle jag inte tveka än
att jag skulle ha en rollator …. Rollator och mobiltelefon.
I: Men är det bara om du blir ensamstående som du vill ta till rolla-
tor?
Maja: Ja, nu har jag ju maken att haka fast mig vid (skrattar) …vi går
”krok i arm”. Och han är rädd om mig och vill att jag ska hålla i ho-
nom. Det är skillnad – jag hör människor som säger att ”han får väl
sköta sig själv – han kan väl gå själv” – även om han har en käpp. Så
det där är nog så olika hur man är mot varandra. Hur mycket man tar
hand om varandra.
I: Men då skulle en rollator vara en bra grej?
Maja: En trygghet. Och så flytta till ett hus där det finns hiss … idag
klarar jag att ta hand om tvätt och så fast det är ett par trappor ner …
Det är lite jobbigt en del dagar när det är mycket tvätt. Visst, det
skulle vara bra att bo i ett hus med hiss … men det är jobbigt att
flytta…. Trångt och eländigt har vi det och egentligen borde vi ha det
lite större – men sedan är ju hyrorna så stora.  Jag kommer ju knappt
in med dammsugaren i sovrummet. Och sedan efter de här
höftledsoperationerna har jag faktiskt lärt mig att det går att tvätta
golv utan att ligga på knä. I badrummet så måste jag ner på knä
annars så känner jag inte att det är rent.”
I: Hemtjänsten, hur tror Du den kommer att fungera i framtiden?
Maja: Nej, det verkar inte så lovande (talar om vad som kommunen
skall genomföra för dem som nu har hemtjänst). Dom skulle få hem
mat för en hel vecka och sedan skulle dom få värma maten i mikro-
vågsugn och om dom inte hade en mikrovågsugn så skulle dom få låna
det. Det kan ju inte bli detsamma att få hem sju portioner mat att frysa
in. Jag vet inte hur man blir när man blir gammal – bara man inte blir
elak (skrattar). Men jag vill nog ha en nykokt potatis om jag ska ha
potatis att äta – inte vill jag ha någon som varit frusen i någon mat-
låda. Det vill man inte … En mikro tror jag inte kommer in i mitt hem.
Det tror jag inte.
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Alla intervjuade känner till förändringen av hemtjänstens matordning.
En av de yngre, Gun-Britt (67 år), säger om sitt framtida boende ap-
ropå systemet med matlådor:
Ja, det finns ju inte mycket att välja på om man inte klarar själv att
laga mat. Det är ju väldigt sällan som det finns någon hemtjänst som
står och lagar någon mat idag – dom har ju inte den tiden. De kan väl
slänga fram lite frukost eller någon macka eller något sådant. Man
hoppas ju liksom att det ska vara så att när man blir så pass gammal,
att man inte kan klara sig själv, att man får komma in någonstans. För
jag ser ju hellre det än att sitta hemma i en egen lägenhet och bara få
besök ett par tre gånger om dagen – att man är på något servicehem
eller något sjukhem eller så. Men det blir ju mindre och mindre. Den
möjligheten blir för färre och färre.
I: Men det ser du som en bra lösning om man blir så pass gammal och
dålig?
Gun-Britt: Ja, för många gånger så känner man kanske att dom som
sitter själv eller har svårt liksom att man känner sig lite till besvär för
sina barn – att dom får känna att dom måste hem till mamma och
pappa och hjälpa till och det för att hemtjänsten inte har tid. Och då
måste det ju vara skönare för dom att man är någonstans där det finns
personal. Sedan finns det ju vissa människor som absolut inte vill iväg
ifrån sina hem. Det är klart att valmöjligheten måste finnas, borde
finnas i alla fall. Fast den är ju inte så stor idag.
Personerna i vår studie har under sitt vuxna liv varit pragmatiska när
de gjort val av betydelse för framtiden. Har man haft råd? Har man
haft behov av bil, TV, fritidshus, en större lägenhet? Man har anpassat
sig till råd och läge. När vi analyserar hur intervjupersonerna har be-
slutat om och planerat för sitt boende som äldre kan vi se att de fortfa-
rande har en pragmatism grundhållning. Den grundläggande livshåll-
ningen finns kvar nu när man är äldre eller gammal. De som sedan
tidigare bor i en bra och lättskött lägenhet bor kvar. De övriga har
flyttat till mindre lägenheter. Saknar man hiss räknar man med att
flytta. Ingen anser att det behövs någon särskild avancerad teknik i
bostaden bara för att man blir äldre. Visionen om att den framtida äld-
rebostaden skall ha en rad infogade kontroll- och kommunikationssy-
stem som kan skapa trygghet och underlätta decentraliserad vård och
omsorg ligger mycket lång från intervjupersonernas intressen och prio-
riteringar.
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Tvärtom vill flera reducera sitt innehav av materiella ting. Knut
(75 år) är en av dem:
I: Tänker du så?
Knut: Ja, i den här åldern behöver man inte skaffa något nytt, då ska
man ge bort så mycket man kan istället…Frun (Alice) är ännu mer för
att kasta. Nu har hon rensat kläder och grejer som bara ligger. Det
blir så när man blir äldre. Och så tittar man på en sak och funderar på
när man använde den senast, 20 år sedan bort med det, så ska man
tänka med tanke på dem som ska ta vid en dag när man dör. Då är det
lite lättare för dem.
Vissa artefakter är emellertid särskilt laddade.
I: Har ni funderat på att byta ut den stereoapparat ni har här i var-
dagsrummet?
Alice: Den ska väck.
I: Och inget nytt ska komma in?
Alice: Nej.
Knut: Då kan du lika bra kasta ut mig. Därför får den vara kvar säger
Alice och skrattar.
I: Men du vill inte ha den där?
Alice: Det gör mig det samma, det gör inget att den står där.
Kanske är pragmatismen en livshållning som präglar generationerna
som är födda på 1920 och 1930 talen. Kanske är den ett tankemönster
som är vanligare i Norrköping, en stad som under intervjupersonernas
uppväxt präglades av textilfabriker och en kraftfull arbetarkultur, än i
många andra städer.18 MajGull Axelsson har skrivit en personlig bok
om sitt förhållande till just Norrköping (Axelsson 2002). Från den bo-
kens titel har jag har lånat rubriken på detta avsnitt En stad av slott.
Med titeln menar hon att mitt i staden med alla järnspisrum låg också
fabriksbyggnader på rad, byggnader med ståtliga skorstenar, vackra
tegelfasader och stora fönster. Stadens industriella arv är påtagligt när-
varande i dess rum men också i de äldre norrköpingsbornas mentalitet.
Ingen svensk stad representerar som Norrköping det nyss förflutna,
bitterheten över det gamla samhället hålls levande. Du skall bli något
annat, men inte förhäva Dig.

                                                
18 Alla utom två är uppväxta i Norrköping eller nära Norrköping.
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Övergång och kontinuitet
Anpassningsmönstret till åldrandet överensstämmer väl med vad som
har rapporterats i annan forskning. Man kan tala om en trestegsmodell
för bostadsbyten och flyttningar efter pensioneringen. Det första steget
innebär en omställning till ett aktivt och självständigt liv som pensio-
när. Det andra steget tas när man får svårare att klara vardagen själv.
Tillgång till service och kanske närhet till barnen blir viktigare än tidi-
gare. Det tredje steget innehåller en övergång till särskilt äldrebo-
ende.19 Våra intervjuer tyder på att när man fortlöpande under sitt åld-
rande överblickar utvecklingen av sitt boende gör man det i spännings-
fältet mellan tankefigurerna aktivitet, förfall och tillbakadragande.

Norrköpingsgruppens bakgrund och nutida pensionärsliv är natur-
ligtvis inte unikt. Likheterna är exempelvis slående till vad som rap-
porteras i den engelska studie av äldre i några stadsdelar i Leeds som
jag hänvisade till ovan.20 Den studien är betydligt mer omfattande, men
handlar om äldre i ungefär samma åldersintervall som har likartad
social bakgrund. Vi kan i vårt preliminära material (precis som i den
engelska studien) se betydelsen av individernas lokala förankring för
hur åldrandet utvecklas. Platsen är viktig eftersom dess karaktär for-
mar viktiga delar av dagliga livet; man känner stadens och kvarterets
landskap väl, kan bedöma dess tillgänglighet och sin egen räckvidd
och kan anpassa invanda aktiviteter. Platsen är också den arena på vil-
ken man tillhör olika grupper och nätverk, vilket medför att man kan
hjälpa och understödja andra. I den engelska studien betonas betydel-
sen av ömsesidigheten i de sociala relationer, att man tar emot hjälp
men samtidigt efter förmåga också kan fortsätta att stödja andra. Vi
kan se åldrandets dubbelhet – att det är en period av livscykeln som
både innebär nya möjligheter och erfarenheter och kräver anpassning
till förändringar och minskade förmågor. Vi kan även se betydelsen av
individernas tidigare liv och erfarenheter för de val som de gör som
äldre. (Godfrey, Townsend et al. 2004).

Det är svårt att tänka sig att tillhörigheten till en plats, en tid och
ett socialt sammanhang skulle bli mindre viktig för kommande gene-
rationer av äldre, exempelvis för Rekordgenerationen. Att man värde-

                                                
19 Jfr. Lundmark 1995. (Enligt Tillberg Mattsson 2002). Enligt Lundmarks innebär

steg 1, pensioneringssteget, i regel att man flyttar långväga till nya orter som är
natur och kulturmässigt attraktiva. I vår intervjugrupp ser vi av naturliga skäl
inte detta.

20 Den är utförd i Leeds, i stadsdelar som har socialhistoriskt stora likheter med
Norrköping.
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sätter en bestämd plats och tillhörighet till bestämda sociala nätverk
behöver förstås inte innebära att man väljer att bo kvar när man pen-
sioneras. Att flytta till andra länder, orter, stadsdelar och bostäder kan
ju vara ett medel att uppnå just detta. Den omfattande arbetspend-
lingen, geografisk åtskillnad mellan generationer inom en familj, in-
ternationaliseringen av arbetet och delvis fritiden, kommunikationssy-
stemens utveckling som är realiteter för vissa grupper som nu är i me-
delåldern kan exempelvis medföra att flera i kommande generation av
pensionärer har geografiskt spridda nätverk och lojaliteter.

Så mitt preliminära svar på frågan om Rekordgenerationen kom-
mer att välja andra bosättningsmönster än dagens äldre är att en del av
dem kommer att göra det, men inte på grund av att de skulle vara så
olika dagens äldre och ha helt andra värderingar utan på grund av att
de just är lika. Vad som förändras är snarare samhället. Frågan om hur
vi ordnar våra liv när vi är äldre eller gamla är en till sist en mycket
individuell fråga. Resultatet beror på handlingsmöjligheter och
komplexa kombinationer av hur vi tidigare har bott, hur vi levt, vem
eller vilka vi bor med, vad våra barn tycker, vilken inställning vi har
till materiella förhållanden som bostaden och teknik i form av
apparater och prylar.
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Arkitektur och åldrande

Sju berättelser om användning och upplevelse av rum i
boendemiljöer för äldre med omsorgsbehov

Av Jonas E Andersson

Inledning
Inom romankonsten har beskrivningen av det privata bostadsrummet
använts för att ge karaktär och mänsklighet åt en fiktiv romanfigur. I
förordet till sin romansviten Den mänskliga komedin beskriver den
franske författaren Honoré de Balzac sin ambition att i dokumentär
form skildra människan och samhället i det samtida Frankrike i 1800-
talets början. Som utgångspunkt för sitt arbete tar författaren ”männen,
kvinnorna och sakerna, alltså personerna och den materiella föreställ-
ningen de gör av sina tankar; kort sagt människan och livet”.1 På
samma sätt som en arkitekt skapar rum för liv genom att rita fasader,
planer och sektioner till sina byggnader, gör Balzac ordrika beskriv-
ningar av de byggnader där hans romanfigurer bor, lever och verkar.
Vad romanförfattaren tycks vilja sätta fingret på är samspelet mellan
människa och det byggda rummet.

De samband mellan människa och byggnad som Balzac beskriver i
sina romaner kan tolkas som det ömsesidiga anpassande som uppstår
mellan en individ och ett rum, när rummet skall tas i bruk för boende
eller arbete.  Sociologer brukar kalla processen som sker för en tilläg-
nelse2 av rummet. En beskrivning av en rumsinteriör från en av Bal-
zacs romaner kan belysa detta skeende: ”På bottenvåningen fanns hu-
sets största rum, salen, som man nådde genom portlidret genom bygg-
                                                
1 Balzac, H. de, 1842: ”Avant-propos”. I: La Comédie humaine. Utgiven av

Éditions Gallimard. 1976. Paris, del 1, s. 9.
2 Lefebvre, H., 1974: La production de l’espace. 4:e upplagan. Utgiven av Éd.

Anthropos. 2000. Paris, s. 192.
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naden, […] salen var på en och samma gång hall, vardagsrum, kontor,
damrum, och matsal; rummet var teatern där det dagliga livet utspe-
lade sig”.3

Syfte med denna artikel är att undersöka hur äldre med demens
eller somatisk sjukdom använder och upplever det byggda rummet i
äldreboende som faller inom ramen för en administrativ beteckning
”särskild boendeform för äldre med särskilda behov”. Artikeln utgår
från en föreställning om att god arkitektur kan bidra till en ökad livs-
kvalitet för äldre som bor i ett äldreboende. Det rum som skapas ge-
nom planlösningen för en byggnad innehåller olika sorter av rum, där
vissa förmedlar rörelse4 och andra rum bildar mål5 för en vistelse. Rum
som är formade som en passage från en form av vistelse till en annan
innehåller rörelse. Rum för rörelse kan vara korridorer, hallar, eller
gallerier. Vistelsen kan bestå av en aktivitet som umgänge, vila, eller
arbete. Rum för vistelse kan vara ett arbetsrum, ett sovrum, ett bad-
rum, ett kök eller ett vardagsrum. Genom att betrakta det byggda
rummet som alstrare av rörelse eller plats för vistelse kan individens
samspel med rummet beskrivas grafiskt. Grafen blir en stelnade åter-
givning av tillfälliga rörelser och olika aktiviteter inom rummet. Arki-
tekturteoretikern Christian Norberg-Schulz kallar det byggda rummet
för ett arkitektoniskt rum,6 och menar att samspelet mellan människa
och byggnad tillhör ett existentiellt rum,7 som inte har någon bestämd
fysisk form utan bildas av människans rörelser i ett föränderligt upple-
velserum. Arkitekturforskaren Inger Bergström skriver i sin avhand-
ling hur utformningen av det byggda rummet påverkar sättet att röra
sig, att rummets form tillsammans med öppningar skapar förhållanden
som har en koreografisk och scenisk verkan8 på människans sätt att
använda det.

Varje människa uppfattar och upplever det byggda rummet på sitt
eget sätt. Individen fyller rummet med möbler och föremål av affek-
tionsvärde, som tillsammans med dörrar, fönster och rumsformer ska-

                                                
3 Balzac, H. de, 1843, Eugénie Grandet, Utg. av Le livre de poche Classique.

1996. s. 76 (egen översättning).
4 Frey, Dagobert I: Norberg-Schulz, C., 1971: Existence, space & architecture.

London: Studio Vista. s. 14.
5 Frey, Dagobert I: Norberg-Schulz, C., 1971: op. cit., s. 14.
6 Norberg-Schulz, C., 1971: Existence, space & architecture. London: Studio

Vista. s. 37.
7 Norberg-Schulz, C., 1971: op cit., s. 11.
8 Bergström, I., 1996: Rummet och människans rörelse. Göteborg: Chalmers

Tekniska Högskola. s. 181–182.
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par ett visst sätt att använda rummet på. Enligt Bergström speglar be-
greppet det upplevda rummet hur det byggda rummet ansluter till
människans livsstil och sätt att använda en byggnad.9 Begreppet kan
vara en nyckel till förståelse av boendes användning och upplevelse av
rum. Ytterst handlar det också om ett synsätt på sambandet mellan
människa och byggnad. Vägledande för denna artikel har varit en be-
skrivning som den franske filosofen Maurice Merleau-Ponty gör av
den mänskliga perceptionen: ”Min kropp är den gemensamma ytan
mot alla objekt, och den är åtminstone avseende den uppfattade värl-
den, mitt huvudsakliga instrument för förståelse av den”. 10

Byggnader och byggd miljö
Den amerikanske sociologen Kevin Lynch kartlade under 1950-talet
upplevelsen av stadsmiljön i tre amerikanska storstäder. Män och
kvinnor ombads att beskriva sin väg från hemmet till arbetet genom att
rita upp en enkel karta på ett vitt ark. Utfallet visade att den byggda
miljön översattes till en tvådimensionell grafisk bild, där den intervju-
ade hade noterat framträdande inslag i staden – ett kyrktorn, en hårt
trafikerad gata, eller ett tveksamt kvarter att genomkorsa. Lynchs slut-
sats blev att det finns en läsbarhet11 i det mönster av byggd miljö som
staden bildar.

Arkitekturforskaren Gitte Marling genomförde en liknande under-
sökning i den danska staden Ålborg i början av 2000-talet. Sex perso-
ner intervjuades om sin upplevelse och användning av den byggda
miljön i staden. En av slutsatserna i undersökningen var att den gra-
fiska bild som skapas av en människas användning av den byggda
miljön inte bara är ett tomt mönster av streck och linjer. Marling beto-
nade istället att bilden innehåller drömspår12 och jämställde dessa spår
med de uråldriga sånger som aboriginerna använder för att orientera
sig i den karga australiensiska öknen. Varje streck skulle vara en be-
skrivning som hänger ihop med vårt sociala väsen och vår upplevelse
av staden och av stadens arkitektur.13 Ett sådant drömspår går att spåra
                                                
9 Bergström, I., 1996 : op. cit., s. 29–32.
10 Merleau-Ponty, M. 1945 : Phénoménologie de la perception. Utg. Av Éd.

Gallimard, Collection Tel. 2003. Paris. s. 272  (egen översättning).
11 Imageability I: Lynch, K., 1960: The image of the city. Cambridge

Massachusetts USA: Massachusetts Inst. of Technology. s. 9.
12 Översättning av danskans drømmespor från engelskans songline. I: Marling, G.,

2003: op. cit., s. 9.
13 Marling, G., 2003: Urban Songlines, hverdagslivets drømmespor. Ålborg:

Aalborg Universitetsforlag. s. 13 (egen översättning).
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i den beskrivning som Balzac gör av en gatumiljö i en liten fransk
småstad vid Loire: ”Denna gata, som numera används mindre ofta, är
varm på sommaren, kall på vintern, mörk på sina ställen, men ändå
speciell genom det ljud som uppstår på den kullerstensbelagda körba-
nan, genom snävheten i den vindlande sträckningen och genom den ro
som husen i de gamla stadskvarteren utstrålar”. 14

Den äldre människan i en byggd miljö
Gemensamt för resonemang om rum och byggda miljöer är att ut-
gångspunkten ofta är en normerande människa, som varken är för ung
eller för gammal, utan bara vuxen och lagom medelålders. Barnets
kognitiva och spatiala tänkande hänger samman med den mänskliga
hjärnans utveckling. Vid 16–18 års ålder når hjärnan sin fulla mog-
nad.15 Därefter försvinner förmågan till nyskapande av hjärnceller hos
den vuxna individen, men hjärnan behåller en plasticitet16 som gör att
vävnaden kan anpassa sig till nya erfarenheter och livssituationer. Det
naturliga åldrandet kan dock göra att många kognitiva och spatial pro-
cesser blir långsammare,17 vilket gör att det kan krävas mer tid för en
äldre person att utföra samma sak som en yngre individ.

En bärande tanke i denna artikel är att en rikedom i arkitekturen
till en äldrebyggnad till viss del kan kompensera en minskad kroppslig
rörlighet och därmed vara en källa till upplevelser i vardagen för den
åldrande människan. En kartläggning av äldres föreställningar om att
bo i servicehus,18 genomförd under 1980-talet i Lund, visade på att
lägenhetsutformning och läge hade betydelse för de intervjuade. En
annan utvärdering av byggnader avsedda för särskild boendeform för
äldre i Göteborgstrakten pekade på vikten av att stärka bostadslikheten
i utformningen av äldreboendet.19 Arkitekturforskaren Jan Paulsson har
i sin skrift från 1997 tecknat äldrebyggnadens utvecklingshistoria från

                                                
14 Balzac, H. de, 1843, op. cit., s. 57 (egen översättning).
15 Kolb, B. & Whishaw, I., 2002: Cerveau & comportement. Bryssel : De

Boeck&Larcier SA. s. 273.
16 Kolb, B. & Whishaw, I., 2002: op. cit., s. 259–260.
17 Johansson, Boo, 2001 : Minne och tankeförmåga. I: Grimby, Agneta & Grimby,

Gunnar (red.), Åldrandets villkor. Lund: 2001. s. 66–87.
18 Lindström, B. & Åhnlund, O., 1982: Utvärderingsstudier av särskilda

boendeformer för pensionärer. Del 1, metodutveckling. Rapport R1:1986. Lund:
Arkitektursektionen, Byggnadsfunktionslära, Lunds Universitet.

19 Almberg, C., 1997: Servicelägenheter och gruppbostäder, en utvärdering av
nybyggda särskilda boendeformer i Alingsås kommun. Göteborg: Inst.
Byggnadskonst, avd. Bostadsplanering, Chalmers Tekniska Högskola.
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1500-tal till nutid genom att visa hur sätt att utforma byggnader för
äldre intimt hänger samman med föreställningar om hur omhänderta-
gandet av äldre skall bedrivas.20

Sju berättelser om användning och upplevelse av rum
Denna artikel är ett försök att beskriva den användning och upplevelse
som äldre med olika åldersrelaterade besvär gör i det byggda rummet
på ett äldreboende. Undersökningen har utförts som en fallstudie på
Ros-Andersgården, Tungelsta, Haninge Kommun utanför Stockholm.
Den amerikanske vårdforskaren och arkitekten Victor Regnier beteck-
nar Ros-Andersgården som ett tydligt exempel på en god miljö för
äldre med somatisk sjukdom eller demens, och äldreboendet finns med
i amerikanens sammanställning över goda äldremiljöer i Europa och
Nordamerika.21 Regnier listar i sin bok ett hundratal kriterier som han
anser vara nödvändiga för att skapa en välfungerande byggnad för ett
omhändertagande av svaga äldre. Några av dessa kriterier går att spåra
i utformningen av Ros-Anders gården: småskalighet i byggnadsstorle-
ken och i antalet boende, materialval som ger associationer till bo-
stadsarkitektur, utformning som skapar sinnesupplevelser.

I två avsnitt presenteras sju äldre personer genom berättelser som
beskriver olika användning och upplevelse för äldre med demenspro-
blem eller somatiska besvär. Det första avsnittet handlar om äldre med
olika demensdiagnoser och deras förhållande till det byggda rummet.
Utgångspunkten har varit att beskriva deras upplevelse, att ”hitta det
begripliga i det obegripliga”22 i deras ordknappa kommentarer om den
byggda miljön. I det andra avsnittet berättar äldre med somatiska be-
svär om hur de ser på äldreboendet. Här beskrivs användning och
upplevelse av rummet i äldreboendet hos fyra äldre personer, vars
kroppsliga rörlighet begränsats genom åldrande och sjukdom, men
som klarsynt kan kommentera fördelar och brister i den byggnadsmäs-
siga utformningen. I ett tredje avslutande avsnitt kommenterar arkitekt
och en person i ansvarig ställning på Äldreomsorgsförvaltningen mil-
jön på Ros-Andersgården. Här utvärderas även byggnaden med ett

                                                
20 Paulsson, J., 1997: Det nya äldreboendet. Göteborg: Chalmers Tekniska

Högskola, Handikappinstitutet, Byggforskningsrådet.
21 Regnier, Victor, 2003: Design for assisted Living, guidelines for housing the

physically and mentally frail. New York: John Wiley & Sons, Inc. s. 215–219.
22 Wertheimer, Jean, 1994: Le Sens du non-sens dans la démence à propos de la

communication. Revue Médicale de la Suisse Romande, 114, 1994. s. 281–285.
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inventeringsinstrument för att bedöma kvaliteten på miljön för äldre
personer med demens och somatisk sjukdom.

Genomförande av undersökningen
Undersökningen har utförts som en fallstudie på ett äldreboende utan-
för Stockholm. Samtliga avdelningar på Ros-Anders gården har ingått
i studien, 40 lägenheter fördelat på 4 avdelningar. Byggnaden invigdes
1999 och är planerad för demensboende i bottenvåningen, 20 platser,
och ålderdomshemsboende en trappa upp, 20 platser. Behovet av de-
mensboende har ökat inom Haninge kommunen de senaste 10 åren.
Detta har medfört att ålderdomshemsavdelningarna under våren 2004
ombildats till en blandad boendeform för äldre med somatiska besvär
och äldre med demensproblem. Äldre med somatiska besvär har erbju-
dits andra alternativ, men flertalet har valt att bo kvar. På demensbo-
endet på bottenvåningen bor äldre med en demens som innebär föränd-
ringar i personligheten, humörsvängningar och oro. Medelåldern på
dessa avdelningar är cirka 81 år. Medelåldern på det blandade boendet
en trappa upp är cirka 84 år. De flesta boende har en multiproblematik,
som medför att det inte finns någon statistik om fördelning på demens
eller somatisk sjukdom.23 Studien har genomförts under fyra månader,
perioden juni till september 2004. Undersökningen ingår som en del i
ett doktorandprojekt om utformning av byggnader för äldre med so-
matisk sjukdom eller demens. Flera tillvägagångssätt har använts för
att bilda ett empiriskt underlag.

TESS-NH manualen
Inventeringsinstrumentet är utvecklat av National Institute on Aging,
(NIA), USA, och används för att bedöma kvaliteten i en vårdmiljö för
äldre med demenssjukdomar.24 Frågeställningarna bedömer kvaliteten
på både omsorgsverksamhet och byggnadsutformning. I denna under-
sökning har enbart de allmänna utrymmena inventerats enligt instru-

                                                
23 Leena Niemi, Ros-Andersgården, 2005: skriftl. Email 2005-03-14.
24 Sloane, P D., Mitchell, C. M, Weisman, G, Zimmerman, S, Long Foley, K M.,

Lynn, M, Calkins, M, Lawton, M. P, Teresi, J, Grant, L, Lindeman, D and
Montgomery, R, 2002:  The therapeutic environment screening survey for
nursing homes (TESS-NH), an observational instrument for assessing the
physical environment of institutional settings for persons with dementia. The
Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences
57:S69–S78.
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mentet. I observationsinstrumentet finns en bedömningsskala, Special
Care Unit Environmental Quality Scale (SCUEQS), med en bedöm-
ning på 0 till 41poäng. Ett högt poängtal visar på en god miljö för
äldre. Skalan har validerats på äldreboenden i USA.25 Inventeringen
ger en expertbedömning av en byggnad som miljö för äldre.

Observationer
Observationer har varit en källa till kunskap om äldres användning av
rummet. Varje observation har noterats i minnesanteckningar som haft
formen av dagboksanteckningar. Totalt har 24 äldre personers använd-
ning av rummet studerats. Forskningsledaren har vid observationerna
aktivt deltagit i samtal med boende, eller som observatör vid sidan av.
Samtalen har lett över i informella diskussioner med personal och bo-
ende om det byggda rummet, vilket har fördjupat förståelsen av obser-
vationerna. Interiörerna har i efterhand fotodokumenterats utan boende
eller personal i bild.

Intervjuer med Photolangage metoden
En intervjuguide med temafrågor har använts för att ta del av äldres
upplevelse av det byggda rummet. Nio boende med olika åldersrelate-
rade besvär, demens eller somatisk sjukdom, har intervjuats. Genom
löst strukturerade frågor har intervjun anpassats till den intervjuades
förutsättningar och fått karaktären av ett avspänt samtal. Frågorna har
behandlat personlig bakgrund, åsikter om arkitekturen och omsorgen.
För att diskutera användning och upplevelse av Ros-Anders gården har
Photolangage metoden26 använts. Metoden utgår från att en specifik
frågeställning besvaras genom associationer kring fotografier. Bild-
kollektionen har bestått av fotografier från Bo01 i Malmö 2001, samt
naturbilder.27 Intervjupersoner har i efterhand mottagit en ljudinspel-
ning av intervjun på kassett eller cd-skiva.

                                                
25 TESS-NH Info, 2005: Therapeutic Environment Screening Survey for Nursing

Homes (TESS-NH), An Overview for Potential Users. (2005-01-25).
http://www.unc.edu/depts/tessnh/tess_info.htm.

26 Baptiste, Alain, Belisle, Claire, Pechenart, Jean-Marie, Vacheret, Claudine,
1991: Photolangage, une méthode pour communiquer en groupe par la photo.
Paris: Éd. D’Organisation. s. 20.

27 Fotografier av författaren.
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Analys och värdering av resultat
Inventeringen enligt TESS-NH manualen har utförts enligt anvisning-
arna för instrumentet. Resultatet har beräknats genom bedömnings-
skalan SCUEQS och jämförts med amerikanska resultat. Inventeringen
har kompletterats med en intervju med arkitekten för att spåra avsikter
och intentioner för utformningen av byggnaden. En brukarrepresentant
från Äldreomsorgsförvaltningen har beskrivit vardagserfarenheter av
byggnaden.

Intervjuer, observationer, minnesanteckningar och fotodokumen-
tation har bildat underlaget för förståelse av samspelet mellan en åld-
rande människa och det byggda rummet. Bearbetningen har gett sju
olika berättelser om användning och upplevelse av rummet hos äldre.
Namn och personlig bakgrund har anonymiserats, men den korrekta
medicinska diagnosen bibehållits. För att skapa berättelserna har det
litterära greppet att fånga individens karaktär genom en kort beskriv-
ning av det privata rummet lånats av Honoré de Balzac. Personerna har
getts fiktiva förnamn för att stärka känslan av närvaro. Användningen
av rummet illustreras grafiskt genom att rörelse och platser för vistelse
redovisas på en ritning över ett våningsplan med utgångspunkt från en
lägenhet. Lägenhetsläget har frikopplats från den intervjuade personen
och fiktionaliserats. I förekommande fall finns en redovisning av an-
vändning av den byggda miljön runt om äldreboendet.

Äldres upplevelse av äldreboendet sammanfattas genom det foto-
grafi ur fotokollektionen som den intervjuade personen främst kom-
menterade vid intervjutillfället. Berättelserna försöker visa hur åld-
rande och sjukdom påverkar mönster rörelse och vistelse i det byggda
rummet, men även ge en beskrivning hur sju äldre personer ser på att
bo i en särskild boendeform för äldre med särskilda behov.
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Tre äldre med demens berättar om
äldreboendet
I detta avsnitt presenteras användningar och upplevelser som tre äldre
personer med demensproblem gör i det byggda rummet på Ros-Anders
gården. Beth och Fleming har bägge en diagnosticerad demens,28 men
de befinner sig i olika skeden av sjukdomen. Augustine har en outredd
demens,29 som hon är medveten om men döljer genom avledande fra-
ser eller skämt. Augustine har utländskt påbrå och kan flera språk, som
hon använder för att överbrygga minnesluckorna i svenskan. Beth ut-
trycker sig i korta och precisa fraser. Fleming har helt förlorat förmå-
gan att tala, men kommunicerar genom beröring, gester och ansiktsut-
tryck. Hans uppfattningar om det byggda rummet bygger på observa-
tioner.

Berättelsen om Beth
Beths lägenhet finns på andra våningen i Ros-Anders gården. Den lig-
ger på Vildrosen bakom köket i ett nordostligt väderstreck. Beths lä-
genhet är möblerad med lackade trämöbler från 1950-talet. Möble-
ringen utgår från sängen, som står med kortändan mot korridorväggen.
Sängen är placerad så att hon har huvudgärden in mot korridorväggen.
Från sängen kan hon se ut genom fönstret och på tavlorna med land-
skapsmotiv som hänger på väggen (1). Bredvid sängen står en låg
hylla med böcker. Ovanpå hyllan står prydnadssaker placerade på
spetsdukar. Ovanför hänger flera tavlor med landskapsmotiv och några
uppförstorade fotografier av hennes katt. Beth har små katter i porslin
placerade runt om i rummet. Hon är 67 år och värmländska, men flyt-
tade för att utbilda sig till sjuksköterska. Hon berättar att hon arbetat
som sjuksköterska i Jönköping och i Stockholm. Beth har två döttrar
som bor långt ifrån Tungelsta. Beth träffar sällan sina anhöriga.

Beths rörelser och vistelser på äldreboendet
Trots att Beth är rullstolsbunden, åker hon runt i de allmänna utrym-
mena på Vildrosen och grannavdelningen Klängrosen. Flera gånger
                                                
28 Alzheimerssjukdom med tidig debut. Sjuksköterska, Ros-Andersgården:

muntligt Telefonsamtal 2005-02-10.
29 Åldersdemens NUD. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntligt Telefonsamtal

2005-02-10.
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om dagen passerar Beth dörren mellan avdelningarnas allrum. Beths
rörelser har avdelningarnas kök som rundningsmärken i en promenad
utan slut. Beths demenssjukdom gör henne orolig och hon söker sig till
personalen för att få bekräftelse. Hon blir lugn i deras närvaro. Om hon
inte ser någon i personalen brukar hon ropande fråga om det finns nå-
gon där och ger sig ut att söka. De platser som Beth vistas på hör ihop
med rutinerna på äldreboendet, frukosten vid åttatiden på morgonen,
lunchen klockan tolv och middagen klockan fem. Vid dessa måltider
sitter Beth vid bordet i burspråket i matrummet vid köket (2).

Beth kommer själv inte ihåg måltiderna utan hämtas av persona-
len. Efter frukosten brukar personalen placera Beth framför teven i
allrummet (3). Bildväxlingarna på teven gör henne orolig och fram-
kallar ett rökbehov. Beth får följa med i hissen tillsammans med någon
av rökarna bland personalen ut till rökrutan framför entrédörren (4).

Figur 1a. Beths platser för rörelser och vistelser på äldreboendet och i
Tungelsta.
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Beth uppskattar dessa stunder. Hon har en rökpaus på förmiddagen vid
klockan tio, och en efter eftermiddagskaffet klockan två. Kaffet
dricker hon vid matbordet som har utsikt in mot gården (5). Demensen
gör att Beth snabbt glömmer rökstunder, måltider och kaffepauser.
Beth ber att få röka ett oändligt antal gånger under dagen. Beths oro
påverkar de andra boende och personalen. För att bryta oron tar perso-
nalen ibland med henne för ärenden till livsmedelsbutiken några mi-
nuters promenad bort i Tungelsta (6) eller sitter tillsammans med
henne i solen på balkongen (7).

Beths upplevelse av Ros-
Anders gården
Beth tycker inte om Ros-
Anders-gården, och hon anser
inte att hon bor där. Ändå
säger hon att skylten på hennes
dörr, en plastficka i A4 format
med hennes namn handtextat,
fanns där när hon ”flyttade in”.
Hennes riktiga hem är
lägenheten i Jordbro. Beth
säger bestämt att hon inte vill
bo på Ros-Anders. Beth tycker
inte om färgerna på Ros-
Anders, utan anser att den gula
väggfärgen ser smutsig ut.30

En ovidkommande fråga om benfrakturer, gör att Beth byter per-
sonlighet och blir den röntgensköterska hon en gång var. Beth tittar
motvilligt genom fotokollektionen. Inför en heminteriör stannar Beth
till för ett ögonblick och tittar uppmärksamt på bilden. Hon säger att
hon tycker att bilden är snygg. Bilden är en motsats till allrummet på
Ros-Anders gården, där alla väggar är glasade, där det inte finns några
hyllor eller väggdekorationer, där alla möbler är moderna. På fråga om
vad det är i bilden som Beth tycker om, så svarar hon efter en kort
stunds eftertanke:

– Alltihopa!
                                                
30 Väggarna på Ros-Andersgården är tapetserade med en gulmelerad tapet. Det kan

vara meleringen som orsakar att Beth uppfattar den som smutsig. Mönster kan
framkalla oro hos personer med demens.

Figur 1b. Beths bild.
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Berättelsen om Fleming
Fleming bor på bottenvåningen, i andra lägenheten räknat från entré-
torget framför ingången, inne på Nyponrosen. Från sitt fönster ser
Fleming rakt in i den höga granhäcken som skärmar av villafastighe-
terna på andra sidan gatan. Det gör att hans lägenhet är mörk. Fleming
har sina persienner nedhissade i alla fönster utom i ett smalt fönster,
där persiennen är upphissad och bildar en liten kvadratisk öppning som
han kan titta ut genom. Lägenheten är möblerad med ett fåtal möbler,
ett matbord med två pinnstolar. Över matbordet hänger en liten bild
urklippt ur en tidning. Sängen står med långsidan in mot korridorväg-
gen.

Flemings rörelser och vistelser på äldreboendet
Fleming är 69 år gammal. Han är född och uppvuxen utanför Tung-
elsta. Fleming har arbetat i närområdet som snickare och trädgårdsar-

Figur 2a. Flemings platser för rörelser och vistelser på äldre-
boendet och i Tungelsta.
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betare. Fleming är trots sin
demens i god fysisk form,
men har förlorat förmågan
att läsa och tala. Fleming
lever i sin egen värld. I
alla badrum på Ros-
Anders gården ligger det
en klarblå plastmatta i
halksäkert utförande på
golvet. Varje morgon är en
ständig kamp mellan
Fleming och personalen
att gå in i badrummet för
att tvätta sig (1). Fleming
vägrar gå på badrums-
golvet, och ger högljutt
uttryck för sin rädsla för
golvet. Personalen tror att han ser en vattenyta, och de försöker visa
honom att det inte är någon fara genom att själva gå in. Efter denna
dagliga kamp leder personalen Fleming fram till matrummet (2).
Måltiderna under dagen gör att matrummet är en regelbunden plats för
vistelse i Flemings vardag. Efter frukost brukar Fleming gå runt på
avdelningen och plocka med möbler och saker. Fleming gör dagligen
nya möbleringar på hela avdelningen. Allra längst ned i korridoren
finns sitthörnan med utsikt mot omgivningen och ett fint solljus större
delen av dagen. Här har Fleming sin vrå på Ros-Anders gården, där
han vistas av och till under dagen (3). Här hamnar också saker som
han flyttar runt från avdelningen. Före lunch sitter Fleming och slum-
rar i solljuset. Efter lunch vandrar Fleming av och an genom korrido-
rerna på avdelningen. Fleming irriteras av de små dörrskyltarna, som
sitter bredvid varje lägenhetsdörr. Han plockar bort eller river ned
dem.

Efter lunch vistas Fleming framme vid den glasade entrédörren in
till avdelningen och tittar på folk som kommer in eller går ut ur huset
genom entréhallen (4). Han påkallar deras uppmärksamhet och visar
på att han vill komma ut. Vid fint väder går Fleming ut i trädgården,
där han går runt i timmar längs med de stensatta rabattkanterna. När
han känner sig trött går han och sätter sig i en stol under balkongen
(5). Fleming har inte varit gift, men har en nära kontakt med sin syster
och hennes familj, som fortfarande bor i Tungelsta. Tillsammans med

Figur 2b. Flemings promenader i
Tungelsta.
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sin syster tar Fleming längre promenader i samhället och ibland över-
nattar han hemma hos sin syster (6).

Berättelsen om Augustine
I ett soligt väderstreck, med utsikt in mot trädgården, ligger Augusti-
nes lägenhet. Den ligger på Solrosen, på bottenvåningen (1). Ett grovt
bomullstyg i blåton med ett mönster med vita stiliserade flygande må-
sar hänger framför en stängd dörr, som leder till lägenheten intill.
Framför tygstycket står det en vitmålade stol i barockstil. En liknande
stol står framför fönstret, som inramas av vita silande bomullsgardiner.
På väggarna hänger konst. Sängen står med huvudgärden in mot korri-
dorväggen. Ett litet vitmålat nattduksbord i samma stil som stolarna
står bredvid sängen. Augustine är stolt över sin lägenhet, särskilt gärna
visar hon ett porträtt i olja, som en konstnärsvän målat av henne. Hon
har i dagarna firat sin 91-årsdag och en blombukett står kvar på det
lilla sidobordet vid stolen framför fönstret. Trots sin höga ålder har
Augustine kvar sin kroppsliga rörlighet och en utmärkt syn. Hon kom-
penserar sina minnesproblem genom att skämtsamt och fantasifullt
hitta omskrivningar, vitsar och undanflykter.

Augustines rörelser och vistelser på äldreboendet
Hennes mönster av rörelse och vistelse omfattar hela avdelningen. Hon
har en bestämd plats vid matbordet i burspråket. Här intresserar hon
sig för när äpplena ska mogna på ungträdet utanför (2). Utanför sin
lägenhet hänger det en inramad oljemålning med ett skogsmotiv som
Augustine alltid stannar till och betraktar (3). Det är en nordisk land-
skapsbild, men Augustine verkar återvända till sin barndom när hon
ser tavlan. På en fråga ställd på hennes barndomsspråk berättar hon att
bilden är från skogarna utanför Malmédy i Belgien, där hon är född.
Hon sätter sig gärna i sitthörnan längst ned i korridoren (4). Här sitter
hon snett så att hon både kan se ut genom fönstret och ha kontroll på
vad personalen gör i köket eller om någon besökare kommer in på av-
delningen.

Klockan två dricker hon sitt eftermiddagskaffe vid matbordet med
utsikt in mot gården (5). Strax efter kaffet brukar Augustine bli trött
och illamående. Hon kurar ihop sig i en skinnfåtölj med låg sitthöjd
bredvid matbordet (5), eller så hjälper personalen henne tillbaka till
hennes lägenhet, där hon kan vila (1). Om Augustine känner sig bra,
gör en i personalen en liten promenad med henne inne på avdelningen.
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De diskuterar utblickarna från fönstren, tittar på tavlorna på väg-
garna eller sätter sig tillsammans i en soffa i ett utrymme innanför en-
trén. De småpratar eller sitter stilla tillsammans (6). Sedan går de till-
sammans tillbaka till allrummet, där Augustine kan sitta i en bekväm
fåtölj och titta på TV (7). Ibland går Augustine ut i trädgården till-
sammans med personalen (8). En gång under försommaren åker hon
med på äldreboendets bussutflykt till Dalarö, i Stockholms skärgård
(9).

Augustines upplevelse av Ros-Anders gården
Augustine har svårt att ge någon åsikt om hur hon upplever miljön på
Ros-Anders gården. Hon preciserar flera gånger att hon inte bor på
boendet och aldrig har sovit där. Hon beskriver miljön snarare som en
kontorsmiljö där hon arbetar i sitt gamla yrke, ekonom och översättare.
Hon bläddrar genom bunten av fotografier tills hon kommer till en
landskapsbild med en solnedgång. Här blir Augustine mycket koncen-

Figur 3a. Augustines platser för rörelser och vistelser på äldreboendet
och i Tungelsta.
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trerad och betraktar bilden.
Hon börjar diskutera bil-
dens beskärning, som hon
säger är felaktig. Hon visar
med händerna hur hon
tycker bilden borde beskä-
ras så att motivet mer foku-
serar på kvällssolen som
bryter igenom molnen. Un-
der några minuter går det
att diskutera inredningen på
avdelningen. Hon påpekar
att den horisontella gardin-
kappan i blått tyg kanske
passar in just här, men att
hon hellre sett vertikala
gardiner. Hon säger att hon
hellre vill ha varmare färger
i rött eller gult, men att det

gärna får vara blå klädsel på de stoppade möblerna. Hon tycker att
golvet är mörkt, men tillägger:

− Och vet du, om jag säger sanningen, det är inte så lätt att vara utlän-
ning och fråga varför ni gör saker på ett visst sätt.

Figur 3b. Augustines bild.
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Fyra äldre med somatiska besvär berättar om
äldreboendet
I detta avsnitt följer beskrivningar av användning och upplevelse som
fyra äldre med somatiska sjukdomar gör i det byggda rummet. Felix31

är förlamad i underkroppen och är sängliggande i sin lägenhet. Lovisa
sitter i rullstol. Lovisa lider av en neurologisk åkomma,32 som gör att
hon har svårt att koordinera sina kroppsrörelser. Eugen går med rolla-
tor och har en somatisk sjukdom.33 Laura är somatiskt sjuk34 som gör
henne yr, och hon rör sig med rollator. Trots sina besvär har de kvar
sin intellektuella förmåga och bedömer det omgivande rummet efter
sina förutsättningar att röra sig och kunna vistas uppe.

Berättelsen om Felix
Felix lägenhet ligger i ett nordvästligt läge på Klängrosen, en trappa
upp, med utsikt mot bostadsområdet, en tvåvåningsbebyggelse olika
färger. Balkongdörren står på glänt. Endast de mest nödvändiga möb-
lerna finns i Felix lägenhet rummet; en låg hylla utmed den lägenhets-
skiljande väggen, och en stor tv-apparat vid väggen mot badrummet.
På väggen hänger det tavlor med landskapsmotiv, samt porträtt på fa-
miljen. En gardinkappa skärmar av fönstret upptill. Sparsamheten i
möblering och utsmyckning beror på anpassningar till Felix handi-
kapp. Sjukhussängen har placerats så att den skjuter rakt ut från korri-
dorväggen med lika mycket utrymme på bägge sidor om sängen (1).
Framme vid fönstret står en specialanpassad rullstol med stöd för ben
och nacke. Felix behöver hjälp av två biträden för att kunna sätta sig
upp i sängen. Genom fjärrkontrollen reglerar han teven.

Felix rörelser och vistelser på äldreboendet
Felix är 72 år och har bott på Ros-Andersgården i ett år. Felix berättar
att han tidigare arbetade som kontrollant på Svensk Bilprovning. Bilar
                                                
31 Förlamad i underkroppen efter en stroke. Sjuksköterska, Ros-Andersgården:

muntligt telefonsamtal 2005-02-10
32 En neurologisk sjukdom med likheter med Parkinsons sjukdom. Sjuksköterska,

Ros-Andersgården: muntl. Telefonsamtal 2005-02-10.
33 Somatisk sjukdom. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntlilgt telefonsamtal

2005-02-10.
34 Grav hjärtsvikt. Sjuksköterska, Ros-Andersgården: muntligt telefonsamtal

2005-02-10.
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intresserar honom och han har kört både buss, lastbil och taxi. Felix
och hans hustru har ett gammalt hus i Tungelsta. Hans hustru bor kvar
i huset. De står på kö för en lägenhet på bottenvåningen i hyreshusom-
rådet bakom Konsumbutiken i Tungelsta. I väntan på lägenheten har
Felix flyttat in på Ros-Anders gården för att avlasta hustrun. Han
skulle hellre vilja bo i en lägenhet tillsammans med hustrun och få
hjälp av den kommunala hemtjänsten. Hemma är huset på kullen borta
vid kyrkan i Tungelsta. Han berättar att han tillbringar större delen av
dagen ensam i sin lägenhet, men tillägger att det inte bekymrar honom.
Till frukost kommer personalen och hjälper honom över till den anpas-
sade rullstolen och kör ut honom till matrummet (2). Efter frukosten
brukar personalen flytta rullstolen en bit från bordet så att Felix kan se
ut genom burspråket (3), bort mot kyrkan, upp mot höjden och
hemmet där hustrun bor kvar (4). Felix sitter länge och tittar på hur
dagen gryr över lövträden och husen. Alla andra måltider äter Felix
inne i sin lägenhet (1).

Figur 4a. Felix platser för rörelser och vistelser på äldreboendet och i
Tungelsta.
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Felix upplevelse av Ros-Anders gården
Felix tycker att Ros-Anders
gården som byggnad ”är rätt
så bra”, som han uttrycker
det, men han lovordar
personalen och säger att de
är toppen. Läget på boendet
är bra, det är nära hemmet.
Felix tycker att lägenheten
känns liten, men förklarar
inte om det beror på hjälp-
medlen som tar en stor yta i
anspråk. Han säger att han
ofta tänker på att takhöjden
i lägenheten på Ros-Anders
känns lägre än hemma.
Felix säger också att han
alltid vill ha fönstret på
glänt, för annars ”blir det
lite unket, instängt”. För att komma in på toaletten måste Felix flyttas
över till en duschstol och köras in i badrummet. I badrummet saknas
möjligheten att hänga upp ett duschdraperi. Felix säger att han inte
behöver något, men i ett tonfall som antyder motsatsen. Personalen
beklagar att dörröppningen in till lägenheten är smal och att det saknas
ett smalt tillkommande dörrblad. Deras arbete hade blivit lättare om
det hade varit möjligt att låta Felix sitta kvar i sin säng, stället för att
flytta över honom till en särskild rullstol. Personalen menar att Felix
hade kunnat vara med vid fler aktiviteter som anordnas i huset (5).
Felix har svårt att välja ut något fotografi som beskriver hans upple-
velse av Ros-Anders gården. Felix berättar istället om hur han upp-
skattar sina tavlor och porträtten på familjen. En tavla visar en havsvik
och Felix berättar att han är uppvuxen vid havet. Ett fotografi i kollek-
tionen visar en lantlig bebyggelse med röda och vita hus. När Felix
tittat på fotografiet en stund, börjar han berätta om sin uppväxt och
menar att bilden skulle kunna vara hans hemtrakt.

Berättelsen om Lovisa
Lovisas lägenhet ligger på andra våningen, i ett soligt läge med utsikt
in mot gården, inne på avdelningen Klängrosen. Lovisa har sparat det
nödvändigaste från sin tidigare lägenhet i Handen, två fåtöljer, ett

Figur 4b. Felix bild.
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bord, en tv-bänk och en bokhylla. Möbelstommen är i ett mörkbetsat
träslag, och klädseln på fåtöljerna är i guldgul sammet. Fåtöljerna ver-
kar stora i rummet. Bokhyllan har placerats framför dörröppningen i
den lägenhetsskiljande väggen. Lovisa berättar att ljud från dörren stör
henne nattetid. Hon kan höra teven och telefonen inne hos grannen.
Det är ljudproblemet som gjort att Lovisa möblerat längs med väggen.
Längst in i hörnet med långsidan mot korridorväggen står sängen. Se-
dan kommer bokhyllan, så en fåtölj, soffbordet och så en fåtölj till.
Fåtöljerna har en ganska låg sitthöjd så Lovisa måste ha kuddar om-
kring sig för att sitta bekvämt. Framför väggen till badrummet och
ungefär mittemot fåtöljerna står tevebänken med en stor teveapparat.
Lovisa är 83 år, och sitter i rullstol. Lovisa har hissat ned persiennerna
för att stänga ute solen. Gardinerna går inte att urskilja i dunklet. Lo-
visa säger att det är sex stycken persienner att hissa ned på grund av
fönstrets spröjsindelning. Lovisa tycker inte att de fungerar bra. De
kräver en särskild knyck med handen för att fastna, och Lovisa har
svårt att utföra små motoriska rörelser.

Lovisas rörelser och vistelser
Lovisa har en begränsad rörlighet i kroppen. Hon har få rörelser och
platser för vistelse i rummet. Måltiderna äter hon vid matbordet (2),
som står i anslutning till allrummet. Före lunch och efter eftermid-
dagskaffet, brukar hon sitta och titta på TV i allrummet (3). När hon
kände sig bättre i lederna, rullade hon över till grannavdelningen Vild-
rosen och använde ett träningsredskap för armarna (4). Lovisa till-
bringar mesta tiden inomhus, men kommer ut då sondottern kommer
på besök, eller då hon följer med boendets sommarutflykt (5). Lovisa
tycker att det bästa som kan hända på boendet är att: ”någon har tid att
följa med en ut, att man får gå runt och titta, det är det bästa”.

Lovisas upplevelse av Ros-Anders gården
Lovisa berättar att hon har balkongdörren och fönstret i badrummet
öppna för att få en luftväxling i lägenheten. Hon säger att hon inte mår
bra i solljus och stark värme. Enligt Lovisa är det alldeles för varmt
inomhus under sommaren, men kallt på vintern. Trots det har hon bal-
kongdörren och fönstret öppna även vintertid, för att inte bli torr i hal-
sen, som hon säger. Hon berättar att det ibland är så varmt i lägenheten
att det blir för mycket för kylskåpet i pentryt. Lovisa säger att
”kylskåpet är rent förkastligt” och undrar hur man kan ställa in ett så-
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dant kylskåp på ett äldreboende, där
reglagen sitter försänkta i skåpets
sockel. Hon brukar be om hjälp, när
sondottern kommer på besök.

I övrigt tycker Lovisa att lägen-
heten är långsmal, och att det är för
många spröjsar på fönstret som
hindrar utsikten. Lovisa tycker om
det mesta i miljön på Ros-Anders
gården. Hon flyttade in för fyra år
sedan, på rekommendation av en
väninna som redan bodde här. Hon
beskriver att hennes första intryck
var mycket positivt, ”det var ovan-

Figur 5a. Lovisas platser för rörelser och vistelser på äldreboendet och i
Tungelsta.

Figur 5b. Lovisas bild
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ligt fint här”, och ”golven ser ut som om de är i trä”. Trots den gula
väggfärgen i de allmänna utrymmena tycker Lovisa att färgsättningen
är neutral, men som hon säger: ”Jag tittar mer på utsikten och blom-
morna.” Lovisa hittar inte någon bild som beskriver hur hon upplever
Ros-Anders, hon fastnar istället för en bild som skulle kunna vara från
skogen mittemot Ros-Anders gården. Lovisa säger:

− Det är jättefint med skog, att luften är härlig ute i skogen.

Berättelsen om Eugen
Eugen bor på andra våningen i Ros-Anders gården, i en lägenhet som
vänder sig mot sydost på avdelningen Vildrosen. Lägenheten är en
hörnlägenhet och ett fint ljus sprider sig från fönstret och balkongdör-
ren i hörnet. Lägenheten är praktiskt och funktionellt inrett för att fun-
gera för Eugen. Sängen står med långsidan in mot korridorväggen. En
bit ifrån sängen står en möbelgrupp, som består av en nätt fåtölj från
1950-talet, ett litet matbord med en duk på. På väggen hänger några av
Eugens akvareller. En pinnstol står med ryggen ut mot balkongdörren.
Det finns en TV-bänk mot väggen in till toaletten. Hyllorna är fyllda
med böcker. Ytterligare en låg bokhylla står vid sängens kortända.
Mellan rummet och hallen finns det en öppen träspaljé. Lutad mot
spjälverket står en hopfälld rullstol. Eugen rör sig snabbt och vant i sitt
rum med hjälp av sin gröna rollator. Eugen har fyllt 95 år, och tänkte
fira födelsedagen genom en resa till hösten.

Eugens rörelser och vistelser
Eugen har flera rörelser över avdelningarna Vildrosen och Klängrosen
för att komma till de platser han vistas på. Han äter alla sina måltider
vid matbordet med utsikt in mot gården (2). Efter frukosten tar han sin
tidning och går till en skön plats. Ibland sitter han i burspråket utanför
sitt rum (3), men oftast går han över till andra avdelningen och sitter
där istället (4). Hans kropp blivit hopsjunken, men han rör sig fortfa-
rande obehindrat med sin rollator. Under den varma delen av året tar
Eugen med sig tidning och går bort till parken bakom Konsum (5).
Eugen gör ofta promenader med sin rollator. Ungefär en timme före
lunchen klockan tolv, tränar han armstyrka och benstyrka i terapihör-
nan på avdelningen (6). Efter lunchen vilar han lite i sin lägenhet, men
ofta har han något projekt på gång, som gör att han söker efter littera-
tur i bokhyllorna som finns på avdelningarna (4, 7–10). Ofta sitter han
kvar och läser på dessa platser, eller, så är det någon aktivitet som
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Svenska Kyrkan lockar med, och då går Eugen dit med hjälp av sin
rollator (11). Parallellt med sin resa till Tyskland planerar Eugen att
följa med den årliga utflykten till Muskö (12).

Eugens upplevelse av  Ros-Anders gården
Eugen har bott på Ros-Anders gården sedan boendet invigdes 1999.
Han fick ett förslag från biståndshandläggaren på Äldreomsorgsför-
valtningen, och han valde att flytta in. Han är positiv till utformningen
på Ros-Anders, men han tyckte först att lägenheten var liten. Eugen
har en praktisk syn på ägodelar, och avyttrade så mycket han kunde till
barnen. Eugen har arbetat inom byggbranschen och studerar noggrant
hur olika detaljer utförts vid byggnationen av Ros-Anders. Han be-
skriver hur balkongdörrarna borde ha justerats bättre, då hade man
sluppit att dörrarna kärvade i karmen, och han är fundersam över valet
av golvmaterial i huset. Eugen har ingen åsikt om utseendet på golvet,

Figur 6a. Eugens platser för rörelser och vistelser på äldreboendet och i
Tungelsta.
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utan funderar mer över varför
plattorna började släppa några
månader efter inflyttningen. Eugen
tycker att det är onödigt mycket
lampor i taket. ”Det är något
sådant här diffust allmänljus”
säger Eugen, och menar att det
skulle ”varit mer av direktljus på
vissa platser”. Eugen hittar snabbt
ett fotografi som beskriver hans
upplevelse av Ros-Anders gården.
Han menar att ”det är dåligt med
samvaron, det var mer tidigare”.
Eugen förtydligar att han saknar
ett hobbyrum, och säger:

− Jag hade velat ha mer aktiviteter
på boendet.

Berättelsen om Laura
Lauras lägenhet ligger längst ned på Vildrosen, men har en fin utsikt in
mot trädgården och den omgivande skogsklädda kullen. Laura har
hängt upp ljusa spetsgardiner med en samlande horisontell kappa i
brokadmönstrat tyg. Hon vill släppa in solen i lägenheten som hon
säger. Framför fönstret och balkongdörren står en gråmålad matsals-
grupp med fyra stolar i gustaviansk stil. På bordet ligger en stor virkad
spetsduk med ett stort fång tulpaner i en glasvas. Matsalsgruppen står
på en röllakansmatta. Rummet i lägenhet delas genom möbleringen
upp i två tydliga zoner, en zon för aktivitet framme vid fönstret och en
inre för vila. Lauras säng står med långsidan in mot väggen mot korri-
doren. Mot träspaljén står en teveapparat i mörk träimitation. Laura har
huvudgärden på motsatta sidan, så hon kan titta på teve när hon vilar
sig. Bredvid huvudgärden står ett nattduksbord och ett skänkskåp som
ser ut att tillhöra samma möblemang som matsalsgruppen. På motsatta
väggen mot pentryt framme vid matbordet hänger en väggklocka med
pendel som tickar svagt i rummet. Ute i hallen står en enkel rak stol
med en broderad stolsits. Laura sitter i solljuset vid matbordet och lä-
ser tidningen. Laura är 90 år och har bott på Ros-Anders gården sedan
äldreboendet invigdes 1999. Tidigare bodde hon i en lägenhet i Farsta
två trappor upp. Där bodde hon och hennes man i 35 år, men efter att

Figur 6b. Eugens bild.
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ha opererat hjärtat och makens död orkade hon inte längre att bo kvar
utan hiss.

Lauras rörelser och vistelser
Som nyinflyttad råkade Laura ut för en olycka när hon försökte öppna
den kärvande balkongdörren. Dörren satt så hårt fast att handtaget
istället lossnade, och Laura slungades bakåt. Hon skadade en kota i
ryggen och går sedan dess med en smärta i ryggen. Ryggsmärtan till-
sammans med hjärtproblemet gör att Laura mest vistas inne i sin lä-
genhet (1). Laura berättar att hennes medicin ger henne balansrubb-
ningar. Det stör henne att det inte finns ledstänger i korridorerna. Hon
använder därför alltid sin rollator. I samband med måltiderna går hon
till matrummet (2), och vid eftermiddagskaffet, (3), brukar hon sitta
kvar en stund i vardagsrummet (4), men Laura menar att ”man inte kan
sitta och hänga framför teven jämt”. Laura önskar sig istället aktivite-
ter som engagerar. Tidigare höll hon på med handarbete, men nu bör-
jar synen svikta så det klarar hon inte längre. Hon läser och skriver
istället, och har engagerat sig för att förbättra de äldres villkor i sam-
hället. Laura beskriver sig själv som en riktigt skånsk matmamma, och
hon menar att man borde uppmärksamma vikten av en näringsrik och
vällagad mat som är anpassad för äldre med olika åldersrelaterade be-
svär. Den nya blandade boendeformen mellan somatiskt sjuka och
dementa oroar Laura. När oron blir för stor ringer hon sin son och åker
hem och bor hos honom en till två veckor. Han bor i Stockholm, och
Laura beskriver hur viktig den möjligheten till ”flykt bort” är för
henne (5).

Lauras upplevelse av Ros-Anders gården
Hon berättar att hon såg fram mot att få flytta in på boendet, för bygg-
naden såg så fin ut både invändigt och utvändigt. Att hon valde Ros-
Anders gården berodde främst på att det skulle bli hemlagade måltider
på boendet, och ett sällskapsliv med aktiviteter för äldre personer. Hon
valde mellan Tungelsta eller att flytta ned till sin födelseort i Skåne.
Hon är ledsen på byggnaden, och klagar över den torra inomhusluften
och en för hög inomhusvärme. Hennes olycka ledde till en översyn av
dörrar i huset, men Laura tycker att problemet kvarstår vid årstidsväx-
lingar. Hon ångrar att hon inte flyttade till Skåne. Personalens arbete
lovordar hon, men hon tycker synd om dem för de stressar för att hinna
med att ta hand om de boende. Medan Laura bläddrar igenom foto-
kollektionen så berättar hon om sin oro. Äldreomsorgsförvaltningen i
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Figur 7b. Lauras bild.

kommunen har erbjudit henne en annan
lägenhet, men Laura säger att hon inte
orkar flytta en gång till. Hon försöker ta
hand om de personer som är dementa på
Ros-Anders gården, men det skapar en
oro inom henne. Hon säger att hon kan
ligga vaken om natten och oroa sig för
vad skulle hända om hon inte skulle
kunna klara sig längre själv. Laura har
bläddrat igenom nästan alla bilder i
kollektionen, och tycker inte att hon
hittar någon bild som beskriver hennes

Figur 7a. Lauras platser för rörelser och vistelser på äldreboendet
och i Tungelsta.
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upplevelse av att bo på Ros-Anders gården. Den sista bilden får henne
att stanna upp och utbrista:

− Åh, så sött, en liten misse! Det skulle vara roligt att ha en katt, men
det får man ju inte ha här. Men det finns en katt som går runt huset.

Ros-Anders gården som arkitektur och om-
sorgsverksamhet
Björn Karlsson, arkitekt SAR/ MSA och ansvarig för utformningen av
Ros-Anders gården, intervjuades i november 2004 om bakgrunden till
utformningen av boendet. Enligt arkitekten hade uppdragsgivaren,
Äldreomsorgsförvaltningen i Haninge kommun, som mål att hitta ett
nytt sätt att utforma byggnader för äldre med särskilda behov av om-
sorg och omvårdnad. Karlsson betonar att utformningen av Ros-An-
dersgården beror av den tolkning av uppgiften som skedde under ut-
formningsarbetet, men instämmer i kvaliteter som byggnaden lovor-
dats för. Volym och yttre arkitektonisk gestalt har anpassats till kom-
munens detaljplanering för Tungelsta som en trädgårdsstad. Vånings-
höjd och förankring i gatukanten av tomten beror av dessa angivelser.

Figur 8a. Ros-Anders gården, exteriörbilder. Foto: författaren 2004.
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Arkitektens kommentarer om Ros-Anders gården
I den inre utformningen har arkitektoniska kvaliteter använts för att
forma en ”vänlig boendemiljö” för en person med demens eller soma-
tisk sjukdom. Utgångspunkten för utformningen har varit att stimulera
till rörlighet och upplevelser hos äldre personer med begränsad rörlig-
het eller demens. Köket på avdelningen är centralt placerat och står i
öppet samband med övriga rum. Dagrum, kök och matplats saknar
rumsbildande väggar. Färgsättning i de gemensamma delarna går i en
gulton med en låg blå bröstning, och de stora fönstren ger ett rikligt
inflöde av dagsljus. Öppenheten mellan rumsfunktioner är medveten,
berättar arkitekten. Intentionen, som arkitekten beskriver den, är att
skapa en ”gatumiljö som öppnar sig till bredare rum”.  Arkitekten me-
nar att ”en karaktär av gatumiljö, där rumsgränserna är utsuddade”
inbjuder till att en boende kan ”strosa omkring och plötsligt bestämma

Figur 8b. Ros-Anders gården, exteriörbilder. Foto: författaren 2004.

Figur 8c. Ros-Anders gården, interiörbilder. Foto: författaren 2004.
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Figur 8d. Ros-Anders gården, interiörbilder. Foto: författaren 2004.

Figur 8e. Ros-Anders gården, våningsplaner. Ritning: Anova Arkitekter
AB.
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sig för att sätta sig ned”. Genom denna lösning menar arkitekten att
”man behöver inte komma i samma situation som när man går in över
en mental tröskel och in i ett rum”.

Ambitionen med en stimulerande rumsutformning har kombinerats
med arkitektyrkets traditionella metoder för att skapa inflöde av
dagsljus, utblickar, möblerbarhet, funktionalitet och ändamålsenlighet.
Runt det öppna gemensamma utrymmet grupperas bostadslägenheter
på 30–31 kvm. Lägenheterna har studerats för att medge olika säng-
placeringar och tänkbara möbleringar. Äldreboendet tillhandahåller i
varje lägenhet en sjukhussäng på hjul med ett höj- och sänkbart säng-
plan för att garantera goda arbetsförhållanden för personalen. Taklyft
finns monterad över sängplatsen. Badrummen har dagsljus och väd-
ringsfönster. I lägenheten finns ett smalt tekök, bredd 60 cm.

Figur 8f. Ros-Anders gården, våningsplaner. Ritning: Anova Arkitekter
AB.
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Äldreomsorgsförvaltningens åsikt om Ros-Anders gården
En person i ansvarig ställning på Äldreomsorgsförvaltningen instäm-
mer i att Ros-Anders gården är en fin boendemiljö för äldre, men me-
nar samtidigt att boendekvaliteten i vissa fall skett på bekostnad av
ytor som behövs för omsorgsarbetet. Utrymmen för omsorgsverksam-
heten är optimerade och har medfört att personalen i efterhand fått
göra flera anpassningar på plats för att kunna bedriva verksamheten i
byggnaden. Bland annat sker medicinhantering och journalföring i
köken, vilket enligt informanten inte är eftersträvansvärt och minskar
sekretessen kring varje boendes problem. Personalen uppskattar boen-
demiljön och känner tillfredsställelse i sitt arbete, förklarar informan-
ten, och menar att detta gör att det finns en större benägenhet hos per-
sonalen att överse med byggnadens tillkortakommande avseende lo-
kaler för omsorgsverksamheten och personalen.

En utvärdering av miljön på Ros-Anders gården
Inventeringen enligt TESS-NH manualen bekräftar en hög nivå i ut-
formningen och ett fint omhändertagande av de boende. Samtliga av-
delningar i Ros-Anders gården får ett genomsnittligt värde enligt
SCUEQS för hela boendet på 28,75 poäng. Poängen är högre på av-
delningarna för ålderdomshemsboendet, men sjunker på avdelningarna
för boende med demens där sjukdomsproblematiken kan påverka in-
redningen av det byggda rummet. Vid utarbetandet av skalan 1991
användes 53 vårdhem för dementa inventerade av en forskargrupp vid
University of North Carolina, USA. Medelvärdet för samtliga anlägg-
ningar var 26,3 poäng, där poängsumman för en enskild anläggning
spände från 13 till 38 poäng.35 Utvärderingen av Ros-Anders gården är
en professionell expertbedömning som genomförts av artikelförfatta-
ren. Trovärdigheten ligger i arkitektens kompetens att utvärdera mil-
jöer och arkitektoniska lösningar.

                                                
35 Sloane, P D., Mitchell, C. M, Weisman, G, Zimmerman, S, Long Foley, K M.,

Lynn, M, Calkins, M, Lawton, M. P, Teresi, J, Grant, L, Lindeman, D och
Montgomery, R, 2002: op. cit., s. 75.
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Diskussion

Arkitektur och åldrande
Den underliggande föreställningen som präglat artikeln är att god ut-
formning och arkitektur kan bidra till en större livskvalitet för äldre
som bor i ett äldreboende. Den japanske arkitekten och forskaren Ta-
dashi Toyama36 studerade 1988 samspelet mellan äldre och den påver-
kan som uppstod i samband med en flytt till en lägenhet i ett service-
hus.37 I sina slutsatser anger Toyama sju faktorer som avgör hur väl
den äldre anpassar sig till den nya miljön. Faktorerna beror av hushål-
lets storlek (par- eller enpersonshushåll), initiativförmåga, flyttavstån-
det, sjukdom, orsaken till flytten (frivillig eller påtvingad av omstän-
digheterna), tidigare vana av att flytta samt familjeband.38 Om det upp-
står ett jämviktsförhållande mellan individ och den nya situationen så
förefaller möjligheterna till en positiv anpassning vara som störst.
Några av berättelserna pekar på att ett sådant jämviktsförhållande upp-
stått vid flytten till Ros-Anders gården. Berättelserna om de somatiskt
sjuka äldre visar på att de i första hand förknippar äldreboendet med
den omsorgsverksamhet som bedrivs, men det framkommer att de är
eller har varit positivt inställda till byggnadens invändiga och utvän-
diga arkitektur liksom lokaliseringen till det lilla grönskande järnvägs-
samhället. Inventeringen enligt det amerikanska inventeringsinstru-
mentet, TESS-NH manualen, stödjer deras positiva omdömen om
byggnaden och om omsorgen.

De aspekter på arkitekturen till Ros-Anders gården som inger po-
sitiva känslor hos de intervjuade personerna tycks vara placeringen i
en färdig social miljö, stora fönster med utblickar mot natur och in-
vändiga rum som både har utblick och solljusinfall. Berättelserna visar
också att arkitekturen kan innebära att en negativ anpassning kan upp-
stå. Felix, Lovisa och Laura påtalar ett dåligt inomhusklimat, för torr
luft och varierande rumsvärme. Eugen klagar på en alltför stark inom-
husbelysning utan uppdelning i allmänljus och stämningsljus. Felix
möjlighet till deltagande i aktiviteter och livet inom boendet begränsas
genom en för knapp dörröppning. Fleming får en försämrad livskvali-
                                                
36 Toyama, Tadashi, 1988: Identity and Milieu, a study of relocation focusing on

reciprocal changes in elderly people and their environment. Stockholm: Dpt for
Building Function Analysis, The Royal Institute of Technology.

37 Studien omfattade 22 personer, 9 män och 13 kvinnor.
38 Ibid, s. 166–168.
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tet i och med att det blå badrumsgolvet dagligen framkallar en stor
rädsla hos honom. Psykologen Eugénia Ratiu pekar på att anpass-
ningen till en ny miljö beror av hur individen lär känna den nya miljön,
och av vilka kognitiva, emotionella och värderande processer som sker
inom individen för att uppnå ett jämviktsläge.39 Det är rimligt att anta
att arkitekturupplevelsen omfattar samtliga av de processer Ratiu näm-
ner, men i olika grad och omfattning.

Det upplevda rummet i ett äldreboende
Av de nio intervjuade personerna på Ros-Anders gården valde åtta
personer ut bilder, men gav motiveringar som verkade vara helt fri-
kopplade från upplevelsen av det byggda rummet på Ros-Anders går-
den. En person lade bildkollektionen åt sidan och valde att hämta sitt
eget fotoalbum för att börja berätta sina egna minnen kring dessa bil-
der. Augustines bildval och motivering verkar visa på hur betydelse-
fullt det är för henne att skapa en vacker miljö och i hennes ögon en
harmonisk inredning kring sig. Felix uppfattar inte Ros-Anders gården
som sitt hem, och väljer istället en bild som för honom innehåller as-
sociationer till hans barndom. Lovisa väljer en bild från en lövskog.
Bilden påminner om utsikten från hennes lägenhet, men samtidigt be-
skriver hon sin upplevelse av skogen, dofter och förmågan att kunna
klara sig själv där trots sitt handikapp. Beth är öppet negativ till miljön
på Ros-Anders gården och väljer ett fotografi som verkar vara från ett
verkligt hem. Valet verkar bekräfta hennes uppfattning att Ros-Anders
gården inte är hennes hem. Eugen väljer ut en bild som förklarar hans
inställning till att hantera nya livssituationer. Aktiviteter och stimulans
är det som han saknar på Ros-Anders. Laura använder alla bilder för
att uttrycka den oro hon känner inför ett blandat boende mellan soma-
tiskt sjuka och dementa. Hennes berättande stannar vid en situation
som går att se utanför äldreboendet. I undersökningen fanns det en
förhoppning om att särskilt viktiga aspekter för den arkitektoniska
utformningen av en äldrebyggnad, skulle kunna fångas genom associ-
ationer kring fotografier som främst visar en byggd miljö. Sammanta-
get tycks samtalet kring fotokollektionen snarare beskriva de enskilda
strategier som varje intervjuad har för att anpassa sig till åldrandet och
de inskränkningar som åldern innebär i den personliga friheten.

                                                
39 Ratiu, Eugénia, 1997: Modalités d’appropriation d’un environnement de

transition. I : Moch, Annie & Moser, Gabriel (red.), Psychologie française,
psychologie environnementale : perspectives actuelles. Paris: PUG. s. 150–156.
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Rörelser och vistelser i ett äldreboende
De sju berättelserna visar hur rörelse och vistelse inom, och till viss
del även utanför byggnaden, beror av graden av åldersrelaterade be-
svär. Intervjupersonernas rumsanvändning kan sammanfattas i en upp-
ställning, där rörelsen kopplats till eget initiativ, kroppslig oro, perso-
nalstöd, fasta rutiner eller till besök av anhörig. Vistelsen sammanfal-
ler med den aktivitet som utförs på den uppsökta platsen – samvaro,
fast rutin, avkoppling eller vila, solljus och utblickar, kontakt med per-
sonal eller egen aktivitet. Felix är helt hänvisad till personalstöd och
anhöriga för att kunna röra sig. Laura och Eugen rör sig efter eget ini-
tiativ i byggnaden med hjälp av sina rollatorer. Lovisa sitter i rullstol
och har tidigare kunnat röra sig efter eget tycke, men i takt med sin
sjukdom så har hon blivit allt mer beroende av personalens hjälp. Au-
gustine har trots sin åldersdemens kvar en stor rörlighet och har ett
mönster av rörelse och vistelse som kretsar kring platser som verkar
skapa sinnesupplevelser för henne. Beth saknar platser för vistelse,
utan de uppstår först då någon annan människa kan inge henne lugn
och trygghet. Fleming har kvar sin rörlighet, och använder rummet för
att få utlopp för den kroppsliga oro demenssjukdomen orsakar. Eugens
användning av rummet visar på ett mönster av rörelser och mål, som
speglar hans praktiska grundinställning till livet och åldrandet.

På Ros-Anders gården bidrar arkitekturen till de äldres rumsan-
vändning genom en rumsutformning som är inbjudande och framkom-
lig med rollator och rullstol. Samtliga äldre har rörelser och vistelser
som beror av dagliga fasta rutiner, frukost, lunch, eftermiddagskaffe,
middag och kvällskaffe. Arkitekturens uppgift i detta avseende kan
beskrivas som att skapa rum både för social samvaro och avskildhet.
Dagrummet och matrummet är rum för en varierad social samvaro
kring mat, samtal, tevetittande eller en aktivitet. Avskildhet finns i
sitthörnan i slutet på avdelningarnas korridorer. De flesta boende söker
sig hit för utblicken och solljuset. Här finns samtidigt en samlad upp-
sikt över vad som händer på avdelningen, vilket verkar ha betydelse
för äldre med demens. Äldre med somatiska besvär använder sitthör-
nan för att läsa sin tidning eller för något eget projekt. En fjärde typ av
rörelse kräver stöd av personalen, som till exempel rökpausen för
Beth, korta utflykter i samhället eller den årliga sommarutflykten.

Denna rörelse sträcker sig utanför det byggda rum som äldreboendet
bildar och är beroende av personaltäthet och sättet att organisera



ARKITEKTUR OCH ÅLDRANDE

103

personalen inom boendet. Slutligen finns det en femte typ av rörelse
som är svår att fastställa genom berättelserna, besök av anhöriga. An-
höriga spelar en stor roll för de äldres rörelser i den byggda miljön
omkring Ros-Anders gården. Rörelserna har karaktären av utflykter
och beror av den gemensamma bakgrund som familjen bildar. Denna

Figur 9a. Rörelser och vistelser efter orsak och påverkan.

Figur 9b. Rörelser och vistelser efter orsak och påverkan.
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rumsanvändning av det offentliga rummet underlättas av samhällets
generella krav på handikappanpassning av den byggda miljön.

Arkitekturens uppgift i ett äldreboende
I en byggnad för äldreboende är det rimligt att ställa sig frågan vad
som är lämpliga rumsfunktioner och rumsmått för lägenheter som skall
fungera som hem för äldre försvagade av åldersrelaterade sjukdomar
och besvär. Genom detaljerade möbleringsplaner från före och efter
flytten, beskriver Toyama i sin studie hur deltagarna i studien formar
sin nya boendemiljö. Ritningsmaterialet visar att trots omflyttningen,
så bibehålls invanda mönster att placera möbler på. I en modell över
förhållandet mellan åldrande och miljö, den ”ekologiska åldrande mo-
dellen” hävdar äldreforskarna Lawton och Nahemow att beteendet hos
en åldrande människa är en konsekvens av individuella förutsättningar
och stress orsakad av omgivningen.40 En sådan stressfaktor kan vara att
flytta in i en lägenhet som bara rymmer delar av en möblering som
skapats under ett helt liv. Vidare kan åldersrelaterade sjukdomar och
besvär leda till att större delen av den fria rumsytan försvinner i an-
passningar för att möta arbetsmiljökrav för personal och förvara
hjälpmedel för den nya tillvaron med en sjukdom. Det finns en upple-
velsemässig gräns för när rummet slutar att vara bostad och bli en
sjuksal. Beteckningen dagrum för det utrymme som motsvarar hem-
mets vardagsrum eller sällskapsrum har använts i normerande ritningar
för äldrebyggnader sedan de första typritningarna från 1920.41 Samma
beteckning används i arkitekthandlingarna till Ros-Anders gården.
Intervjupersonernas rörelser genom dagrummen på äldreboendet be-
skriver hur en stor del av rummet försvinner i passageyta för rullstol
eller rollator, vilket leder till problem att möblera rummet.

De allmänna slutsatser som går att dra om arkitekturens uppgift i
ett äldreboende bygger på observationer och intervjuer med nio äldre
personer, där sju personer presenterats närmare i artikeln. Det inre
klimatet i byggnaden är viktigt, och här verkar inte systemet på Ros-
Anders gården fungera helt optimalt. Omsorg i färgsättning och i ut-
formning av gemensamma delar har betydelse för rumsupplevelsen.
Placeringen av äldreboendet i en byggd miljö med ett färdigt socialt

                                                
40 Lawton, MP & Nahemov, L, 1973: Ecology and aging process. I: Eisdorfer, C &

Lawton MP (red), The psychology of adult development and aging. American
Psychological Association, Washington: 1973. s. 619–674.

41 Normalritningar till Åldersdomshem, barnhem, mm. 1920. Utg. av Civilde-
partementet. Stockholm: Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag.
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sammanhang underlättar för äldre med begränsad rörlighet. Lokalise-
ringen ger möjlighet till utblickar till natur och omgivande byggd miljö
som den äldre känner igen eller kan associera till genom egna tidigare
erfarenheter. Stora fönster och burspråk i soliga väderstreck är aspek-
ter i utformningen som äldre personer verkar uppskatta. Följaktligen är
det grundläggande kvaliteter i arkitekturen som framstår som avgö-
rande för utformningen av goda miljöer för äldre. Målet i Ädelrefor-
men från 1992 var att främja en bostadslik utformning av äldreboende.
Kravet på bostadslikhet föranleder en djupare reflektion kring vad ett
hem är. Undersökningen om äldres rörelser och vistelser i det byggda
rummet i denna artikel har därför resulterat i nya frågeställningar: Hur
tolkas begreppet bostadslik? Vad innebär hem och hemlikhet? Vilka
aspekter i arkitekturen främjar eller begränsar möjligheten för den
äldre personen att uppleva en hemlikhet?

Syfte med artikeln har varit att undersöka hur äldre med demens eller
somatisk sjukdom använder och upplever det byggda rummet i äldre-
boende som kallas särskild boendeform för äldre med särskilda behov.
Framställningen visar att arkitekturen kan bidra till en större livskva-
litet i ett sådant boende genom en medvetenhet om byggnadens pla-
cering, utformning och färgsättning av gemensamma utrymmen i äld-
reboendet. Genom att förse det byggda rummet med detaljer skapas
möjligheter till igenkänning, vilket kan skapa trivsel och hemkänsla.
Samtidigt visar undersökningen att goda byggnadsegenskaper bara är
en del i ett omhändertagande av äldre med demens eller somatiska
sjukdomar. Den mest betydelsefulla delen är personalens dagliga om-
sorgsarbete av de äldre och det är viktigt att detta arbete integreras i
byggnaden på ett riktigt sätt. Till detta kommer den omtanke som fa-
miljen ägnar den äldre som bor på ett äldreboende. De anhöriga vidgar
äldres rumsanvändning till delar av det offentliga rummet. Photolang-
age-metoden visar sig vara ett sätt för att skapa ett öppet tankeutbyte,
men som artikeln visar har metoden i detta sammanhang snarare av-
slöjat livsstrategier för åldrande än aspekter i arkitekturen.

Att rita äldrebyggnader handlar ytterst som arkitekt att förstå en
åldrandeprocess och ett omsorgsbehov. Om särskild boendeform för
äldre med särskilda behov är den framtida lösningen för äldre med
stort behov av omsorg och omvårdnad, då måste kunskapen öka om
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den påverkan åldersrelaterade problem innebär för arkitekturen och
gestaltning av rum. Artikeln är en del i ett doktorandprojekt vid Arki-
tekturskolan, KTH, och handlar om att förstå dels de avsikter och in-
tentioner som finns vid planeringen av framtida äldrebyggnader och
därmed kan bli styrande för utformningen av byggnaden, dels de kom-
mentarer och vardagserfarenheter som brukare, boende och personal
gör i sin dagliga kontakt med en arkitektur särskilt skapad för en om-
sorgsverksamhet. Ytterst handlar det om en kartläggning av vilken
arkitektur vi vill skapa för äldre i dagens samhälle.
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Lagstifta om utevistelse för alla!

Låt våra gamla få komma utomhus när de önskar!

Av Patrik Grahn och Anna Bengtsson

För någon månad sedan satt vi på ett tåg mellan Malmö och Ystad.
Framför oss satt ett par damer i 45–50 års ålder, och en av dem sa:
”Det ska bli härligt att få ta en promenad med Siv, hon blir så pigg nu
när det går mot vår.” Av samtalet kunde vi sluta oss till att Siv var
gammal, hade lite ont här och där, men att man inte märkte så mycket
av det när hon var ute och promenerade i vackert vårväder. Hade vi
hört detta samtal för ett antal år sedan hade vi varit säkra på att det
gällt en äldre anhörig till damen ifråga. Men rätt snart kunde vi av det
fortsatta samtalet sluta oss till att Siv var en hund. För inte allt för
många år sedan hette hundar Trofast, Bella och Karo. Idag får hundar
gärna namn som Axel, Kurt, Ann-Marie, Siri och Birgitta: namn som
inte är så populära vid barndop, namn som lite äldre anhöriga ofta bär.

På Institutionen har vi också en hund – Lady – Patriks hund. Hon
fyllde elva år för en tid sedan. ”Snart 80 hundår!” sa vi till ägaren av
butiken när vi slank in och köpte hundfoder. ”Var inte så säkra, gå in
på www.dogage.com” sa innehaverskan. Vi gick in på hemsidan och
fick en mängd frågor om hundens mat, om hunden slipper tobaksrök,
om den får trygg, avskild sovplats, om den får regelbunden motion
med mera. Från början fyllde vi i det ”bästa” alternativet, samtidigt
som vi upprört kommenterade de andra alternativen som rent djurplå-
geri! Men allt eftersom vi fyllde i det till synes ändlösa frågeformulä-
ret kom en annan, lite obehaglig känsla krypande. Skulle detta formu-
lär ha gällt en gammal anhörig: hur hade man då reagerat? Hade det
varit så oerhört självklart med den bästa kosten, den bästa motionen,
den friskaste luften, de dagliga utmanande aktiviteterna med kamrater
och familjemedlemmar, helst ute i det fria? Våra svar ledde till att
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hemsidan presenterade en beräkning av Ladys ”verkliga” ålder som
varande klart yngre än 80 år.

Mänsklig omsorg om djurens väl och ve är i och för sig utomor-
dentlig. År 1987 uppvaktades Astrid Lindgren av dåvarande statsmi-
nister Ingvar Carlsson på hennes 80-årsdag. Presenten visade sig vara
en ny djurskyddslag: Djurskyddsförordningen 1988:539, som bland
annat stadgar att nötkreatur inte får hållas inspärrad under den vackra,
ljusa sommartiden, från 1 maj till 1 oktober, då djuren skall vistas på
naturbete.

Hur kan det komma sig att det som anses som så självklart för djur
inte alls upplevs som så självklart för människor? Varför är det annars
så att våra gamla anhöriga saknar rättigheten att kunna komma ut en
vacker sommardag, att det inte ens är sällsynt att tvingas vistas inom-
hus hela sommaren om man är gammal? En grupp människor som
sitter inspärrade eftersom det är deras straff, våra interner, har sedan
1800-talet haft en lagstiftning som reglerar deras utomhusvistelse. På
något vis anses det som alltför grymt att inte släppa ut straffångar en
stund varje dag. I den senaste – lag 1974:203 om kriminalvård – heter
det: Fången skall beredas tillfälle till daglig vistelse utomhus, minst en
timme per dag, och till lämplig motion.

en lagstiftning som säger att alla medborgare, gamla som unga,
ska beredas tillfälle till daglig vistelse utomhus, minst en timme per
dag, och till lämplig motion. Den nya folkhälsopropositionen (Reger-
ingens proposition ”Mål för folkhälsan” 2002/03:35) anger tre målom-
råden som bereder väg för en sådan lag:

• ”Ökad fysisk aktivitet”, vilket inte minst gäller äldre i samhäl-
let.

• ”Sunda och säkra miljöer”, ett målområde som bland annat om-
fattar sunda och friskvårdande natur- och grönområden.

• ”Delaktighet och inflytande i samhället”. Det betyder bland
annat inflytande över att själv kunna få gå ut och vara utomhus
samt att känna sig delaktig i samhället genom möjligheten att
själv få besöka stadens torg, parker och gator. Detta målområde
stöds även av socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2003) som an-
ger att kommunerna skall verka för att människor som av fy-
siska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i
sin livssituation erbjuds möjligheter att delta i samhällets ge-
menskap och leva som andra.
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Är då äldre personer överhuvudtaget intresserade att komma ut? Ja, det
är högt prioriterat. I en nyligen publicerad studie fann man att äldre
personer på särskilda boenden är mycket intresserade av promenader
och andra friluftsaktiviteter även om de är rullstolsburna eller i behov
av ledsagare (Olofsson & Thelander, 2002). När man sedan sökte se i
vilken grad prioriterade intressen utövades, visade det sig att många
skulle vilja utöva sina intressen oftare än vad de för tillfället gör. Flera
studier visar att de flesta äldre vill komma ut åtminstone en gång i
veckan men att många inte får komma ut i den utsträckning de önskar.
Ett par studier vid särskilda boenden visar att det handlar om att cirka
50% av de tillfrågade önskar komma ut oftare än vad de har möjlighet
att göra (Ottosson & Grahn, 1998, Olofsson & Thelander, 2002), och i
ytterligare en studie av äldre personer som bor i eget boende uppger
drygt 70 % att de skulle kunna vara ute oftare om det bara fanns bän-
kar som var bra placerade (Miljöförvaltningen i Göteborg, 2001). När
det gäller möjligheter till daglig vistelse utomhus vet vi att problem
främst uppstår i 80-årsåldern. Innan dess är människor i allmänhet så
pass friska att de själva kan ta sig ut, och flertalet bor i egen bostad
(Grahn & Bengtsson, 2004). Emellertid önskar de allra flesta som pas-
serat 80 komma ut, och de skulle även kunna komma ut om det inte
vore för alla hinder (ibid). Dessa hinder är av flera slag: hinder i fråga
om fysisk tillgänglighet från bostaden till trädgården samt hinder i
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fråga om psykisk tillgänglighet, som kan handla om rädsla av olika
slag, exempelvis rädsla att möta främlingar som ställer krav på hur
man ska bete sig, rädsla att inte hitta tillbaka till bostaden eller att inte
hitta en bänk att vila på när man är trött. Men hindren kan även ligga i
utbudet. Det är inte alla bostäder som har trädgårdar, och ofta brister
det i kvalitet bland de trädgårdar som finns, i synnerhet gäller detta
många nyare särskilda boenden.

Undersökningar visar att vårdbehoven hos äldre personer generellt
sett uppstår vid 80 års ålder, och de mest omfattande vårdbehoven
uppstår vid 85–90 års ålder (Socialstyrelsen, 2002). Denna kategori
kommer att fördubblas till år 2035. När de äldre blir 80 sker en snabb
ökning av dem som flyttar in i särskilt boende. När det gäller äldre
under 80 år bor endast 2,5 % i särskilt boende, för dem mellan 80 och
84 är siffran ca 11 % och för äldre över 84 år är det 32 % som bor i
särskilda boenden (Svenska kommunförbundet, 2002). Ungefär 80 %
av de äldre mellan 75 och 84 år uppger att de har en långvarig sjukdom
eller funktionshinder. Många av dessa upplever ändå sin hälsa som
ganska god. De allra äldsta har ofta flera sjukdomar samtidigt samt
försämrad funktionsförmåga (Svenska kommunförbundet, 2002). I
särskilda boenden för äldre ingår vård, men i den vården ingår det inte
som en naturlig del att ta ut de äldre på en promenad, därför får de
ibland mot sin vilja vara instängda månader i sträck. Ofta är det just på
sommarhalvåret, med vikarier och personalbrist som det blir särskilt
tydligt. Ska det behöva vara så?

Bakgrund
På Institutionen för landskapsplanering Alnarp, SLU har vi genomfört
studier om samband mellan utevistelse och hälsa sedan mitten av
1980-talet.

Studierna har inriktat sig på

• slumpvis utvalda människor i nio svenska städer – för att bättre
kunna planera strukturen och tillgängligheten till områden för
rekreation i städer

• förskolebarn och förskolor – för att bättre kunna utforma för-
skolegårdar för barns behov

• personer i behov av rehabilitering – för att bättre kunna ut-
forma såväl trädgårdar som behandlingsmodeller i exempelvis
trädgårdsterapi
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• äldre och särskilda boenden – för att bättre kunna utforma ute-
miljöer för äldres behov.

Anledningen till att vi forskar om samband mellan utevistelse och
hälsa är att vi önskar öka kompetensen inom såväl planering som de-
sign när det gäller att kunna anpassa den byggda miljön till människors
behov. Inom planeringen har det exempelvis rört frågor om avstånd
mellan nyttigheter, om arealen på skilda typer av rekreationsytor, om
hur man ska dra kommunikationsstråk och om kvaliteter i rekreations-
ytor, indelade i mer grova klasser. Inom designen har det rört frågor
om hur man utformar förskolegårdar, skolgårdar, äldreboenden och
terapeutiska trädgårdar vid sjukhus, vård- och rehabiliteringscentra.
Det har även handlat om hur man utformar och förbättrar behandlingen
– trädgårdsterapin – i sig. Allt detta har inneburit att vår forskning och
utveckling sedan 1993 har varit interdisciplinär, med forskare från
allmänmedicin, arbetsterapi, hortonomi, landskapsarkitektur, sjuk-
gymnastik, psykiatri och psykologi.

Vi har dessutom en mer övergripande frågeställning: ”Är vistelse i
natur och trädgårdar bra för hälsan?” Utfallet och tolkningen av resul-
tatet har där en stor politisk och etisk betydelse. Här infinner sig det
märkliga att vi ofta möter företrädare för två helt motsatta uppfatt-
ningar.

• de som undrar om det inte är helt onödigt att forska om huru-
vida naturen är bra för människors hälsa: det säger sig självt att
utevistelse är bra för hälsan.

• de som undrar huruvida det överhuvudtaget är möjligt att påstå
att natur i sig ska kunna påverka människors hälsa.

De som företräder den första uppfattningen pekar ibland på det faktum
att det sedan flera tusen år finns en gammal övertygelse om att naturen
och trädgården läker, en övertygelse som även använts i praxis inom
vården ända sedan antiken (Grahn, 2005, Stigsdotter, 2003). Våra sa-
natorier och sjukhus som byggdes under 1800-talet förlades av dessa
skäl gärna till vackra naturområden, och runt anläggningarna anlades
stora parker. Så sent som på 1970-talet fick patienter inom psykiatrin i
Sverige vård genom trädgårdsterapi. Emellertid har synen på naturen
som en läkande kraft gått tillbaka sedan 1930-talet, kanske för att det
saknats förklaringsmodeller till varför det fungerar (Grahn, 2005).
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Själv har vi hört till den senare gruppen, tvivlarna, mycket just
därför att det är svårt att direkt sätta fingret på exakt vad det är i natur
och trädgård som gör oss friska. Tvivlet har dock haft det goda med
sig att det dels får oss att förstå varför politiker, samhällsplanerare
m.fl. inte självklart betraktar naturen som en resurs inom friskvård och
behandling, dels driver oss tvivlet att förstå mekanismerna bakom de
starka samband vi och våra kolleger finner.

Planering och utformning av miljöer för äldre
I Alnarp har flera studier av äldre personer genomförts (Grahn &
Sorte, 1985, Grahn, 1988, 1989, 1991, Berggren-Bärring & Grahn,
1995, Ottosson & Grahn, 1998, 2005a, 2005b, Bengtsson, 2003, Grahn
& Bengtsson, 2004, Bengtsson & Carlsson, 2005). Flera olika tekniker
har använts, såsom enkäter, intervjuer, observationer, dagboksteknik,
intervjuer där man ber respondenten illustrera med bild samt studier av
hur miljöer påverkar koncentrationsförmåga, blodtryck och puls. När
vi läste dagböcker från pensionärsföreningar, ålderdomshem och sjuk-
hus blev vi överraskade: De äldre har ett enormt behov av att komma
ut. Uppfylls det behovet verkar såväl våra studier som andra jämför-
bara studier (se ref i Grahn & Bengtsson, 2004) vara samstämmiga i
att de äldre håller sig mer alerta, och inte bara det:

”När de kommer ut är de oftast som en omvänd hand. När de kommer tillbaka
blir de snart likadana igen. Men när de är ute får man fram mycket av det de
har upplevt som yngre. Det är en positiv kick. Och likaså alla patienter som är
oroliga, och som man sätter haklapp på, som dräller kaffe och skakar. När de
kommer ut är de som vilka människor som helst. De beställer själva och talar
om hur de vill ha det. Tar socker själva och bestämmer hur många bitar de vill
ha. Fast det annars brukar ordnas av personalen.”

Detta berättar en arbetsterapeut på ett långvårdssjukhus (Grahn, 1989,
1991). Någonting i utemiljön får de gamla personerna att leva upp.
Ibland kan de förefalla totalt borta, för att sedan bete sig helt rätt och
vara klara i huvudet när de kommer till rätt miljö. I våra studier ur-
skiljs ett antal variabler som kan ge en del av förklaringen till varför
äldre personer uppskattar vissa miljöer mer än andra (Grahn & Bengts-
son, 2004). Gemensamt för dessa faktorer är att de skapar trygghet,
klarhet och kan göra att den äldre personen tar miljön till sig, gör plat-
sen till sin (ibid). Faktorerna berör två huvudsakliga aspekter inom
planering och utformning av utomhusmiljöer: dels äldre personers be-
hov med hänsyn till skilda tillgänglighetsfrågor, dels äldre personers
behov av aktiviteter och upplevelsevärden. Det sistnämnda berör
mycket av det som handlar om välbefinnande och hälsa.
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A. Planering och utformning med hänsyn till tillgänglighetsfrågor
1. Passage vid entréer, dörrar och trösklar: Här handlar det om att
tänka på att dimensionera dörrar för rullstolar, ta bort trösklar, ordna
tillräckligt breda ramper med rätt lutning samt vilplan med korta inter-
valler. Dessutom bör skyltar som sätts upp placeras så att man inte
behöver titta för mycket uppåt när man läser på dem. För gamla män-
niskor kan det vara svårt att hålla balansen om man skall titta uppåt,
och även den som tar sig fram med rullstol vill givetvis kunna läsa
skyltar obehindrat

2. Underlag: Tillgänglighet handlar ofta om underlaget, vilket ofta
avgör om man rent fysiskt klarar av att röra sig i området: att man inte
halkar när man går, sjunker ned med rullstolen i för löst underlag eller
tippar med rullstolen på stigar med för kraftig lutning sidledes. I flera
studier (Grahn, 1989, 1991, 2000, Mc Bride, 1999, Cooper Marcus &
Barnes, 1999) betonas detta. Underlaget måste ha en färgsättning och
kontrast som underlättar perceptionen (inte bländar eller har för kraf-
tiga kontraster mellan ljust och mörkt, vilket kan förvilla djupseendet),
får inte vara halt och skall vara så beskaffat att försvagade och funk-
tionshindrade personer kan ta sig fram med de hjälpmedel de behöver.
Asfalt får oftast högst betyg av äldre personer när det gäller framkom-
lighet, men väl lagda plattor och väl packat stenmjöl ger också det bra
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framkomlighet med exempelvis rullstol. Ojämnheter och gropar kan
upplevas som stora hinder för personer som använder rullstol och rol-
lator. Grövre fraktioner av grus och singel bör helst undvikas. Lut-
ningar i sidled kan ofta vara ett hinder, liksom längre sluttningar utan
vilplan. Man bör även se upp med kanter i skiftningar mellan olika
underlag, även om de bara är en halv centimeter höga. Där kantsten
mellan gräs och gångväg saknas finns risk att köra fast i gräset. Gräs-
ytor utan gångar bör undvikas, då gräset är alltför trögt att själv köra
rullstolen på.
Dålig skötsel av gångbanor och trottoarer, såsom dålig snöröjning och
sandning upplevs öka riskerna för att gå ut.

3. Komfort och välbefinnande: Vid sidan av passage vid entréer och
underlag för att kunna ta sig fram handlar tillgängligheten ofta om hur
miljön tillhandahåller livets nödvändigheter såsom vatten, vila och
klimat. Det kan exempelvis gälla närheten till en toalett som är tydligt
skyltad, viktigt för många om de skall våga vistas ute en längre stund.
Det handlar även om hur man kan njuta av, eller skydda sig mot kli-
matet, vind, sol och skugga: För att närmiljön, trädgården skall vara så
användbar som möjligt är det viktigt att den innehåller olika platser
med olika fysiska förutsättningar, exempelvis platser i sol och platser i
skugga samt vindskyddade platser. Personal på särskilda boenden po-
ängterar under våra intervjuer hur känsliga de som bor på äldreboen-
den är för just väder och vind. Hur vackert och fint det än är så förstörs
upplevelsen om det blåser och är kallt (Bengtsson & Carlsson, 2005).
Vissa människor upplever solljus som ett hinder, andra som en attrak-
tion. Frisk luft kommer vanligtvis högst på listan över varför äldre
personer på särskilt boende önskar komma utomhus. Tyvärr samman-
faller alltför ofta uteplatsen med personalens rökruta, vilket orsakar
irritation och lidande för de boende. Ett annat problem som kan uppstå
för personer med synliga funktionshinder är att de inte vill vistas ute
om de tror att de kan bli sedda av utomstående. Vid särskilda boenden
bör det därför finnas väl skyddade platser för att förebygga denna
känsla (Bengtsson & Carlsson, 2005).
Många gånger kan det vara avgörande för huruvida en äldre person
vistas ute eller ej ifall det finns platser att vila på, bänkar eller soffor
med jämna mellanrum så att denne person kan sätta sig så ofta denne
vill och behöver. I synnerhet är det viktigt med bänkar vid entréerna.
Bänkarna skall ha armstöd och ryggstöd så att det känns tryggt att
sitta. Det blir också lättare att resa sig igen om det finns ett armstöd att
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luta sig mot. Om bänkarna inte är kompakta under sittytan blir det
enklare att få stöd med benen och resa sig på egen hand. Räcken att
stödja sig på kan vara ett annat alternativ i en utemiljö för äldre.
Bländning är särskilt besvärande för äldre människor och det är viktigt
att tänka på hur man skall placera sittplatser och stigar för att undvika
detta. Soffor bör ha rejäla ryggstöd och armstöd. Rygg- och armstöd är
viktiga för att behålla balansen när man sätter sig eller reser sig. Soff-
orna bör sitta stadigt fast i marken eller vara så pass tunga så att man
kan stödja sig på ryggstödet eller ett armstöd utan risk att soffan välter.
Sitthöjden bör även kontrolleras, så att äldre kan sätta sig ned på ett
mjukt och kontrollerat sätt samt ta sig upp igen utan problem. Stadiga
bord som är lämpligt höga är viktiga, att ta tag i när man ska sätta sig
och resa sig, att ha matsäcken eller handarbetet på eller för sällskaps-
spel.

4. Orientering: Att finna målpunkter i närmiljön och hitta tillbaka
hem igen kan vara ett stort och skrämmande företag för många äldre
personer, då perceptionsförmågan och den rumsliga orienteringsför-
mågan ofta börjar svikta när man är över 80 år. Med hjälp av ett tydligt
utformat vägsystem samt av ledtrådar i form av visuella och audiella
landmärken kan man dock göra en hel del som arkitekt för att skapa
trygghet. Belysning längs vägar och sittplatser med behagligt, ej
bländande sken har en hög efterfrågan av äldre personer. Vidare hjäl-
per det mycket för orienterbarheten om man som äldre omedelbart
förstår de funktionella sammanhangen i hur en plats skall användas.
Några forskare, som Mc Bride (1999) och Grahn (2000) föreslår olika
karaktärer i olika delar av boendets närmiljö och trädgård, samt en
promenadslinga som löper runt utan blindgångar. Detta minimerar
risken för att man skall förvilla sig någonstans. Med karaktärer menar
författarna att om närmiljöns signaler är enkla att tolka minskar pro-
blemen att orientera sig och finna det man söker. Detta underlättas av
att platsen säger något om sig själv, att delar och helhet naturligt
hänger samman och är enkla att namnge, såsom skog, park, torg, kyr-
kogård, trädgård, berså och strand. Även delarna i miljön bör kunna
kännas igen, vilket Cooper Marcus (2001) också föreslår: Att kunna
känna igen och namnge föremål i trädgården kan vara betryggande om
man mår dåligt eller är orolig. Man bör utgå från en gemensam kultu-
rell bakgrund hos majoriteten av de boende, utforma platser i en
mänsklig skala, använda föremål som vanligen finns i hemmen samt
välkända växter och trädgårdsmöbler. Resonemanget känns delvis igen
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hos Stephen och Rachel Kaplan (1989). De hävdar att en attraktiv
miljö snabbt ska kunna tolkas i termer av förståelse av dess funktion,
att man greppar sammanhangen var man är och hur man ska bete sig.
Dock måste där enligt Kaplans finnas ett utbud av mystery, av att
miljön innehåller något mer att utforska. Fridell (1998) hävdar också
vikten av att äldre snabbt kan tolka signalerna i den fysiska miljön,
vilka hjälper dem att ta sig dit de önskar och finner det de söker. Det är
viktigt att de snabbt förstår funktionen så att de beter sig på rätt sätt.
Alla sinnen hjälper till att tolka signalerna från omgivningen. En miljö
som är fattig på budskap måste därför enligt Fridell kompletteras med
skyltar. När det gäller de allra äldsta och svagaste personerna, de som
bor på särskilda boenden, är närheten till byggnaden och personalen
väsentliga för att utemiljöerna verkligen skall användas. Avstånd upp-
levs annorlunda för de boende berättar personalen (Bengtsson &
Carlsson, 2005). En liten promenad till en plats man inte ser direkt från
byggnaden kan upplevas som att man är långt hemifrån.

5. Tilltro: Detta tema dyker upp i såväl mer generella studier som stu-
dier inriktade just på utevistelse vid olika former av särskilda boenden
(Grahn, 1985, 1989, 1991, Nordström & Gora 1995, Ottosson &
Grahn, 1998, Ulrich 1999, Länsstyrelsen Västra Götaland 2000). Det
gäller allt från misstankar om våld eller hot om våld till det att inte
behöva vara rädd för att stöta på personer som saknar respekt för äldre.
Den fysiska försvagningen hos äldre människor ökar naturligtvis ris-
ken för att den enskilde hamnar i en situation där denne behöver hjälp
eller inte orkar mer, men gör också att rykten om våldsdåd upplevs
starkare. Utformningen av utemiljön samt inte minst skötseln kan bidra
till intrycket. Skräp och ogräs ger ett ovårdat intryck som kan ge sig-
naler om att här finns våld och respektlösa människor. En rapport från
Socialstyrelsen beskriver hur många som avstått att gå ut på kvällen av
oro för våld (Socialstyrelsen, 2000): av den svenska befolkningen
mellan 20 och 84 år är det 16 % som avstått att gå ut av den anled-
ningen. Andelen ökar emellertid från 65 år, vilket kan utläsas av ned-
anstående tabell:
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Tabell 1. Andelar av den svenska befolkningen som har avstått att gå
ut på kvällen av oro för våld.

Ålder Andel
55–64 år 15 %
65–74 år 24 %
75–84 år 33 %

Fridell (1998) fann att tilltron byggs upp olika snabbt för olika äldre,
genom att de fysiska signaler eller rykten man hör tolkas och förstås på
olika sätt beroende på vilka personer vi är. Just den situation vi för
tillfället befinner oss i påverkar hur vi uppfattar omgivningen. En per-
son som befinner sig i en svår livssituation är särskilt känslig i sin upp-
fattning av omgivningen. Om miljön är igenkännbar och lätt att tolka
ger det snabbare tilltro, genom att man upplever en känsla av kontroll
över situationen. Följande kan belysa att det i många fall handlar om
en skör balans i hur omgivningen upplevs: Vid en studie av äldres ute-
vistelse i Frankrike och i Luxemburg (Rubenstein, 1987) beskrivs
bland annat de hot i miljön som kan begränsa användningen av ute-
vistelser, såsom att områdena uppfattas som skräpiga och farliga eller
att där är för mycket folk. En svensk studie som undersöker ålderspen-
sionärers utevistelse i Stockholm anger däremot inte för mycket folk
som ett problem (Berglund & Jergeby, 1988). Tvärtom inger istället
platser som upplevs folktomma och isolerade från bebyggelse oro och
ängslan, särskilt om man promenerar själv. Oron kommer både av in-
sikten att man kan utsättas för våldsdåd eller kan falla och ingen kom-
mer till ens hjälp.

Att inte känna tilltro är ett hinder som ofta är direkt relaterat till
huruvida man har någon med sig när man går ut. Hindret består såle-
des av såväl brist på personal eller anhöriga som kan hjälpa till vid
utevistelse som på miljöns utformning. Det finns en stor överensstäm-
melse i flera studier hur viktigt det är med sällskap för äldre personer
för att de ska känna att någon finns till hands om man blir utsatt för hot
och trakasserier, men också om man ramlar eller kommer vilse (Soci-
alstyrelsen, 2000, Olofsson & Thelander, 2002, Ulrich 1999, Länssty-
relsen Västra Götaland 2000). Ofta berättar äldre personer att varken
vårdpersonal eller anhöriga hinner följa med dem. På helger är det än
svårare då personalstyrkan ofta är mindre. Dessutom kan det vara svårt
för personalen att motivera boende som inte vill gå ut. Orsakerna som
angavs var att de upplevde sig för sjuka och därmed i behov av hjälp



DEN OMVÄNDA ÅLDERSPYRAMIDEN

122

samtidigt som de uppgav att personal respektive anhöriga inte hade tid
att gå ut med dem (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2000, Grahn, 1989,
1991, Ottosson & Grahn, 1998.)

Men tilltro kan många gånger även handla om att man inte känner
sig välkommen, vilket kan leda till att man drar sig för att besöka en
plats. För att få tilltro till en plats ska man kunna känna glädje och
förväntan när man kommer dit, för att man finner sig som en naturlig
del av området. Det kan förstärkas av att man känner att man har en
uppgift att fylla där. Det kan handla om att mata fåglar, vattna blom-
mor eller ha någon att prata med. Just detta att fylla en uppgift genom
att ansvara för växter fann Bassen & Baltazar (1980) vara viktig för de
äldres självkänsla. Denna tilltro eller tillit tar tid att bygga upp för en
äldre person som flyttar in i ett nytt område (Grahn, 1989, 1991).
Möjligheterna att känna tilltro till ett område tycks underlättas om de
äldre kan förändra och påverka en plats, kunna sätta sin egen prägel
och därmed öka möjligheterna att göra platsen till sin (Grahn &
Bengtsson, 2004). Nya människor som kommer till platsen kan sätta
sina spår. Odlingsland, kolonilotter eller små trädgårdar har stor po-
tential till detta, då de kan förändras på många sätt, med växtval,
möbler och grillplatser.

Och i och med de här behoven glider tillgänglighetsfrågorna över
till den andra huvudaspekten vid planering och utformning med hän-
syn till äldres behov, nämligen behoven av aktiviteter och upplevelse-
värden som lockar och väcker lust.

B: Planering och utformning med hänsyn till aktiviteter och upp-
levelsevärden som lockar och väcker lust
De äldres behov av aktiviteter och upplevelsevärden berör mycket av
det som handlar om välbefinnande och hälsa. I såväl litteraturen som i
våra egna studier av aktiviteter, utemiljöer och äldre kommer ofta häl-
sofrågorna upp, men dessa är inte helt enkla att beskriva. Vad vi hittills
kunnat se är att sambanden ser ut att vara komplexa. Som utgångs-
punkt för detta avsnitt redovisas först några av de teorier vi just nu
arbetar med varefter vi går in på specifika aktiviteter och upplevelse-
värden.

Teorier kring utevistelse och hälsa
A. Betydelsen av dagsljuset.
Hälsoeffekterna beror på att människor som vistas utomhus får tillgång
till dagsljus, vilket påverkar vitaminstatus och hormonella processer
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(särskilt balansen mellan cortisol och melatonin) på ett positivt sätt
(Küller & Küller, 1994, Küller & Wetterberg, 1996).

B. Betydelsen av frisk luft och motion.
Hälsoeffekterna beror på att människor som vistas utomhus generellt
sett rör sig mer än när de vistas inomhus, vilket påverkar hälsan posi-
tivt på många sätt (Pate, 1995; Berg & van Puymbroeck, 2005). Dess-
utom får de som vistas utomhus tillgång till en friskare luft än de som
vistas inomhus (Söderström & Blennow, 1996, Söderström, et. al.
2004).

C. Återhämtning från informationsbelastning.
Hälsoeffekterna beror på att människor kan återhämta sin mentala ka-
pacitet och koncentrationsförmåga i en grön omgivning, då de inte
behöver sortera och bearbeta all inkommande information. Människan
är genetiskt anpassad att leva i naturen, där hon inte behöver sortera
alla intryck (Kaplan & Kaplan, 1989).

D. Återhämtning från stress genom att omgivningen signalerar trygg-
het.
Hälsoeffekterna beror på att människor kan återhämta sig från stress i
en grön omgivning som signalerar ”faran över”. Människor är gene-
tiskt anpassade till att leva i en savannlik miljö. Om miljön innehåller
sådana kvaliteter och inga uppenbara hot förekommer, sker en mycket
snabb återhämtning (Ulrich, 1999, 2001).

E. Betydelsen av att kunna reflektera.
Hälsoeffekterna beror på att natur och trädgårdar mer än andra miljöer
mjukt kan svara mot olika typer av känslor. Naturen ställer måttfulla
och tydliga krav som människan lätt kan ta ställning till och klara av,
samtidigt som hon kan föra en känslomässig dialog med miljön. Där-
med har hon möjlighet att kunna bearbeta minnen och intryck, reflek-
tera över dem och sin situation samt kunna gå stärkt ur krisen (Grahn,
1991, Ottosson, 1997, Grahn & Stigsdotter, 2003, Stigsdotter &
Grahn, 2003, Grahn & Bengtsson, 2004, Ottosson & Grahn, 2005a,
2005b).
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Som man kan se av sammanställningen är det många positiva effekter
med att vara utomhus, medan det finns få negativa effekter. Viktigt att
framhålla är att äldre människor ser ut att mer än andra behöva dags-
ljus och motion för att statusen inte ska försämras när det gäller
skelett, muskler och vitaminer (Küller & Küller, 1994). Men, säger
tvivlare, man kan motionera på ett löpband, ha bra ventilation och
köpa en dagsljuslampa att ha på rummet. Vad är det då som motiverar
att gå utomhus? Här kommer teorierna C, D och E in vilket vi kommer
tillbaka till under punkt 2.

1. Aktiviteter: Det är vanligen de enkla och okomplicerade aktivite-
terna som efterfrågas. I en studie av Grahn (1989) av äldreboenden och
pensionärsorganisationer framkom att aktiviteterna i huvudsak hand-
lade om promenader. Dels gällde det promenader i äldre kulturmiljöer
såsom slottsmiljöer, gamla historiska omgivningar och platser, folk-
parker, stadsparker, parker med äldre byggnader eller museer. Man tog
en promenad i dessa miljöer, men utflyktskorgen eller besöket i restau-
rangen eller kaféet var minst lika viktig. Dels förlade man promenader
till naturområden, gärna skogar med svagt kuperad mark, många träd-
slag, möjlighet till utsikt, en sjö eller ett vattendrag längs promenaden
samt en rikedom av arter. Båda typer av promenad hade ett viktigt
inslag av socialt umgänge, men av olika slag. Medan den förstnämnda
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typen i stor utsträckning anknöt till äldre tider och samtal om det man
kunde återfinna i den miljö man besökte som väckte minnen, så var
den andra typen mer förknippad med att få röra sig, känna frisk luft
samt få uppleva naturen under det att man går; fåglar, vilda blommor,
svampar m.m.

Vid intervjuer med personal på särskilda boenden (Bengtsson &
Carlsson, 2005) framkom att de boende är mycket svaga och i behov
av hjälp dygnet runt. Ändå finns det en del av dem som på egen hand
kan ge sig iväg från boendet en runda med rullstol, rollator eller käpp.
Beroende på förmåga såväl som personlighet finns det en spännvidd
bland de boende alltifrån dem som aldrig lämnar sitt rum till dem som
till varje pris ska ut i friska luften varje dag oavsett väder och oavsett
årstid. För de allra flesta är det dock tillräckligt att sitta en stund i träd-
gården och koppla av eller prata med någon, kanske gå en liten sväng i
trädgården och sedan gå in igen.

Att promenaden är en viktig aktivitet för äldre, även de som bor i
särskilt boende, bekräftas av flera studier (Miljöförvaltningen i Göte-
borg, 2001, Ulrich, 1999, Länsstyrelsen Västra Götaland 2000, Ottos-
son & Grahn, 1998. Lenninger, et. al. 2002, Olofsson & Thelander,
2002). I en studie vid särskilda boenden fann man att äldre personer är
mycket intresserade av promenader och andra friluftsaktiviteter även
om de är rullstolsburna eller i behov av ledsagare (Olofsson & Thelan-
der, 2002). När man sedan sökte se i vilken grad prioriterade intressen
utövades, visade det sig att många skulle vilja utöva sina intressen of-
tare än vad de för tillfället gör. Förutom detta att få komma ut och röra
på sig, är det viktigt att bara få komma ut och få frisk luft, att få vila ut
i grönskan och andas. Dessa platser för vila handlar ofta om kontemp-
lation, om att man önskar vila och fundera i enskildhet. Men det
handlar även om en efterfrågan på platser för social samvaro, mat,
grillning och/eller fika i en ombonad grönskande miljö, om sällskaps-
spel som boule och krocket (Grahn, 1988, Berglund & Jergeby, 1988,
Ottosson & Grahn, 1998, 2005a, Nordström & Gora 1995).

2. Restorativa processer: När det gäller teori C, om återhämtning från
informationsbelastning, säger Kaplans och Kaplans teori (Kaplan &
Kaplan, 1989) att människor har två typer av uppmärksamhet: riktad
och spontan. Den spontana uppmärksamheten kräver liten ansträng-
ning. Vi använder den när vi upptäcker en blinkande lampa, ett plöts-
ligt buller eller en fågel som rör sig i en buske. Denna uppmärksamhet,
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som är kopplad till de äldsta delarna av hjärnan, aktiveras mest när vi
rör oss i naturen.

Riktad uppmärksamhet använder vi i vårt moderna samhälle för att
kunna koncentrera oss på uppgifter, till exempel vid skrivbordsarbete
eller när vi kör bil i en obekant stad. Den riktade uppmärksamheten är
kopplad till högre medvetandecentra. Det krävs mycket ansträngning
för att kunna sortera och prioritera information, och vi har begränsade
resurser till detta. När resurserna är på upphällningen blir vi mycket
trötta och utmattade. Riktad uppmärksamhet används även för att för
stunden hindra ovidkommande information (som buller, värk, sorg) att
ta överhand när man ska fokusera på ett problem.

För att återhämta oss från tröttheten bör vi uppsöka miljöer där vi
kan lita mer till den spontana uppmärksamheten och slipper sortera
och prioritera information med vår riktade uppmärksamhet. Paret Ka-
plan menar att naturen är den miljö där vi mest effektivt kan återhämta
vår riktade uppmärksamhet och få ny mental energi. I studier på Aln-
arp har vi visat att äldre människor som bor i särskilda boenden har
stor nytta av att kunna vistas ute i en trädgård, då deras uppmärksam-
het ofta handlar om att bearbeta sorg, värk och sjukdomar. Koncentra-
tionsförmågan ökade signifikant mer efter en vistelse i en trädgård,
och detta har stor betydelse för hur äldre kan klara aktiviteter i det
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dagliga livet, såsom personlig hygien, mathållning mm (Ottosson &
Grahn, 2005a).

Teori D går ut på att människan tolkar information från miljön re-
flexmässigt, i budskap om trygghet eller fara (Ottosson & Grahn,
2005b, Grahn, 2005, Ulrich, 1999). Om fara signaleras, exempelvis i
form av ett rovdjur, går budskapet till ett lokalt område i de äldre de-
larna av hjärnan. Där aktiveras det sympatiska nervsystemet, vilket
bland annat sätter igång cirkulationsapparaten och frigör en mängd
hormoner, såsom kortisol och katekolaminer, samtidigt som njur- och
mag/tarmkanalfunktionerna stängs av. Hela organismen sätts i alarm-
beredskap. Denna alarmreaktion finns sedan hundra miljoner år in-
byggd i alla däggdjurs hjärna och är livsviktig för överlevandet.

Men samma urgamla reaktion, avsedd för flykt eller attack, sätts
också igång av de psykosociala utmaningar eller hot som vårt moderna
samhälle utsätter oss för. När individen utmanas tar centrala nervsy-
stemet över kommandot, vilket leder till en stress- eller kamp/
flyktreaktion (Atkinson et. al. 1996). I akuta situationer kan det vara
livsavgörande, men om vi nu ständigt i en jäktad tillvaro utsätts för ett
alarmtillstånd får det andra och allvarligare följder. Blodfetter fastnar
på kärlväggar, immunsystemet reagerar sämre och mag-tarm-
funktionerna fungerar sämre.

Ulrich (1999) hävdar att många förhållanden i det moderna sam-
hället lätt kan starta fara/flyktreaktioner, men att det tyvärr finns få
saker i detta samhälle som tydligt signalerar att faran är över. I natu-
ren, menar Ulrich m.fl. (Ulrich, 1999; Coss 1991; Coss & Moore,
2002), finns sådana miljöer i savannliknande landskap som exempelvis
hagar och ängsmarker, i synnerhet om där finns vatten.

3. Självbild – betydelsespelrum: Medan flera miljöpsykologiska teo-
rier i första hand talar om naturens och trädgårdarnas kraft att åter-
ställa människans balans, det restorativa, önskar vi istället fokusera
möjligheterna till att naturen och trädgårdarna ger något mer: Att mil-
jön i sin helhet kan ge en person möjlighet att reflektera och växa – en
teori som vi benämner instorativ. Denna teori grundar sig på att vi
människor har multipla intelligenser eller förmågor. Dessa är språklig,
matematisk-logisk m.fl. intelligenser som till största delen behandlar
information rent logiskt. Men våra intelligenser har även en annan
sida, där den logiska intelligensen måste kopplas samman med våra
känslor för att riktiga beslut ska kunna tas (Hansen,1998; Gardner,
1993; Goleman,1995; Tranel et. al. 2000). Här finns självkänslan –
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som dels handlar om självförtroende, dels handlar om att förstå sig
själv och veta vad man önskar och strävar efter. Här finns även med-
känslan – att kunna kommunicera med andra och förstå varför andra
människor handlar och reagerar som de gör (ibid). Följande handlar
om hur dessa intelligenser, såväl självkänslan som medkänslan, påver-
kas av natur och trädgård. Vi beskriver processen som självbild – be-
tydelsespelrum.

Det handlar mycket om något i omgivningen som kan stärka en
persons självbild, en plats som bekräftar den bild en person har av sig
själv. Det är inte svårt att föreställa sig att självbilden ställs på kant när
man som gammal kommer till en ny miljö och en ny tillvaro på ett
äldreboende. Utemiljön kan vara en viktig plats för att bekräfta identi-
teten hos de äldre, så att man inte helt faller in i rollen av att vara
gammal, sjuk och vårdbehövande – som det mesta av innemiljön för-
medlar att man är. Den här teorin tar fasta på värdet av det tydliga och
konkreta som förmedlas genom våra sinnen av naturupplevelser. Be-
kanta växter, material och upplevelser i utemiljön är därför en fördel.

Vid intervjuer med personal på särskilda boenden (Bengtsson &
Carlsson, 2005) betonades hur utemiljön på olika sätt väckte minnen
till liv och hjälpte de boende att relatera till sitt liv och sitt förflutna.
Hemlikhet (McBride, 1999) är ett viktigt fenomen i detta samman-
hang, som stärker självbilden och gör att man känner sig hemma på en
plats. Platsen känns bekant och bekräftar ens identitet. Detta gör också
att man känner ett samband med platsen. För att uppnå denna egenskap
i miljön är det särskilt viktigt att den inte känns nyanlagd. Att använda
sig av uppvuxna träd och buskar gör att miljön snabbt känns etablerad.
Vegetation som är traditionell för platsen är också viktig (Grahn, 1989,
Ottosson & Grahn, 1998, McBride, 1999). I alla fall om de boende
kommer från trakten. Men en trädgård kan rymma många möjligheter
och olika växter som tilltalar olika personer.

För att platsen skall kännas hemlik är det viktigt att skalan är liten
och att miljön påminner om en vanlig trädgård. Detta är en viktig
aspekt också för personal på äldreboende och skilda typer av vårdhem
(Fridell, 1998, Grahn, 1989, 1991), såtillvida att miljön kan påverka
förhållningssättet till och bemötandet av boende/patienter och normali-
sera aktiviteter och rutiner i vården. Relationerna mellan den bo-
ende/vårdtagaren och personalen blir mera neutral och personlig i en
trädgård, en mindre institutionsartad miljö än vad som kanske är möj-
lig att uppnå inomhus. Äldre önskar även besöka ”sin” trädgård när
anhöriga kommer på besök (Lenninger, et. al., 2002), eftersom träd-
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gården upplevs mer neutral, t.o.m. mer hemlik, mer deras egen än in-
omhusmiljön (Ottosson & Grahn, 2005a). Personalen på särskilda bo-
enden förklarade under intervjuerna att det sociala samspelet var an-
norlunda utomhus (Bengtsson & Carlsson, 2005). Samvaron var större
mellan boende från olika avdelningar och mellan boende och besökare.
Utomhus var platserna obestämda och folk blandades jämfört med
inomhus där man höll sig på sina områden och hade sina bestämda
sittplatser. Konversationer hade mer att fokusera på utomhus. Allt man
ser omkring sig diskuteras, växter, hus, bilar folk eller hundar.

Näktergalen i Badelunda

I den gröna midnatten vid näktergalens nordgräns. Tunga löv hänger i trance,
de döva bilarna rusar mot neonlinjen. Näktergalens röst stiger inte åt sidan,
den är lika genomträngande som en tupps galande, men skön och utan få-
fänga. Jag var i fängelse men den besökte mig. Jag märkte den inte då, men
nu. Tiden strömmar ned från solen och månen och in i alla tick tack tick tack-
samma klockor. Men just här finns ingen tid. Bara näktergalens röst, de råa
klingande tonerna som slipar natthimlens ljusa lie.

Tomas Tranströmer, 1989.

I flera av våra studier ingick djupintervjuer med informanter (Grahn,
1989, 1991, Berggren-Bärring & Grahn, 1995) där vi lät dem teckna
och måla bilder av ideala utomhusmiljöer. Ofta har de då redovisat
miljöer som innehåller såväl sociala delar som delar av mer jungfrulig
natur. Vi har i alla våra studier funnit att informanternas favoritmiljöer
är varierade: de innehåller många skilda karaktärer, såsom mer vild-
vuxna avsnitt, artrika bryn, öppna partier och kulturmiljöer (Berggren-
Bärring & Grahn, 1995, Grahn, 1994). Här följer några exempel på
enskilda kvaliteter som äldre personer anser vara viktiga, inte minst för
självbild och hemkänsla, i park och trädgård (Beckwith, & Gilster,
1996. McBride, 1999, Ulrich 1999, Cooper Marcus & Barnes, 1995,
Cooper Marcus & Barnes, 1999, Lenninger, et. al. 2002. Länsstyrelsen
Västra Götaland, 2000, Ottosson & Grahn, 1998, Grahn, 1989):

Bersån: En viktig kvalitet i utemiljön är bersån och andra omgär-
dade platser. En omgärdad plats upplevs mer skyddad och kan fungera
som en oas. Platsen skall vara avskild från andra personers blickar och
från störande ljud. Att erbjuda de boende möjligheter att få vara för sig
själva är viktigt för känslan av självständighet och oberoende.

Blommor och buskar: Bärbuskar och blommor är mycket efterfrå-
gade. Ofta upplevs de dock vara svåra att komma nära för personer i
rullstolar eller som använder rollator. Upphöjda bäddar där man kan
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känna på växterna samt uppleva dofterna är därför mycket uppskat-
tade.

Planteringsbäddar bör även de finnas i olika höjder, och det finns
anpassade trädgårdsredskap man kan anskaffa för personer med ned-
satt muskelkraft eller smärta.

Lövtaket: Ytterligare en viktig karaktär är lövtaket, av trädkronor
eller av en pergola med klängrosor eller klätterväxter. Lövtaket ger en
varierad skugga och lite skydd för regn och insyn.

Skulpturer: I en trädgård i en vårdmiljö bör man vara särskilt med-
veten om att tvetydiga och abstrakta inslag kan ha dåliga effekter ef-
tersom risken finns att de associeras på ett negativt sätt. Detta gäller
särskilt om patienten på förhand befinner sig i ett negativt känslomäs-
sigt läge.

Vatten: Vår uppskattning av vatten är troligtvis delvis genetiskt
betingad (Coss & Moore, 1990, Coss et. al. 2003). Vatten är en källa
till liv och en förutsättning för vår fortlevnad. Vatten har dessutom
förmågan att stimulera flera av våra sinnen. Vatten kan porla och
brusa, ge svalka på sommaren och glittra i solskenet.

Kullen eller höjden kan vara bra för att ge ett område ytterligare
dynamik. Höjden kan bli en punkt att lokalisera sig efter samtidigt som
den döljer och visar olika delar av miljön när man rör sig i den.
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Dessa och många andra karaktärer och kvaliteter tycks samspela med
informanterna på många plan, med många känslor och tankar. När en
informant känner sig frisk och stark tycks kommunikationen fungera
enkelt, genom kropp, tankar och känslor. Han eller hon känner
förtroende i hur samspelet med omgivningen ska se ut, i att registrera
signaler, tolka dem, omsätta dem i handling och skicka ut egna signa-
ler. Detta samspel fungerar utan större ansträngning, med få eller inga
misstag och missförstånd. Men i analyserna av hela det kvalitativa
materialet var det tydligt att samspelet även gällde ett annat plan, ut-
över känslor, kropp och tankar. I Grahn (1991) föreslås ytterligare en
aspekt, som rör själva jagets kommunikation med den yttre miljön, där
den yttre miljön ibland ser ut att vara mycket hårt bunden till infor-
mantens jag, till identiteten. Jaget är utsträckt i det fysiska rummet. I
synnerhet är det tydligt när informanten känner sig pressad och ledsen.
Det tycks särskilt vara då man är i behov av en fysisk miljö som kan
bygga upp individen igen, det är då man verkar vara i det närmaste
hudlös. I Grahn (1991) föreslås begreppet betydelsespelrum, med hän-
visning till ett begrepp använt av Heidegger (Lübcke, 1987). Begrep-
pet antyder att såväl ett ting som ett djur eller en person kan ändra be-
tydelse och värde för den egna personen, för jaget – där finns ett spel-
rum, bland annat beroende på de psykiska och fysiska resurser man för
tillfället äger. Spelrummet kan möjliggöra reflektioner och omvärde-
ringar som kan vara av stort värde för att kunna gå stärkt ur en kris.
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Möjligen är det så att utemiljöer mer än andra lyckas framkalla
minnen, genom alla de sinnen som aktiveras där? Vi tror att det är så.
Somliga trädgårdar talar till oss som gamla bekanta, där vi känner när-
varon av något som berör vårt innersta. Man upplever inte bara de träd,
de blommor och de grusvägar som är synliga. Man rör sig inte bara
genom en trädgård med otaliga förnimmelser av dofter, ljud och syn-
intryck. Trädgården kan inte beskrivas som summan av alla dessa in-
tryck: Varje sinnesintryck man får, av vårdträdet, vinbären, syrenber-
sån och rönnhäcken, sker mot en bakgrund som är både rumslig och
tidslig. Upplevelsen är sammanflätad med hela ens historia. Förmodli-
gen äger vi alla ett antal trädgårdar, hagar och skogar inom oss, ställen
vi besöker i tanken då och då. De har flyttat in i vårt minne, några för
alltid, genom de avtryck de präglat i oss. Dessa har kommit under
olika tidpunkter i vårt liv. Några när vi tultat, ramlat, känt och smakat
oss fram, andra när vi senare gått, cyklat och sprungit fram, alltid på
nya upptäcktsfärder. Ännu några år senare, när vi med bara bästa vän-
nen delat glädjeämnen eller bekymmer, präglas nya avtryck in. Och så
förflyter tiden, med nya händelser och platser, vilka blir viktiga delar i
vårt liv, via smärta, skratt och kärlek, via äventyr och vila, genom att
finnas där de är och vara det de är. Var ålder hos mänskan ger sina
upplevelser, sina minnen och sina platser. Några av dessa följer oss
hela livet. Det som blir uppenbart i möten med älskade platser är hur
tiden gör sig så kraftigt påmind. Platsen i sig berättar min historia för
mig, och plötsligt står mitt jag, min egen identitet där i fokus. Mina
känslor och förhållningssättet till platsen blir kluven – en nostalgisk,
känslosam och ibland vemodig dialog pågår på många plan samtidigt.

Alkaiskt

En skog i maj. Här spökar mitt hela liv: det osynliga flyttlasset. Fågelsång. I
tysta gölar mygglarvernas ursinnigt dansande frågetecken.

Jag flyr till samma platser och samma ord. Kall bris från havet, isdraken
slickar mig i nacken medan solen gassar. Flyttlasset brinner med svala lågor.

Tomas Tranströmer, 1989.

Denna dialog kan vara svår att värja sig från. Människan kommunice-
rar hela tiden med omvärlden, inte bara med ord. Det vi möter i form
av miljöer säger instinktivt och inlärt till oss, med känslor och logik,
hur vi ska bete oss. Omvärlden kommunicerar med besökaren på alla
nivåer, genom syn, dofter, hörsel och andra sinnen. Det gäller såväl



LAGSTIFTA OM UTEVISTELSE FÖR ALLA!

133

den fysiska omvärlden som den sociala. Inom arkitektur brukar man
prata om byggnadernas semiotik, där det hävdas att människan snabbt
läser sig till vad den byggda miljön vill säga, om exempelvis makt,
helighet och värde (Eco, 1976), dvs. i huvudsak inlärda budskap.
Samtidigt pekar forskare som Coss (1991), Ulrich (1993) m.fl. på att
det i miljön ofta finns information vilka kan påverka våra medfödda
reflexer. Denna omvärld med alla sina intryck och signaler, där några
tolkas reflexmässigt och andra genom inlärning, påverkar också vårt
inre, vår identitet, och kan därmed möjligen även påverka våra möjlig-
heter att rehabilitera oss efter en sjukdom.

Vanligen talar man om människans jag som något som ligger djupt
inne i människan, i det kognitiva medvetandet. Kroppslighet och
känslor är inte självklara delar av identiteten. Ibland kan den sociala
omgivningen tas med, men ytterst sällan den fysiska. Men redan som
spädbarn lär vi oss att möta sensoriska intryck från vår kropp och vår
omgivning som vi sedan mödosamt lär oss att bemästra. I kontakt med
vår logiska tankeapparat utvecklas detta så småningom till vår person-
lighet och vår emotionella intelligens (Hansen, 1998, Gardner, 1993,
Goleman, 1995, Tranel, et. al. 2000). För att detta ska lyckas måste vi
få kontakt med vår omvärld, där kommunikationen mellan jaget och
omvärlden utvecklar oss. När vi i vår forskning studerat människor i
olika åldrar (Grahn, 1991, 2003, Grahn, et. al. 1997, Ottosson & Grahn
1998) finner vi att trädgårdar ser ut att kunna vara en betydelsefull
länk till en mer stabil omvärld, vilken kan harmoniera kaotiska tankar,
känslor och sinnen. Denna harmoniering av vårt inre skulle hypotetiskt
kunna ske genom detta vi valt att kalla betydelsespelrum (Grahn,
1991). Det kan ses som uppbyggt av all vår erfarenhet – såväl kropps-
lig och affektiv som till känsla och tanke – och av alla våra värde-
ringar: hur vi kommunicerar med omvärlden för att vi ska kunna fun-
gera och överleva i den. Där finns personer och ting som definieras
som onda och goda, nyttiga och onyttiga, värdefulla och värdelösa,
farliga och ofarliga, trivsamma och otrivsamma. I betydelsespelrum-
met figurerar således allt som har betydelse för att vi ska kunna fun-
gera i vardagen. Viktigast är de personer och ting i vår omvärld till
vilka vi knutit en stor del av vår identitet, de som vi upprättat en tillhö-
righet till, och de som kan bekräfta oss. Denna kärna i betydelsespel-
rummet är starka delar i vår identitet.

I djupintervjuer upptäckte Grahn (1991) att informanterna i vissa
situationer, när de var trötta och stressade, inte orkade med annat än
kravlösa naturområden. I andra situationer var man inte lika ”hudlös”,
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inte lika känslig för intryck från omgivningen, och kunde då uppskatta
mer sociala situationer. Utifrån dessa iakttagelser och data konstruera-
des en modell av människors betydelsespelrum, känsligheten för fy-
sisk-social omvärld i form av en ”pyramid” som illustrerar olika typer
av engagemang beroende på individens psykiska kraft (se figuren
ovan). Känsligheten för omvärlden är störst när den psykiska kraften,
som vi kan kalla exekutiv funktion, är låg. Det visas i modellen genom
att pyramiden är stor i basen eftersom ”sårytan” där är störst. I basen
på pyramiden är känsligheten störst, samtidigt som betydelsespelrum-
met där är mest outvecklat eller skadat. I den fortsatta forskningen har
dessa tidiga iakttagelser nyanserats och fördjupats på människor i olika
åldrar (Ottosson & Grahn, 2005a, 2005b; Stigsdotter & Grahn, 2003;
Ottosson, 1997). Som en del i åldrandet blir äldre personer svagare och
mer sjukliga, och behöver därigenom hela tiden omvärdera sin identi-
tet. Alla klarar inte denna process lika bra: Det är tyvärr inte ovanligt
att äldre drabbas av svåra kriser och depressioner, s.k.
.åldersdepressioner, som inte är så lätta att upptäcka då äldre ofta
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maskerar sin nedstämdhet. Ofta förväxlas denna depression med en typ
av lätt demens. Många äldre drabbas dessutom av kriser och stress i
samband med egna eller närståendes sjukdomar och många sjukhus-
besök (Ottosson & Grahn, 1998, 2005b).

”Exekutiv funktion” (som även kan översättas med ADL – Activi-
ties of daily living) handlar om att när man ligger lågt ner på skalan
närmar man sig apati. Högre upp på skalan, i basen på pyramiden, kla-
rar personen att börja ägna sig åt ett inåtriktat engagemang: I detta
tillstånd vill personen vara för sig själv, för att hitta sig själv – sin
identitet och självbild. Enligt modellen har man då ett mycket stort
behov av en omgivning som stöder detta: En natur som inte får vara
kravfylld, med vilda växter som ser ut att vara självsådda. De djur man
klarar är de skygga, vilda djuren. Basen i pyramiden är bred, vilket
betyder att behovet där är stort av intryck som skänker enkla, tydliga
samt positiva intryck. Den fysiska aktivitet man kan utöva är gärna
enskild, såsom promenader, att plocka frukt och bär, och man vill
ogärna bli störd (Ottosson, 1997). Mentalt är man aktiv, sorterar in
tryck man bär med sig och önskar inte gärna bli matad med nya in-
tryck som man tvingas sortera. Ostört vill man tänka igenom saker.
På nästa nivå i pyramiden finns de som besitter lite mer psykisk kraft.
Här börjar personen vara smått intresserad av att se mänskliga
verksamheter, men orkar inte vara med människor. Behovet av omgiv-
ning börjar innehålla hagar och ängsmarker med betande boskap, samt
vilda djur som kan vara lite mindre skygga. Även här handlar det om
förståelse, sammanhang, bearbetning av sorg, av att kunna fungera och
vara, utan att man blir alltför självupptagen. Nu börjar man också bli
allt mer nyfiken, finner saker som intresserar och roar, börjar intressera
sig för sin sociala omvärld, och betraktar gärna människorna omkring
sig, men orkar inte delta aktivt i det de håller på med. Man nöjer sig
med ett ”emotionellt deltagande”, orkar vara lite vänligare och kan
prata lite med grannar, är inte så vresig och asocial som de som befin-
ner sig längst ned.

Ytterligare ett steg upp i pyramiden finns det ”aktiva deltagandet”.
Nu klarar personen av att vara med andra människor, kan börja finna
ett behov av att vara i en trädgård som inte kräver så mycket (Stigs-
dotter & Grahn, 2003). I en sådan trädgård kan man även finna ut-
rymme för egen verksamhet och kreativitet, utan att behöva producera
och vara duktig. De djur personen klarar av att vara med är katter m.fl.
keldjur som inte kräver för mycket vård. Något högre upp på skalan
kan personen delta i aktiviteter tillsammans med andra människor, och
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mår bra av att vara med andra människor, men klarar inte av att pla-
nera, leda och genomföra vad han eller hon tänkt sig utan att må dåligt.
Här har personen ett rätt så brett behov av miljöer han eller hon önskar
vara i, och finner ett nöje av att vistas med en del utvalda människor,
kanske också med hundar. Högst upp i pyramiden finns ”det utåtrik-
tade engagemanget”, då är den psykiska kraften mycket stark, betydel-
sespelrummet fullt läkt och/eller utvecklat och man klarar av att
genomföra mycket av vad man tänkt sig att göra.

Alla ovanstående processer har sin grund i hur vi uppfattar och
tolkar sinnesintryck: Genom sinnesstimulering ger den sensoriska in-
formationen upphov till flera typer av reaktioner hos människan, så-
som affekter, emotioner, minnen och logiska processer, vilka alla har
inverkan på hur betydelsespelrummet definieras. Personer, djur, plat-
ser, växter mm som vi upprättar en dialog med kategoriseras i hela vår
kropp, via affekter, känslor och tankar. Dessa kategorier abstraheras
ofta som symboler som vi medvetet och omedvetet antar roller mot.
Teorin som pyramiden illustrerar handlar om att när man är som mest
känslig, stressad eller i kris, har affekterna störst påverkan på betydel-
sespelrummet. Teorin är intressant att relatera till äldre som inte kan
eller vågar vara ute på egen hand, eller kanske inte kan uttrycka sina
behov av exempelvis ensamhet. Något som vi kommer att fördjupa i
fortsatt forskning.

Karpatschof (1990) och Tomkins (1995) beskriver ovanstående
kategorier av reaktioner, och talar med hänvisning till Darwin om nio
grundaffekter, vilka är positiva eller negativa till sin natur. Alla grund-
affekter visar sig genom en tydlig ansiktsmimik (även hos apor och
andra däggdjur) redan från tidig ålder. Ett första stadium är en retning,
vilken ibland kan skapa en ”startle”, dvs ett förstadium till en affekt.
En sådan startle uppfattas ge obehag eller välbehag vilket är ett ur-
gammalt system för information.

Nästa stadium är ett elementärt sensoriskt stadium där medfödda
reflexer och affekter verkar, förmedlade av thalamus. Affekterna är nio
till antalet: två positiva (glädje, nyfikenhet), en neutral (förvåning) och
sex negativa (rädsla, vämjelse mot dålig lukt, kval/ångest, ilska/vrede,
avsky/äckel, samt skam/förödmjukelse). En av affekterna utlöses av
luktsinnet, övriga av flera sinnen. Att det finns sex negativa affekter
men endast två positiva menar Tomkins (1995) beror på att det evolu-
tionärt har varit viktigast för överlevnad och fortplantning att kunna
undvika faror och gifter samt kunna utveckla ett socialt acceptabelt
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beteende. Namnen på affekterna har enligt Tomkins (ibid) varit svåra
att sätta, varför flera har en kombination av två begrepp.

Hos det lilla barnet kommer affekterna en och en (Karpatschof,
1990), sedan uppstår mer sammansatta mönster av emotioner. Kombi-
nationer av affekter bildar tillsammans med minnet särskilda script av
emotioner hos bäraren (Tomkins, 1995). Dessa script, vilka kan tolkas
som en viktig stomme i det vi föreslår som betydelsespelrum, kan se-
dan justeras allt eftersom man stöter på företeelsen. Affekterna kan
beskrivas som elementära byggstenar i emotioner och intellekt (ibid.),
och i synnerhet de positiva ger oss lust att öka vår kompetens om till-
varon, de ger en positiv stämning, driver oss framåt. Om de negativa
affekterna tar överhanden under en lång tid, särskilt rädsla,
skam/förödmjukelse, kval/ångest och avsky/äckel, kan individens lust
och strävan avta helt, bytas ut mot apati, en nedbrytning av identiteten,
ett självförakt och till och med kroppslig förlamning (ibid). Det är då
man hamnar längst ned, t.o.m. under den ”pyramid” vi använder som
modell. Personer som drabbas av depression och kriser visar (genom
exempelvis ansiktsmimik) ofta tecken på vrede/ilska, rädsla,
skam/förödmjukelse, avsky/äckel och kval/ångest (Svensk Rehabili-
tering, 2001).

Affekterna är dock ursprungligen situationsbetingade och kräver
närvaro av det som framkallar impulserna. Medfödda positiva reflexer
bör därför vara mer vanliga i natur och trädgård än inne i ett behand-
lingsrum. De positiva biofili-reflexer Ulrich (1993) talar om är en typ
av exempel. En särskild typ av ”gruppering – symbol – känsla” togs
fram av läkaren, psykiatrikern Harold Searles (1960), som valde att
studera människans samspel med den fysiska miljön. Han hävdade att
barn har behov av att först klara enklare relationer, med döda ting som
stenar, för att därefter successivt söka sig mot och klara av mer kom-
plicerade relationer, som de till växter, sedan till djur och slutligen till
andra människor. Naturen är, genom sin relativa tydlighet och stadga,
en betydelsefull motvikt till mänskliga relationer (ibid). I naturen får
barnet kunskap och erfarenhet om sina förmågor och sina begräns-
ningar på ett icke-värderande sätt, och barnet har också möjlighet att
befria sig ifrån spänningar och ge utlopp för känslor som upplevs som
omöjliga att rikta mot människorna i sin omgivning. När man under
perioder av sitt liv är ledsen eller i kris har man därför behov av att
åter söka sig till dessa enkla, kravlösa relationer. Detta ger minskad
ängslan och smärta, bättre verklighetsuppfattning, mer tolerans och
förståelse och sist men inte minst en främjad jaguppfattning (Ottosson,
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1997; Andersson & Olsson, 1982). Kommunikationen ska alltså, enligt
Searles, vara lättare att nå med stenar, växter och djur än med männi-
skor. Stenar, pinnar och vatten tillåter att barn manipulerar och leker
med dem på olika sätt, där djur ger fler begränsningar och människor
ger flest.

En positiv stämning genom positiva affekter av glädje och ny-
fikenhet kan därmed tänkas bli väckt av trädgård, natur och keldjur.
De skänker känslor av trygghet: mot dem behöver man inte sätta sig i
försvarsposition. I betydelsespelrummet är det därför enklare att klara
av affekter, emotioner och känslor mot stenar än mot människor. En
sten kan inte ljuga, inte bedra, inte svika eller rymma. En hund kan
rymma men inte vara ironisk eller belägga någon med skuld. Man kan
vara arg på en sten, slå på den, skrika mot den utan att den sviker. Den
är där, och tillåter dig att vara arg, ledsen, ful eller tjock (Ottosson,
1997). En hund tillåter också mycket. En människa, och allra helst en
hustru, make, son, dotter eller nära vän, gör allt mycket mer komplice-
rat. För att bearbeta sina affekter, emotioner och känslor, och åter
bygga upp sitt jag kan natur och trädgårdar fungera så att de tillåter
kommunikation på många plan i betydelsespelrummet.

Daniel Stern (2003) håller fram sinnlig stimulans, affekter och
emotioner i sociala relationer, och talar om att vi utvecklar kategorier
av detta, s.k. ”scheman att vara med”. Men teorier om hur vi männi-
skor uppfattar, bedömer och reagerar på omvärlden, samt bygger upp
kategorier av företeelser om omvärlden gäller inte bara känslor. Barn-
psykiatern John Bowlby (1969) utvecklade en teori om anknytning
som handlar om hur människor uppfattar omvärlden perceptuellt, samt
utvecklar förmågan att kognitivt förstå mening och innehåll i den.
Barnet sänder ut signaler som tas emot, tolkas och skickas tillbaka.
Resultatet lagras i en ”kognitiv mapp”, av kategorier av faror, njut-
ningar m.m.

En annan person i detta sammanhang är Gibson (1979) och hans
teorier om affordances. Han hävdade att man måste uppmärksamma
hela kroppens upplevelseförmåga, i synnerhet när vi rör oss. Tidigt i
livet byggs en kroppslig, förspråklig förståelse av omvärlden upp med
hjälp av sinnen och muskler (Piaget,1971). Man kan beskriva det som
att man bygger upp sinnesapparaten till att bli fyrdimensionell. Genom
muskler och rörelseapparat utvidgas människans sinnen till att inte
bara omfatta syn, hörsel, lukt, smak, taktilt sinne (tryck, tyngd och
beröring) och temperatursinne – de omfattar även det kinestetiska sin-
net (muskelposition) samt vestibulär- och labyrintsinnet (kroppens
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läge och hastighet). Det sensomotoriska samspelet mellan dessa sinnen
leder till att barnet får en kroppsuppfattning och kan balansera sin
kropp. Vidare kan det uppfatta rummet och sig själv som kropp i
rummet, kan uppfatta form, temperatur m.fl. egenskaper på föremål i
rummet samt den tid och hastighet det tar att förflytta sig (Holle et. al.
1984). Strömmen av sensoriska intryck från alla sinnen är stor. För att
barnet ska kunna förstå dessa intryck behöver de integreras och orga-
niseras till helheter för att hjärnan ska kunna tolka alla dessa intryck
och skapa perceptioner, vilka är hjärnans subjektiva skapelser för att
kunna förstå det som händer. Viktigast är proprioceptionen, förståelsen
av att man är en avgränsad kropp i rummet (Ayres, 1983). Människan
förstår därmed snabbt hur naturen och föremål i naturen kan användas
i vardaglig praxis, deras invariant functional properties (Gibson,
1979), med andra ord användbara egenskaper hos omgivningen som
inte förändras, exempelvis stenars hårdhet, sandstränders grävbarhet
m.m. Dessa egenskaper bildar en tidlös referensbas. Utifrån dessa
egenskaper kan människor, liksom många andra varelser, finna affor-
dances (vilket ungefärligen kan översättas som ”miljöerbjudanden”)
hos ting i miljön. Ett exempel är att man snabbt förstår miljöns möjlig-
heter när det gäller att kunna bedöma tings sittbarhet – man kan sitta
på en stol, en stubbe eller en sten. Där kan man inom delar av sekunder
lägga ihop tingens egenskaper, exempelvis hårdhet med höjd och om
de känns sköna. Dessa affordances lär man in tidigt i livet, med hela
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kroppen, som en beständig ”kropps- miljökännedom”. Barnet har alltså
en förmåga att snabbt lära sig och kunna anpassa sig till olika situatio-
ner och miljöer, och därmed bygga in dem i sitt betydelsespelrum.

Vi föreslår att man kan utvidga diskussionen om miljöerbjudanden
till att även omfatta de känslor som erbjuds samt av platsens me-
ningsinnehåll. Affekter av rädsla skulle därmed snabbt kunna kombi-
neras med kroppskännedom, om anknytning samt om kunskaper om
den aktuella platsens invariant functional properties när det gäller att
kunna gömma sig.
Kärnan i ett betydelsespelrum består till en viktig del av unika platser
till vilka vi återvänder i tanken eller i verkligheten. Dessa platser kan
exempelvis vara ett föräldrahem eller en skola, platser där man vet hur
man ska bete sig och är beredd på hur man blir bemött. Om denna
plats får en att känna respekt, erkänsla, stöd och bekräftelse från om-
givningen för det man är och önskar vara, är denna plats utvecklande,
här kan man växa. Men så är ofta inte fallet. Långt vanligare hos per-
soner som är i kris väljer man istället att återvända till en skog eller en
sten, som i dikten ”Alkaiskt” ovan. Det skänker trygghet att veta hur
man ska uppträda och förstå vilken roll eller identitet omgivningen
uppfattar att man har och därmed skänker tillbaks. Dessa platser för-
ärar just den tillhörighet och bekräftelse man söker, för det man är och
önskar vara, vilket leder till att man kan finna sig själv och växa
(Grahn, 1991, Ottosson, 1997, 2001). Ett naturområde, med många
karaktärer skulle kunna beskrivas som ett område med stor potential
när det gäller att stabilisera negativa känslor och affekter, och därmed
ge potential till nyorientering och utveckling av besökarens betydelse-
spelrum.

4. Liv – betydelsespelrum: Att känna att man är del i en ständigt på-
gående livsprocess, med födelse, utveckling, död, födelse igen, är vik-
tigt för vår livskvalitet och hälsa. En plats som ger kontakt med det
levandes cykliska förlopp innehåller egenskapen liv (Grahn & Bengts-
son, 2004). Utemiljön kan i vårdsammanhang ge möjlighet att följa
livets lopp i form av skiftningar under dygnet och över året (Fridell,
1998). Kontinuitet är överhuvudtaget viktig i vårdmiljön, för att vård-
tagaren ska kunna se vistelsen som en del av livet i övrigt. Ovan defi-
nierade vi den instorativa teorin som att miljön i sin helhet kan ge en
person möjlighet att reflektera och växa och denna teori grundar sig på
att vi människor har multipla intelligenser eller förmågor. Utöver
självkänsla och medkänsla finns en intelligens som beskrivs i termer
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av existentiella insikter, att förstå de stora sammanhangen och kunna
sätta in sig själv där på ett meningsfullt sätt (Hansen, 1998). Följande
beskriver denna del av den instorativa teorin.

Efter en svår sjukdom, en kollaps eller en traumatisk händelse som
ger tung sorg inleds en period av rehabilitering som många gånger kan
vara oerhört mödosam. Denna svåra process tvingas våra patienter i
Alnarps Rehabiliteringsträdgårdar gå igenom. Ens eget jag, bestående
av kropp, tankar, känsla och betydelsespelrum, ska kunna kommuni-
cera inbördes och utåt, med människor och ting. Men kroppen är kan-
ske inte längre det den var, och har man en depression kanske inte
heller känslor och tankar är som de varit. Betydelsespelrummet kan
också ha förändrats i grunden, när där saknas viktiga faktorer som kan
skänka tillhörighet och bekräftelse, såsom när en nära anhörig rycks
bort. En väsentlig del av det som skänker identitet har därmed för-
svunnit. De människor som drabbats av utmattningsdepression upple-
ver plötsligt att de inte längre kan samspela med sin omgivning. Min-
net har försämrats, koncentrationsförmågan är mycket låg, kroppen
värker – i mycket samma typer av åkommor som i en åldrandeprocess.
De signaler patienterna skickar ut missförstås, och de kan inte längre
förstå andras signaler. Det hela handlar om en existentiell kris – de kan
ej längre tolka sin omvärld – känner sig vilsna i sitt samspel, när de
tycker sig inte kunna påverka något, känner sig som offer för en osyn-
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lig makt (Ottosson, 1997). Tomas Tranströmer har i flera dikter skrivit
om existentiella kriser, men även om hopp och ny insikt.

Ur Inomhuset är oändligt

om Erik, förgjord av ett trollskott invalid efter en kula genom själen. Han for
till staden, mötte en fiende och seglade hem sjuk och grå. Den sommaren blir
han liggande. Redskapen på väggarna sörjer.

Han ligger vaken, hör nattflynas månskenskamraternas yllefladder. Kraften
sinar, han stöter förgäves mot den järnbeslagna morgondagen. Och djupets
Gud ropar ur djupet ”Befria mig! Befria dig själv!”

All ytans handling vänder sig inåt. Han tas isär, han fogas ihop. Det blåser
upp och törnrosbuskarna hakar sig fast vid ljuset som flyr. Framtiden öppnar
sig, han ser in i det självskakande kalejdoskopet.

Tomas Tranströmer, 1989.

Ur Vermeer

Det gör ont att gå genom väggar, man blir sjuk av det men det är nödvändigt.
Världen är en. Men väggar… Och väggen är en del av dig själv – man vet det
eller vet det inte men det är så för alla utom för små barn. För dem ingen
vägg.

Den klara himlen har ställt sig på lut mot väggen. Det är som en bön till det
tomma. Och det tomma vänder sitt ansikte till oss och viskar ”Jag är inte tom,
jag är öppen”.

Tomas Tranströmer, 1989.

Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv
gapade bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel
utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: ”Skäms inte
för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oänd-
ligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” Jag var blind av tårar och
föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones,
Herr Tanaka och Signora Sabatini och inne i dem alla öppnade sig valv
bakom valv oändligt.

Tomas Tranströmer, 1989.

Likheterna är stora mellan vuxna och yngre människor som genomgått
en svår sjukdom eller kris och flertalet äldre människor, just när det
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gäller synen på existentiella frågor hävdar Tornstam (1997): detta ytt-
rar sig bland annat i hur man relaterar sig själv till frågor som tid,
människor och ting, och hur detta ofta uttrycks symboliskt och arkety-
piskt. Så vare sig de existentiella kriserna är stora, svåra och drama-
tiska eller är många och små – nästan omärkliga – i ett naturligt åld-
rande, handlar det om att man är tvungen att oupphörligt omvärdera
sig själv gentemot omvärlden, en ständigt pågående process där man
bygger upp sitt jag och sin identitet gentemot omvärlden. Tornstam
(1997) definierar det som en process av vishet, om försoning i sorge-
processer och av att samtidigt kunna finna nya värden och uppgifter i
sin vardag.

En terapeut som kommer in i en människas rehabiliterande process
efter en depression, vare sig det handlar om åldersdepression eller
vanlig depression, kan försöka utnyttja möjligheten att komma åt män-
niskans yttre jag i hennes betydelsespelrum, det är på något sätt åt-
komligt. När patienterna i Alnarps Rehabträdgårdar bygger upp sitt
betydelsespelrum har vi funnit att det är bra att börja med det som är
lättast att kunna ta ställning till, sådant som inte väcker så mycket
krav, såsom stenar och vatten, därefter fortsätta med växter, sedan med
djur för att avsluta med människor. I den pyramidformade modellen
antyds hur beroendet av detta betydelsespelrum kan ses i form av olika
steg, där vi i de mest utsatta situationerna, när vi är som mest hudlösa,
endast orkar ta till oss natur, vilda djur och växter. När vi blir lite mer
hårdhudade orkar vi klara av att se människor på håll, kan klara av
musikstycken och kan även klara av att kela med vissa djur, som
marsvin.

Läkaren, professorn Poul Bjerre (1876–1964) talade om vikten av
att individen kommer i en positiv stämning för att kunna finna en ny-
orientering, kunna växa. Bjerre hävdade att den grundläggande driften
hos människor är samhörighetsdriften, att känna att man är del i något
större. Denna drift är motorn i en ständigt pågående livsprocess. En
viktig del i denna drift är gestaltningsbehovet, vilket kan uttryckas som
aktiviteter som skapar mening och struktur i denna livsprocess. Meka-
niserat görande är ett hot mot människans psykiska hälsa, menade
Bjerre, likväl som att leva utan kontakt med livets egen process, natu-
ren och dess lagar. Psykiskt sjuka personer, vilsna och deprimerade,
behöver finna tillbaka till en skapande, växande livsprocess. Personer i
kris behöver inte bara bli medvetna om sina problem – i första hand
måste de finna nya vägar, en nyorientering,
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Bjerre hävdade att naturupplevelsen i sig hade en läkande för-
måga, och denna låg i dess stora kapacitet att kunna framkalla den
nödvändiga omstämningen hos patienten. Denna sker lättast i ett men-
talt tillstånd som Bjerre kallar för ljusdunkel: ”ljus och mörker, med-
vetet och omedvetet, förnyelse och död, med alla dess glidande mel-
lantillstånd av skuggor och halvmedvetet. Allt hör ihop. I ljusdunklet
förenas alla motsättningar till ett både-och och utgör sammantagna ett
enda större helt” (Bjerre, 2003). Detta ljusdunkel är ett verktyg att
finna nya vägar, att få livsprocessen att fungera. Till denna process hör
”att med absolut nödvändighet det ena efter det andra dör bort inom
oss för att icke stå i vägen för nya vaknande livsmöjligheter” (ibid.). I
ljusdunklet kan hälsosamma processer ta fart, där sorgeprocesser
snabbas på, gamla föreställningar och delar av vår livsstil dör inom oss
för att nya sidor hos oss ska kunna växa, och en nyorientering kunna
ske. Bjerre ansåg att upplevelser under vardagen, vilka skänkte upp-
byggande stunder av ”levande känsla eller välgörande stämning” är
viktig för den psykiska hälsan (ibid.). Bjerre framhöll framförallt träd-
gård, natur och konst som hälsosamma och nödvändiga delar av var-
dagen (Landquist, 2002). Men Bjerre var inte ensam om sina iakttagel-
ser. Hos såväl den amerikanske psykiatrikern och medicine doktorn
Harold Searles (1960) som hans österrikiske kollega Maximilian Pipe-
rek (1975) kan man finna påståenden om betydelsen av vardagliga
upplevelser av kontakt med naturen och det levande för ett friskt
psyke.

Havnesköld & Risholm Mothander (1995) beskriver att männi-
skans intresse för sin omgivning kan betecknas som den grund-
läggande drivkraften hos människan (något de kallar kompetenssträ-
van) vilken bör ackompanjeras av en positiv stämning, positiva affek-
ter, så att ett lustfyllt, nyfiket utbyte med omgivningen uppstår – en
kompetensglädje. Detta lekfulla förhållande till omgivningen uppstår
spontant från födseln (ibid.). Möjligen fortsätter denna kompetens-
glädje att vara en grundläggande drivkraft, och läkande kraft, livet ut?
Bjerre (Landquist, 2002) talar även han om lust och positiv stämning,
men menar att människans grundläggande strävan är samhörighets-
driften. Även Antonovsky (1996) hävdar att känslan av sammanhang
är av avgörande betydelse för en individs utveckling och psykiska
hälsa. Ekvall (1988) skriver om två grundsträvanden som känneteck-
nar människans utveckling från spädbarnsstadiet, där dessa två grund-
strävanden kan sägas förena tankar om kompetensglädje, gestaltnings-
behov och samhörighetsdrift: Dels att sträva mot autonomi – en expan-
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sions- och självständighetsdrift där människan önskar förstå och be-
härska omvärlden för att slippa bli offer för nyckfulla eller okända
krafter, vilket bl.a. innebär kunskapstörst, skapandelusta och ambitio-
nen att tillägna sig makt. Dels att sträva mot homonomi – tillhörighet
till en grupp, klan, familj, arbetsgemenskap, förening, kyrka eller ge-
menskap med Gud eller kosmos. För att en person ska kunna finna och
upprätthålla sin identitet måste denne ha utvecklat såväl en autonomi
som en homonomi i förhållande till en grupp eller ett samhälle. Akti-
vitetsutrymmet utomhus och i trädgården är därmed viktigt. Människor
i kris har ett behov som nästan är tvångsmässigt av att skapa och rela-
tera (Hjort,1983; Landquist, 2002). Denna process är utvecklande och
handlar om att hjärnan bearbetar en rad intryck för att göra dessa be-
gripliga, meningsfulla och hanterbara (Kielhofner, 2002; Simson &
Straus 1998).

Vi vet att besökarna i rehabiliteringsträdgårdarna i Alnarp är
sköra, deras psykiska kraft är låg. Vi har här funnit att upplevelser av
natur påverkar människor olika starkt beroende på vilken deras livssi-
tuation är, deras position i ”pyramiden” (Ottosson, 1997, 2001; Ottos-
son & Grahn, 2005b). Naturupplevelsen som sådan är beroende av hur
mycket man orkar ta till sig av omgivningen, hur stor psykisk kraft
man har. Trädgården och naturen kan, om den är rik på möjligheter,
kunna vara en plats som kan svara på många känsloyttringar. I en situ-
ation där man befinner sig i naturen är de allra flesta intrycken sådana
att de består av sensoriska intryck som leder till enkla affekter och
emotioner. Autonomin kan handla om att önska behärska de utma-
ningar en natur eller en trädgård ger, liksom homonomin kan handla
om att känna tillhörighet till ett landskap eller en trädgård. Signaler
från en trädgård och från naturen kan tolkas på många skilda sätt, och
kan därför liknas vid ett samspel, det förändras och utvecklas över
tiden, i ett betydelsespelrum, i en process av kroppsliga, affektiva,
emotionella och kognitiva processer. Det handlar om alla typer av be-
tydelser vilka flexibelt kan möta en där man för tillfället är i sina
känslor och tankar. Det bör vara lättare att förstå de ofta raka och enkla
betydelserna i naturen än i den sociala världen, även kunna bygga upp
en tillhörighet, en homonomi och skaffa bekräftelse, en autonomi från
företeelser i naturen än från människor (Ottosson, 2001; Grahn et. al.
1997).

När det gäller äldre är det i våra studier tydligt att vissa trädgårdar
och parker tycks kunna skänka en gammal människa en bekräftelse
över vem hon är. De bekräftelser det kan handla om kan ha förvarats i
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minnen som kan ligga många, många år tillbaka i tiden, kanske har
uppstått redan under barndomen, men måste väckas till liv igen genom
påverkan utifrån. Ögonblick från lyckliga episoder kan ha lagrats i
minnet av en doft, eller i känslan av en skrovlig barkyta. Dessa minnen
kan ge den äldre en känsla av att komma tillbaka till livet, en känsla av
närvaro. Än mer viktigt blir detta när det handlar om äldre patienter på
sjukhus. Miljön bekräftar patienten, inte som patient, men som den
hon känner sig vara. I dessa fall skulle man kunna tolka det som att
patienten kommunicerar med miljön genom sitt betydelsespelrum,
delar av detta som omfattar patientens identitet. Kommunikationen
signalerar tillhörighet och bekräftelse. Detta samspel mellan miljö och
människa torde vara betydelsefullt för hälsan och utvecklingen (Ottos-
son, 1997; Tornstam, 1986, 1997; Grahn, 1989, 1991, 1994). När vi i
forskningsprojekt talat med människor som legat inlagda på sjukhus en
längre tid, berättar de att passagen ut genom sjukhusdörrarna många
gånger varit mycket omtumlande. Himlen, molnen, solen, ljuden, vin-
den mot ansiktet och i håret, de långa utblickarna – allt detta gjorde att
dessa konvalescenter kände det som om de skulle förlora balansen. De
kände sig svaga och eländiga samtidigt som de kände sig upprymda,
överväldigade och hemma. Denna jättelika värld, utanför huset,
skrämde och välkomnade. Det blev en så stark, närmast religiös upple-
velse, att några brast i gråt. För människor i kris, såsom trafikskadade,
äldre sjuka m.fl. tycks det vara viktigt att miljön innehåller spår av den
identitet man upplever sig ha, som får en att behålla det jag som man
uppnått. Detta torde vara viktigt, så att man inte faller in i en roll som
behövande, sjuk (Grahn, 1991).
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Madrigal

Jag ärvde en mörk skog dit jag sällan går. Men det kommer en dag då de döda
och levande byter plats. Då sätter sig skogen i rörelse. Vi är inte utan hopp.
De svåraste brotten förblir ouppklarade trots insats av många poliser. På
samma sätt finns någonstans i våra liv en stor ouppklarad kärlek. Jag ärvde en
mörk skog men idag går jag i den ljusa. Allt levande som sjunger slingrar
viftar och kryper! Det är vår och luften är mycket stark. Jag har examen från
glömskans universitet och är lika tomhänt som skjortan på tvättstrecket.

Tomas Tranströmer, 1989.

Forskningsprojekten på vilka denna artikel baseras har finansierats av
Formas, Statens folkhälsoinstitut samt av forskningsprogrammet
”Kultur i vården och vården som kultur” vid Stockholms läns lands-
ting.
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Äldres vård- och omsorgsbehov

Ett rättssäkerhetsperspektiv

Av Lotta Vahlne Westerhäll

De rättsliga utgångspunkterna
Rättssäkerhet är ett ord som ofta används i debatten om social trygghet
för den enskilda människan i livets olika skiften. Ordet pekar på å ena
sidan en ömsesidig överenskommelse mellan det allmänna och indivi-
den å andra sidan ett spänningsförhållande mellan det allmänna och
den enskilda individen. Eftersom jag kommer att använda rättssäker-
hetsbegreppet som ett analysinstrument är det viktigt att förklara dess
innebörd och det sätt på vilket det används relaterat till äldres vård-
och omsorgsbehov.

För att göra detta skall jag använda två andra begrepp, som är
kopplade till rättssäkerhetsbegreppet, nämligen begreppen rättsstat och
välfärdsstat. Jag menar att den rättsliga innebörden av äldreomsorg ger
uttryck för eller kanske snarare bör ge uttryck för att Sverige är en
rättsstat och en välfärdsstat. Vad menar jag med detta? Precis som
rättssäkerhetsbegreppet hör man ofta uttrycken rättsstat och välfärds-
stat användas i debatten, inte minst som politisk retorik. Men är be-
greppen rena retoriska begrepp? Mitt svar är nej. Både rättsstat och
välfärdsstat är dels historiska begrepp dels idébegrepp.

Historiskt har rättsstatsbegreppet1 givits ett skiftande innehåll un-
der gångna decennier. Som idé, och det är det som är det intressanta
här, har rättsstaten givits en politisk och en ideologisk beteckning på
en samhällsordning, som i motsats till dess kontraster tyranni och an-
arki, har en positiv innebörd. Den främsta uppgiften man tillmäter

                                                
1 C Henrichsen, Retsstaten- et begrebsanalytisk studie, i Suum Cuique, Retsvi-

denskabelige afhandlinger, Köpenhamn 1991, s. 272.
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denna konstruktion är att förhindra okontrollerad statlig maktutövning
och att tillförsäkra medborgarna ordning och frihet. En stark statsstat
kan visserligen skapa ordning och reda, men det är på den enskildes
bekostnad. Den moderna rättsstaten begränsar istället den absoluta
statsmakten2.

Syftet med att begränsa och kontrollera statsmakten är att tillför-
säkra medborgarna frihet men också rättigheter av olika slag. För att
kunna åstadkomma detta och förhindra villkorlighet regleras statens
maktutövning genom givna spelregler, som skapar legitimitet och för-
utsebarhet. Detta sker genom maktfördelning3. Den konkreta maktut-
övningen skall å ena sidan vara lagreglerad och å andra sidan skall
själva lagstiftningsproceduren ha stöd i lag. De offentliga organen
skall vara oavhängiga. Detta gäller framför allt domstolarna. Det
räcker dock inte att de är oavhängiga av statsmakterna och enskilda.
De skall också vara objektiva i betydelsen att det lika skall avgöras på
ett likadant sätt.

Men rättsstaten har, förutom denna formella status, också en funk-
tionell betydelse. Det räcker inte med de formella rättsstatsprinciperna,
som utgörs av statsmaktens lagbundenhet och rättsliga grund, makt-
fördelning, objektivitet, förutsebarhet och kontrollerbarhet. Till dessa
principer kopplas också innehållsbestämda rättsstatsprinciper såsom
medborgerliga fri- och rättigheter4.

Även begreppet välfärdsstat är ett mångfasetterat begrepp. Efter-
som välfärdsstaten har utvecklats ur rättsstaten, är rättsstatskriterierna
aktuella även i ett välfärdsrättsligt sammanhang5. Medan rättsskyddet i
rättsstaten främst är ett formellt skydd och likheten inför lagen främst
en formell likhet, fokuserar välfärdsstaten på den enskildes materiella
intressen och behov samt på den svagare partens skydd mot den star-
kare6. Det skydd som den enskilde får är ett materiellt skydd baserat

                                                
2 J Dahlberg-Larsen, Retsstaten, Velfaerdsstaten og Hvad så? Sammanhaenge

mellan retsudvikling og samfundsudvikling set ur et retsociologisk perspektiv,
Köpenhamn 1984.

3 O Petersson, Rättsstaten. Frihet, rättssäkerhet och maktdelning i dagens politik,
Stockholm 1996, s. 24.

4 L Berntson, Folksuveränitet, lagstyre och rättigheter, i Statsmakt och suveräni-
tet, Kristianstad 1990, s. 34; H P Graver, Refleksiv rett og makt, i A Born (ed)
Refleksiv rett, Nyt fra samfundsvidenskaperne, Köpenhamn 1988, s. 100.

5 V Aubert, Rettssikkerhetssyndromet, i Festskrift til Torstein Eckhoffs 70-årsdag,
Oslo 1986, s. 38–54.

6 A Peczenik bestämmer innehållet i materiell rättssäkerhet som utgörande kriteri-
erna i formell rättssäkerhet jämte kravet att det rättsskipande eller myndighets-



ÄLDRES VÅRD OCH OMSORGSBEHOV…

157

bl.a. på materiell likhet. Människovärdesprincipen, autonomi- och
självbestämmandeprinciperna, godhetsprincipen, behovsprincipen,
nyttoprincipen, kostnadseffektivitetsprincipen m.fl. är exempel på
etiska principer som präglar det välfärdsstatliga tänkandet. Men basen
för det välfärdsstatliga tänkandet är rättslig.

Sammanfattningsvis skulle man kunna göra gällande att rättsstaten
kräver formell rättssäkerhet och välfärdsstaten materiell rättssäkerhet.
Formell rättssäkerhet står då för en formell tillämpning av lagen i be-
tydelsen förutsebarhet och kontrollerbarhet och iakttagande av de for-
mella rättsstatsgarantierna såsom partsinsyn och kommunikation. Ma-
teriell rättssäkerhet står då förutom för det som utmärker formell rätts-
säkerhet även för iakttagande av etiska principer såsom människovär-
desprincipen, autonomi- och självbestämmandeprinciperna, m.fl. I de
flesta fall räcker det inte att fatta ett ”korrekt” beslut. Beslutet skall
också vara ”gott”7. I det följande skall vi fokusera på i vad mån äldre
människor åtnjuter dels en formell dels en materiell rättssäkerhet i sitt
möte med den offentliga äldrevården. Jag börjar med att beskriva vad
som lagstiftningen stadgar om det offentligas skyldigheter och de äld-
res rättigheter, och vad förarbetena säger om hur denna lagstiftning
skall tolkas, när den skall tillämpas i den enskilda situationen. Därefter
går jag från ett mer övergripande perspektiv igenom hur rättstillämp-
ningen av socialtjänstlagstiftningen de facto har gestaltat sig under
senare år vad gäller det offentligas skyldigheter och de äldres rättig-
heter. Jag fokuserar härvid på i vad mån de äldre har erhållit rättssäkra,
i betydelsen förutsebara och kontrollerbara, beslut om vård och om-
sorg, vidare i vad mån genomförandet av dessa beslut har skett på ett
sätt som uppfyllt kriterierna på vad som får betecknas som god om-
vårdnad och skapandet av trygghet, och, slutligen, om de grund-
läggande kraven på likhet och rättvisa har iakttagits vid tillämpningen
av lagen. Artikeln avslutas med några tankar för framtiden.

                                                                                                                   
utövande beslutsfattandet är ”i hög grad etiskt godtagbart”, se Vad är rätt? Om
demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, Stockholm 1995, s.
94ff.

7 Jag bedriver ett större forskningsprojekt rörande Det ”korrekta” beslutet och det
”goda” beslutet. Arbetslivsinriktad rehabilitering i ett rättssäkerhetsperspektiv,
där dessa frågor behandlas.
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Det offentligas skyldigheter och de äldres rättigheter enligt
socialtjänstlagen

Innebörden av de olika villkoren i lagtexten
I 1 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL), den så kallade portalparagrafen,
anges de övergripande målen och de grundläggande värderingarna för
samhällets socialtjänst – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet.
Socialtjänsten skall medverka till en utvecklig som främjar jämlikhet i
levnadsvillkor och social och ekonomisk trygghet. Nedan skall lagen
relateras till personkategorin äldre. Verksamheten skall syfta till att
öka äldres möjligheter att ta del i samhällets gemenskap och förebygga
uppkomsten av sociala svårigheter och begränsa eller avhjälpa en äldre
människas behov av stöd och hjälp. Vid verksamhetens bedrivande
skall den äldres ansvar för såväl sin egen som andra medmänniskors
sociala situation beaktas. Socialtjänsten skall inte ta över den äldres
ansvar utan utveckla hennes/hans egna resurser och ta sin utgångs-
punkt i rätten för henne/honom att själv bestämma över sin situation.
Insatserna skall bygga på respekt för äldre människors självbestäm-
mande och integritet. Denna målbestämmelse innebär att den som till-
lämpar lagen inte endast skall göra detta rent formellt efter bokstaven
utan tolka dessa utifrån självbestämmande- och integritetsprinciperna8,
d.v.s. se till att både formell och materiell rättssäkerhet är för handen.

Den grundläggande regeln är att kommunen ansvarar för social-
tjänsten inom sitt område. Detta följer av 2 kap 1 § SoL. Verksamhe-
ten skall inom ramen för de angivna målen i portalparagrafen växa
fram med den kommunala självstyrelsen som grund. Å ena sidan kan
denna uppfattas ge kommunerna stor frihet att anpassa sina insatser
efter skiftande behov och önskemål och frihet vid val av tillvägagångs-
sätt för att tillgodose behoven. Å andra sidan kan valfriheten uppfattas
som begränsad främst i de fall då kommunen har ålagts särskilda upp-
gifter. Den kommunala självstyrelsen har av vissa tolkats så att den
kommit på kollisionskurs med rätten till god vård och omsorg. Kom-
munerna har frihet att utifrån egna behov och önskemål utforma en
lämplig nämndorganisation på det sociala området. Istället för en soci-
alnämnd kan kommunerna använda sig av exempelvis särskilda äldre-
omsorgsnämnder eller handikappnämnder med ansvar för sina olika

                                                
8 Prop. 2000/01:80 s. 82.
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områden.9 Utföraren av det allmännas skyldigheter enligt lagen är så-
ledes kommunerna. Men innebörden av vad utföraruppgifterna omfat-
tar är föremål för skiftande uppfattningar. Jag avser att återkomma till
detta.

I 3 kap 1 § SoL anges de uppgifter som åvilar socialnämnden inom
socialtjänsten. Socialtjänsten har bl.a. två huvudfunktioner, nämligen
att genomföra allmänt inriktade insatser och att genomföra individuellt
inriktade insatser. Med allmänt inriktade insatser avses generellt ut-
formade sociala insatser såsom äldreomsorgen. Individuellt inriktade
insatser avser sociala tjänster direkt anpassade till den gamla männi-
skans individuella behov, t ex erbjudande av vård och hjälp i olika
former. 3 kap 3 § SoL föreskriver att insatser inom socialtjänsten skall
vara av god kvalitet och genomföras tillsammans med den äldre av
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Dessa kvalitetskrav är
tänkta att sätta en viss höjd på tillämpningen och bidraga till att goda
beslut fattas.

Rätten till olika former av bistånd regleras i 4 kap 1 § SoL. Den
enskilde har rätt till bistånd för sin försörjning och sin livsföring i öv-
rigt.

Syftet med biståndsbestämmelsen är att tillförsäkra den enskilde
en rätt till stöd och hjälp från samhällets sida, när hon/han på grund av
bristande arbetsförmåga, funktionshinder, ålder eller annan liknande
omständighet befinner sig i en situation som gör insatser från samhäl-
lets sida nödvändiga. I lagen anges inte vilka som kan komma ifråga
för bistånd utan bestämmelsen gäller generellt för dem som behöver
hjälp för sin försörjning eller livsföring i övrigt. Biståndsrätten är inte
knuten till några i lagtexten direkt angivna situationer (rättsfaktabe-
skrivningar) utan till en behovsbedömning. Utgångspunkten är att alla
personer har rätt till insats efter behov. Ingen grupps behov skall vara
starkare skyddat än andras. Socialtjänsten skall säkra att de medbor-
gare som har behov av socialt stöd eller vård- och behandlingsinsatser
får det stöd och den behandling som de behöver. I slutändan handlar
det om människor som lever i en pressad situation och som är i behov
av hjälp.10

Det är med bakgrund i denna bestämmelse som äldre människor
beviljas insatser i form av hemtjänst eller särskilt boende. Den en-
skilde skall genom biståndet tillförsäkras en ”skälig levnadsnivå”. Be-
                                                
9 C Norström – A Thunved, Nya sociallagarna (2005), artonde upplagan, Stock-

holm 2004,  s. 37 f.
10 Prop. 2000/01:80 s. 90.
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greppet bör ses som ett uttryck för uppfattningen att samhällets hjälp
inte bara skall avse vad som direkt behövs för en gammal människas
grundbehov utan att hjälpen också skall ha en viss nivå.11 Syftet är att
garantera att äldre får sina behov av bistånd tillgodosedda. Nivåerna på
insatserna måste därför vara sådana att detta uppfylls. I det hänseendet
blir begreppet skälig levnadsnivå ett uttryck för minimikrav på insat-
sen vad gäller nivån.

Men begreppet skälig levnadsnivå innebär inte bara en nivåbe-
stämning utan ger också uttryck för vilken form av insats, vård och
behandling eller annan stödform som kan komma ifråga. Skälig lev-
nadsnivå är således ett uttryck för kvaliteten i insatsen och den ambi-
tionsnivå som kan vara rimlig i ett enskilt fall mot bakgrund av be-
stämmelsens syfte. Beslutet om vården och/eller omsorgen måste såle-
des vara formellt korrekt men också ge uttryck för god kvalitet eller
annorlunda uttryckt materiell rättssäkerhet.

Begreppet skälig levnadsnivå har många gånger vållat problem,
eftersom det givit upphov till tvister om olika alternativ och kostna-
derna för dessa. Vid bedömningen av vilken insats som kan komma
ifråga, måste en sammanvägning av olika omständigheter göras, såsom
den önskade insatsens lämplighet och kostnaderna för den önskade
insatsen i jämförelse med andra insatser. I både kommunens och de
äldres intresse ligger att biståndet skall utformas så, att det svarar mot
de mål man vill uppnå. Det förutsätter som huvudregel att det råder
samstämmighet mellan den äldre och tjänstemannen om lämplig in-
sats. I det fall det inte är möjligt, måste en tolkning av begreppet skälig
levnadsnivå ske mot bakgrund av rättighetsbestämmelsens grund-
läggande syfte, d.v.s. att fungera som en yttersta garanti för äldres livs-
föring i olika avseenden. Alla de inledningsvis anförda kriterierna
måste vara uppfyllda för att en formellt korrekt och en materiellt god
tillämpning skall vara för handen.

4 kap 1 § SoL reglerar inte endast försörjningsstöd som ovan be-
skrivits utan även ”livsföring i övrigt” Detta begrepp omfattar allt an-
nat som inte ryms inom ramen för försörjningsstödet och som har be-
tydelse när det gäller att bedöma om en människa har en skälig lev-
nadsnivå. I förarbetena till lagen anges att begreppet ”livsföring i öv-
rigt” omfattar en lång rad olika behov av stöd och hjälp, service, be-
handling, vård och omsorg.12 Exempel är, som framhållits, behov som
innebär att man behöver hjälp i form av hemtjänst eller särskilt bo-
                                                
11 C Norström – A Thunved, a. a., s. 69.
12 Prop.2000/01:80, s. 90.
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ende, men det finns ingen uttömmande beskrivning av vilka insatser
eller behov som skall anses ingå. Valet av åtgärder beror på förhållan-
dena i det enskilda fallet. Rätten till stöd och hjälp kan dock inte avse
andra insatser än sådana som bedöms kunna tillgodose den enskildes
behov på ett lämpligt sätt. Av de allmänna bestämmelserna i SoL följer
att insatserna skall utformas i samförstånd med den hjälpbehövande.
Den enskilde har dock ingen ovillkorlig rätt att erhålla en viss bestämd
insats. Vid valet av åtgärd är det således möjligt att ta hänsyn till vilka
alternativa resurser som finns att tillgå inom kommunen.

När rätten till bistånd i allmänhet skall bedömas, skall det vägas in
i vilken omfattning den enskilde genom egna åtgärder kan tillgodose
det föreliggande behovet. Gäller det ekonomisk hjälp måste hänsyn tas
till såväl den enskildes egna möjligheter och egna tillgångar. Det finns
inget hinder, tvärtom, mot att beakta den samlade ekonomiska förmå-
gan hos dem som bor i hushållsgemenskap. Detta följer av regerings-
rättens rättstillämpning.

När det gäller bistånd i form av vård- och behandlingsinsatser,
stöd och hjälp, d.v.s. bistånd som inte har karaktären av ekonomiskt
stöd, blir biståndsbedömningen en annan. Enligt regeringens mening
får inte den enskildes ekonomi avgöra, om hon/han skall få biståndsin-
satser som hon/han är i behov av. Äldre eller funktionshindrade skall
inte behöva få sina biståndsbehov bedömda i relation till sin ekonomi.
Den ekonomiska bedömningen får endast betydelse vid bestämmandet
av vilken avgift som den äldre skall betala.13

I 5 kap 4–6 §§ SoL ges en beskrivning av socialnämndens uppgif-
ter inom äldreomsorgen. Bestämmelserna tar sikte på de olika former
av insatser som socialnämnden skall stå för och vilar på principerna
om självbestämmande och normalisering. Detta innebär att äldreom-
sorgen skall inriktas på att underlätta för de äldre att bo kvar, så länge
som möjligt, i det egna hemmet samt att det skall finnas förutsättningar
för samvaro och gemenskap mellan olika åldersgrupper. Utbudet av
stöd och service skall vara differentierat och den enskilde skall själv
kunna välja mellan dessa. Den service som den äldre har valt skall ges
utan ingrepp i den personliga integriteten. Äldre och deras organisatio-
ner skall aktivt medverka i utformningen av äldreomsorgen. För att
kunna genomföra socialnämndens uppgifter krävs olika former av in-
satser från socialtjänsten, bland annat boenden, hemtjänst, uppsökande

                                                
13 Prop. 2000/01:80 s. 93 ff.
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verksamhet, socialjour samt tillhandahållande av tekniska hjälpmedel.
I 5 kap 4 –5 §§ SoL uttrycks detta med orden:

”Socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull
tillvaro i gemenskap med andra.

Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och ge
dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.

Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad
för äldre människor som behöver särskilt stöd.”

Innebörden av den senare bestämmelsen är bland annat att äldres be-
hov av ändamålsenliga bostäder skall beaktas i kommunens bostads-
försörjningsprogram. Strävan skall vara att så långt som möjligt ge
äldre bostäder i det vanliga bostadsbeståndet. Pensionärer tillbringar
en stor del av sin tid i bostaden, varför lagen menar att det är viktigt att
bostaden är modern och välplanerad och i vissa fall individuellt anpas-
sad och utrustad med tekniska hjälpmedel. När insatserna i hemmet är
otillräckliga, skall de äldre erbjudas ett boende, som kan tillgodose
kravet på en högre grad av omsorg. Härav följer en skyldighet för
kommunerna att inrätta särskilda boendeformer. Till de särskilda bo-
endeformerna för service och omvårdnad hör ålderdomshem, service-
hus, gruppboenden, boendeformer för åldersdementa och sjukhem
eller motsvarande.

Innebörden av de rättsligt-etiska begrepp som styr äldreomsorgen
Socialtjänsten skall i sitt arbete med äldre beakta deras självbestäm-
mande, integritet och trygghet. Vad detta egentligen står för i den kon-
kreta situationen måste tydliggöras, om man vill ha en rättssäker till-
lämpning av lagen. Det gäller både den formella och den materiella
sidan av rättssäkerheten. För att kunna svara på frågan vilken typ av
bemötande som ingår i det offentligas skyldigheter och därmed mot-
satsvis i de äldres rättigheter, måste innebörden av grundläggande
etiska värden av betydelse för äldre och deras situation förtydligas. I
bilaga A till statens offentliga utredning – Äldrepolitik för framtiden.
100 steg till trygghet och utveckling för en åldrande befolkning (SOU
2003:91) diskuteras etiska värden och normer av särskild relevans för
äldrepolitik och vård och omsorg. I ett försök att hitta en värdegrund
för äldrepolitiken ställer man i utredningen upp vissa nyckelord, bland
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annat självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet och ställer
frågan, vilken innebörd dessa ord har.14

Med trygghet avses inte främst trygghet som en mental egenskap
hos äldre. Det handlar snarare om en trygghet som skapas via samhäl-
leliga system. Förekomsten av en väl utvecklad vård och omsorg för
äldre är av stor betydelse för att ge trygghet under åldrandet.15 I den så
kallade Bemötandeutredningen (SOU 1997:170) anses rätten till en
trygg vård och omsorg vara grunden för all vård och allt omsorgsar-
bete. Av betydelse för att den äldre skall uppleva trygghet är att bevil-
jade insatser utformas efter de individuella behoven, att behoven vägs
samman och att en helhetssyn präglar bedömningen. Det skall för den
äldre klart och tydligt framgå, vilka insatser som har beviljats och i
vilken omfattning. Hon/han måste också vara informerad om bistån-
dets mål och vad insatserna skall leda till. Trygghet förutsätter också
kontinuitet i vård och omsorg, t.ex. genom kontaktmannaskap, och
samverkan med andra former av stöd, t.ex. dagverksamhet. Äldre och
anhöriga skall också kunna lita på att vård- och omsorgsinsatserna ges
av lyhörd, kunnig och kompetent personal.16 Allt detta är delar av rätts-
säkerheten. Denna är således en nödvändig förutsättning för de äldres
trygghet.

Innebörden av begreppet värdighet är nära kopplad till vad en per-
son har rätt till i vårt samhälle och i vår kultur. Att en person, oavsett
ålder, får tillgång till samhällets välfärdsresurser är av betydelse för ett
värdigt liv. Välfärd ingår i ett värdigt liv. Ett närliggande begrepp till
värdighet är integritet. Ett värdigt liv förutsätter respekt för en männi-
skas integritet. Att respektera en människas integritet främjar hen-
nes/hans möjligheter till ett värdigt liv. En aspekt av integritet, inte
minst inom vård och omsorg, är att bli respektfullt, vänligt och jämlikt
bemött. Rätten till integritet innebär också att ha rätt till en privat sfär,
som inte är tillgänglig för andra människors eller myndigheters insyn.
Att respektera en persons integritet innebär, att påverkan av en person
skall vara saklig och öppen. Att föra en person bakom ljuset eller vidta
olika former av manipulation är således en kränkning av integriteten.

Relaterat till begreppen värdighet och integritet är självbestäm-
mande. Rätten till självbestämmande innebär att vara fri från tvång och
förtryck. Denna frihet blir en del av rätten till integritet och således en
del av rätten och möjligheten att leva ett värdigt liv. Det finns olika
                                                
14 SOU 2003:91 Bilaga A s. 11.
15 SOU 2003:91 Bilaga A s. 18.
16 SOU 1997:170 s. 117–118.
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tolkningar av frihet. Negativ frihet avser sådant som vi är fria ifrån, det
vi slipper att bli utsatta för, såsom att få vara ifred när man så önskar
och att slippa bli utsatt för exv ett ovänligt bemötande. Positiv frihet
handlar om vad vi får göra, vad vi är fria till. Det innebär att vi får
välja hur vi vill leva våra liv eller vilka välfärdsresurser vi vill ta del
av.17

Slutsats
Sammanfattningsvis ger den lagtext till vilken vi ovan hänvisat en
tydlig riktningsbestämning på hur kommunernas skyldigheter respek-
tive de äldres rättigheter skall tolkas. Få lagstiftningar är så tydligt
riktningsgivande som socialtjänstlagen. Visserligen är de olika villko-
ren, som lagen uppställer, vaga och mångtydiga18, vilket egentligen
medför ett mycket brett spann, inom vilket tolkningen skulle kunna
ligga rent formellt. Men den materiella tolkningsinriktningen är dock
mycket klart angiven utifrån grundläggande etiska principer19. Lagen
kräver både formell rättssäkerhet och materiell rättssäkerhet.

Det offentligas skyldigheter och de äldres rättigheter vid
tillämpningen av lagen

Förutsebarhet och kontrollerbarhet eller formell rättssäkerhet
En grundläggande aspekt på kvalitet inom vård och omsorg är, att det
ges hjälp till den som behöver hjälp. Detta följer klart och tydligt av
lagens ord, som vi ovan kunnat konstatera. Att tillämpa lagen är ju
grundförutsättningen för att rättssäkerhet skall uppnås och med den de
positiva följdverkningar som ovan angivits. Genom att läsa lagen kan
den enskilde bilda sig en uppfattning om vad hon/han kan förvänta sig
av lagen. Lagen i sig ger möjligheter till förutsebarhet. Individen kan
också använda lagen för att kontrollera att utfallet, d.v.s. det beslut
som fattats eller den dom som meddelats, står i överensstämmelse med
lagens ord. Dessa möjligheter till förutsebarhet och kontrollerbarhet är
grundläggande rättssäkerhetskriterier.

1 januari 2002 trädde den nuvarande socialtjänstlagen i kraft och
biståndsbestämmelsen i 4 kap 1 § SoL utformades liksom tidigare som
                                                
17 SOU 2003:91 Bilaga A s. 19–23.
18 F Sterzel, Författning i utveckling – konstitutionella studier, i Rättsfondens

skriftserie nr 33, Uppsala 1998, s. 59.
19 Se min artikel Normgivningens etik – exemplet rehabilitering, i Festskrift till

Anna Christensen, Lund 2000, 575ff.
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en rättighetsbestämmelse. För att kunna förverkliga en rättighetsbe-
stämmelse måste det finnas ett sätt för den enskilde, som är missnöjd
med ett biståndsbeslut, att få beslutet prövat på rättslig väg. I samband
med ikraftträdandet av den nya lagen ändrades reglerna om möjlighe-
terna att överklaga biståndsbeslut i för den enskilde positiv riktning20

genom att de mindre frikostiga överprövningsmöjligheter, som fanns
mellan 1998 till 2001, upphörde att gälla. Bestämmelsen i 4 kap 1 §
SoL är grunden till att man överhuvudtaget kan tala om en ”rätt” till
bistånd, därför att med den följer en möjlighet för rättslig prövning i
länsrätten av frågan om socialnämnden är skyldig att lämna bistånd
samt prövning av omfattningen och formen som biståndet i så fall skall
ha.21

Kan man genom de i förhållande till tidigare år (åren 1998–2001)
utökade möjligheterna att överklaga ett beslut göra gällande, att de
äldre nu har erhållit god förutsebarhet och kontrollerbarhet av beslut
om äldreomsorg? En kartläggning som Socialstyrelsen har gjort22 visar
att inom kommunernas äldreomsorg tas cirka 30 000 biståndsbeslut
varje månad och drygt 360 000 beslut per år. De flesta besluten gäller
bistånd i form av hemtjänst och knappt en tredjedel särskilt boende. En
mindre andel av dessa beslut avslås helt eller delvis. Vart tionde av-
slag/delvis avslag överklagas till länsrätten och det är vanligare att
man överklagar beslut om särskilt boende än beslut om hemtjänst.23

Ett beslut om äldreomsorg är ett gynnande beslut. Huvudregeln för
gynnande beslut, d v s beslut som kan sägas medföra något positivt för
den enskilde, är att de inte kan återkallas med hänsyn till den enskildes
trygghet. Återkallelse är endast möjligt om det är påkallat av tvingande
säkerhetsskäl eller att den enskilde har lämnat vilseledande uppgifter
till grund för beslutet. Återkallelse kan dock ske om det finns ett för-
behåll i själva beslutet eller i angivna grunder för detta i den författ-
ning som beslutet grundar sig på. Huvudregeln att gynnande beslut
inte kan återkallas har alltså försetts med olika undantag.24 I ett avgö-
rande från Regeringsrätten25 slogs fast att ett beslut om bistånd i form
av hemtjänst inte kunde omprövas på grund av besparingsskäl och
ändras till biståndstagarens nackdel, eftersom den enskildes trygghet

                                                
20 Prop. 2000/01:80 s. 96 f.
21 Se not 200 till Socialtjänstlag (2001:453) i Karnov 2003/04.
22 Socialtjänstlagen i Sverige. En översikt 2003
23 Socialtjänstlagen i Sverige. En översikt 2003, s. 199.
24 H Strömberg, Allmän förvaltningsrätt, tjugoförsta upplagan , Lund 2001, s. 72 f.
25 RÅ 2000:16
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talade emot att gynnande beslut skulle få ändras under andra förhål-
landen än som finns angivna generellt inom förvaltningsrätten. Många
gånger är själva biståndsbeslutet tidsbegränsat och/eller försett med
förbehåll om omprövning och återkallelse, vilket kan medföra att be-
slutet ändras.

I de flesta fall av tillämpning av socialtjänstlagen torde man nog
kunna utgå från att rättsäkerheten, både den formella och den materi-
ella, är uppfylld. Men det är tillräckligt allvarligt att den inte är det i
alla fall. Så borde det självklart vara. På just området för social vård
och omsorg finns nämligen ur rättssäkerhetssynvinkel mycket speci-
ella problem, som drabbar kategorien äldre  svårt. Problemen rör lag-
trots, domstolstrots och fördröjd verkställighet26. Dessa brott mot rätts-
säkerheten har förekommit alltsedan slutet av 1980-talet och före-
kommer fortfarande, trots att vissa lagstiftningsåtgärder har vidtagits.27

Problemet rör nu mest en fördröjd verkställighet av de egna besluten,
d.v.s. kommunerna underlåter att verkställa socialnämndens eller äld-
reomsorgsnämndens beslut. Det finns sålunda beslut och domar om
plats på särskilda boenden, som inte har verkställts för ett stort antal
personer, detta trots att personen ifråga bedömts vara i behov av plats
på ett särskilt boende. Totalt uppgick ej verkställda fall och avslag år
2002 till närmare 4 700. Jag återkommer nedan till detta problem.

Att i den faktiska tillämpningen tillgodose äldres lagstadgade be-
hov av särskilt boende har under decennier varit ett ständigt återkom-
mande problem inom vården och omsorgen. Det utgör också en del av
ett större problemkomplex, nämligen hur man skall dimensionera och
organisera boende, vård och omsorg inom kommunerna för att tillgo-
dose befolkningens behov. Problemet hör också till en samhällssektor
utanför socialtjänsten, såsom bostads-, trafik- och servicesektorn i
samhället, vilket komplicerar både analys och möjliga åtgärder. Över-
siktligt kan man peka på en rad faktorer som var för sig eller tillsam-

                                                
26 Se Lokaldemokratikommitténs delbetänkande (SOU 1993:109), Förtroendeval-

das ansvar vid domstolstrots och lagtrots; promemorian (Ds 1995:27) Kom-
munalt domstolstrots och lagtrots – ett förslag om personligt vitesansvar i mål
om laglighetsprövning; SOU 1999:21, Lindqvists nia – nio vägar att utveckla
bemötandet av personer med funktionshinder; prop 1999/2000:79 och bet
1999/2000:SoU14; Ds 2000:53

27 C Riberdahl, Något om domstolskontrollen över kommunförvaltningen, i SvJT
1993 s. 662–676; W Warnling-Nerep, Kommuners lag- och domstolstrots,
Stockholm 1995; min artikel Statlig och kommunal styrning av social trygghet –
försörjningsbehov som en rättssäkerhetsfråga, i L Vahlne Westerhäll (red) Rätts-
säkerhetsfrågor inom socialrätten, Stockholm 2000, s. 22–47.
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mans, helt eller delvis, kan förklara bristen på bostäder. Det är känt att
platstillgången, i relation till befolkningen, varierar mycket kraftigt
kommuner och regioner emellan. Problematiken kan spåras långt till-
baka i tiden och tenderar snarast att öka. Man vet också att platstill-
gången gentemot bedömt behov varierar avsevärt även över kortare
perioder inom en och samma kommun.28

Tillgång till och behov av plats i särskilt boende måste ses mot
bakgrund av de senaste årens utveckling av särskilt boende. Mellan
åren 2000 och 2002 har cirka 6000 platser i särskilt boende avvecklats.
Lägger man till de drygt 13 000 platser som håller på att avvecklas
eller skall avvecklas under 2005 rör det sig om cirka 19 000 platser.
Det är en drygt 15 procentig minskning av platser i särskilt boende för
äldre åren 2002–2005. Det är i första hand servicehusen som har varit
föremål för förändringar. Inte sällan har de förvandlats till
”seniorboende” i det vanliga bostadsbeståndet. Sjuksköterskor och
nattpersonal kan tas bort, om boendet inte längre klassas som särskilt
boende. Omvandlingen görs då ofta av ekonomiska skäl, då kommu-
nen sparar in på personalkostnaderna. Den kärva ekonomin i många
kommuner är en tung förklaringsfaktor till utvecklingen. De främsta
skälen till att kommunerna avvecklat bostäderna har dock uppgivits
vara, att bostäderna är omoderna, att behovet av särskilt boende har
minskat i kommunen och att man genom att ”satsa på kvarboende”
bättre kan tillgodose de äldres behov av vård och omsorg i det egna
hemmet.

Konsekvenserna av utvecklingen för de särskilda boendeformerna
är svåra att överblicka, eftersom effekterna blir tydliga först på sikt. I
många kommuner behöver man omstrukturera resurserna i det sär-
skilda boendet. Man kan till exempel behöva ta fram fler platser med
heldygnsomsorg, samtidigt som platser med karaktär av serviceboende
tas ur det särskilda boendet. I vissa fall kan man behöva utöka antalet
platser och i vissa fall det motsatta. I en del kommuner finns behov av
att modernisera vissa delar av bostadsbeståndet inom det särskilda
boendet. Oberoende av vilket kännetecknas utvecklingen inom vården
och omsorgen av en inriktning på ”kvarboende”, visserligen med
samma policy och mål som gällt de senaste decennierna. Men tidigare
byggdes resurser i hemmet ut avsevärt, samtidigt som man byggde ut
det särskilda boendet. Idag skär man ner på resurserna inom det sär-
skilda boendet. 29 Frågan är om det minskade antalet platser i särskilda
                                                
28 Vård och omsorg om äldre. En lägesrapport 2003, s. 35.
29 Vård och omsorg om äldre. En lägesrapport 2003, 35 f.
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boende kan kompenseras av att resurser omfördelas och återinvesteras
i hemvården för de äldre.

Socialstyrelsen fick år 2003 i uppdrag att redovisa antalet ej verk-
ställda beslut och domar enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och SoL. Problemet med ett stort antal ej
tillgodosedda insatser består även om de minskat jämfört med 2001.
Antalet ej verkställda beslut enligt SoL minskade med knappt 14 pro-
cent mellan 2001 och 2003. Det fanns stora variationer länen emellan.
Antalet ej verkställda beslut avseende särskilt boende minskade med
drygt 20 procent. Beträffande hemtjänst är bilden den motsatta, där
ökade antalet ej verkställda beslut med 25 procent. 125 kommuner
uppger att de inte har några ej verkställda beslut enligt SoL.30

Ett beslut enligt SoL skall i princip verkställas omgående. Trots
detta får den enskilde i vissa fall vänta på biståndet. Väntetiden när det
gäller särskilt boende har minskat. År 2003 fick 65 procent av de sö-
kande plats på särskilt boende inom tre månader. Motsvarande siffra
2001 var 52 procent.

Antalet avslag trots bedömt behov minskade med 16 procent mel-
lan åren 2001 och 2003. Bistånd i form av hemtjänst svarade för den
största procentuella minskningen, men det faktiska antalet var så litet
att det inte går att dra några generella slutsatser. Särskilt boende är till
antalet den biståndsform som oftast avslås, trots att den enskilde be-
dömts ha behov av insatsen. Antalet avslag på ansökningar om denna
insats har dock klart minskat sedan år 2001. År 2003 fattades det i 191
av landets kommuner inte några beslut om avslag vid bedömt behov
enligt SoL.31

I december 2003 fanns totalt 67 domar enligt 4 kap 1 § SoL, som
ej var verkställda. Det är en ökning med 10 procent sedan år 2001. Av
de 67 domarna gällde 52 domar särskilt boende, permanent boende
och korttidsboende. Majoriteten av domarna fanns i de befolknings-
mässigt största länen, det vill säga Stockholms, Västra Götalands och
Skåne län. I 255 av landets kommuner fanns vid mättillfället inte några
domar, som ej var verkställda enligt SoL.32

Besluten enligt SoL berör till övervägande del personer som är 65
år och äldre. Ärenden enligt SoL som berör personer under 65 år utgör
endast 6 procent. Av alla ej verkställda beslut och domar samt avslag
trots bedömt behov enligt SoL utgör 65 procent ärenden som rör kvin-
                                                
30 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL 2003, s. 20
31 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL 2003, s. 22.
32 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL 2003, s. 23.



ÄLDRES VÅRD OCH OMSORGSBEHOV…

169

nor.33 Detta beror bl.a. på att två tredjedelar inom åldersgruppen 65 år
och äldre är kvinnor.

Sammanfattningsvis har de förbättrade överprövningsmöjlighe-
terna medfört att möjligheterna till förutsebarhet och kontrollerbarhet
generellt sett har ökat, men att denna ”vinst” flera gånger om ”ätits
upp” genom att kommunerna har använts sig av den lagvidriga förete-
elsen ”fördröjd verkställbarhet av gynnande beslut”. Som framkommit
är det framför allt äldre människor som drabbas av denna bristande
rättssäkerhet, som inte är förenlig med vare sig en rättsstat eller en
välfärdsstat. Äldreomsorgen har fallit utanför det skydd som en rätts-
stat och en välfärdsstat skall tillhandahålla sina medborgare, d.v.s. den
formella rättssäkerheten visavi de äldre är inte så hög som den borde
vara.

God omvårdnad och trygghet eller materiell rättssäkerhet
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd definieras omsorger
om äldre som insatser i form av service och omvårdnad som omfattas
av socialtjänstlagen.34 Med service avses då bland annat hjälp med
hemmets skötsel (t.ex. städning och tvätt), hjälp med inköp, hjälp med
ärenden på post och bank, hjälp med tillredning av måltider eller dis-
tribution av färdiglagad mat. Med omvårdnad avses vad som behövs
för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov bl.a. att få hjälp
med att äta, dricka, klä sig, förflytta sig, få hjälp med personlig hygien
och dusch, insatser för att bryta isolering och insatser för att känna
trygghet och säkerhet.35 Inom omsorger om äldre faller de insatser som
fattas med stöd av socialtjänstlagen.

Först några ord om omfattningen av det offentliga åtagandet. Det
har skett stora förändringar i balansen mellan den offentliga omsorgen
och den informella omsorgen, som innebär att anhöriga och närstående
tar del i vården och omsorgen om den enskilde. År 1994 beräknade
Socialstyrelsen36 att den offentliga hjälpen svarade för 40 procent av
den totala hjälpvolymen bland personer som var 75 år och äldre och
som bodde i vanliga bostäder. År 2000 hade andelen sjunkit och den
offentliga hjälpen svarade för 30 procent av den totala hjälpvolymen.
Man fann också att de äldre som år 2000 fick del av den offentliga
omsorgen hade mer omfattande funktionsnedsättning än de som fick
                                                
33 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL 2003, s. 24 ff.
34 SOSFS 2000:5.
35 SOSFS 2000:5.
36 Vård och omsorg om äldre. En lägesrapport 2003, s. 13 f.
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del av omsorgen år 1994. De fick dessutom färre hjälptimmar vid ett
givet behov. Den offentliga hemhjälpen har begränsats och inriktats
framför allt på ensamboende äldre. Förutom att anhörigas och närstå-
endes hjälpinsatser ökat, har även köpt, privat hjälp ökat.

När man studerar kommunernas biståndsbedömningar framstår
tydligt att hänsyn allt oftare tas till den närståendes möjligheter att
göra insatser.37 Det finns tecken på en ökad restriktivitet när det gäller
att få hjälp med inköp och städning från kommunerna och samtidigt
har prövningen i motsvarande grad skärpts när det gäller frågan om
anhöriga eller närstående istället kan utföra dessa insatser. Närstående
och anhöriga får således ta ett allt större ansvar för de äldres vård- och
omsorg. Det gäller tydligast makar emellan, men även närboende barn
till ensamstående äldre, i synnerhet döttrar eller svärdöttrar. Samtidigt
innebär detta att det offentliga tar ett mindre ansvar. Man kan också
uttrycka detta så, att rättighetens omfång har minskat. Har den också
minskat vad gäller kvaliteten?

För att besvara den frågan får man utgå från en situation, där den
äldre får service och/eller omvårdnad, men där fråga uppkommer om
vården eller omsorgen verkligen är i överensstämmelse med lagens
ord. Om omvårdnaden inte är en god omvårdnad eller åtgärden inte
skapar den trygghet som den enskilde har rätt till enligt lagen, vad
gäller då? Låt oss gå in på dylika situationer och då till en början slå
fast, att övergrepp och brister i omsorgen eller ett bemötande, som
klart avviker från grundläggande värden i samband med utförandet av
insatserna, skall anmälas enligt Lex Sarah. Förutsättningen är att de
kan anses utgöra allvarliga missförhållanden.

Lex Sarah föreskriver att den som är verksam inom omsorgen om
äldre skall anmäla allvarliga missförhållanden, då hon/han får känne-
dom eller uppmärksammar dessa. I Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd definieras allvarliga missförhållanden som:

• övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot en en-
skilds liv, hälsa eller säkerhet och

• ett bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker
från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, in-
tegritet, trygghet och värdighet.

                                                
37 Therese Hansson, Äldres rätt till den svenska välfärden? En analys och under-

sökning av SoL och HSL, stencil, juridiska institutionen, Göteborgs universitet
2005.
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Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd38 ger exempel på vad
övergrepp och brister i omsorgerna kan vara. Övergrepp kan vara fy-
siska (t.ex. slag, nypningar och hårda tag), psykiska (t.ex. hot, be-
straffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar), sexuella och
ekonomiska (t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och för-
skingring). Brister i omsorgerna kan röra personlig hygien, mathåll-
ning, tand- och munhygien och brister i den tillsyn som den enskilde
får. Återkommande brister i omsorgerna, som t.ex. beror på bristande
arbetsrutiner, kan sammantaget utgöra allvarliga missförhållanden,
även om bristerna var för sig inte kan anses vara det.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ger således ganska
tydliga exempel på vad övergrepp och brister i omsorgerna kan vara.
Det är dock svårare att få en bild av vad som kan anses utgöra ett all-
varligt missförhållande då det gäller bemötande av äldre. I 1 kap 1 §
SoL anges, som vi framhållit ovan, de grundläggande värderingarna
för socialtjänsten. Verksamheten skall bland annat bygga på respekt
för människors självbestämmanderätt och integritet. Inom ramen för
Lex Sarah faller rätten till ett bemötande, som uppfyller kraven på
självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet. Rätten till ett
sådant bemötande innebär att äldre bland annat har rätt till

• en professionell biståndsbedömning
• att bli väl informerade om vilka insatser som har beviljats och i

vilken omfattning
• att bli väl informerad om biståndets mål, vad insatserna skall

leda till
• att få information om vart man skall vända sig då man är miss-

nöjd med biståndsbeslutet och vill överklaga eller då man är
missnöjd med beviljade insatsers utförande

• att samverkan mellan olika former av stöd fungerar
• att insatserna ges av lyhörd, kunnig och kompetent personal
• att få kontinuitet i vård och omsorg
• att få tillgång till de välfärdsresurser som finns
• att bli respektfullt, vänligt och jämlikt bemött
• att inte utsättas för ett slarvigt vård- och omsorgsarbete

                                                
38 SOSFS 2000:5.
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• att ha rätt till en privat sfär, som inte är tillgänglig för myndig-
heters eller andra människors insyn

• att inte bli förd bakom ljuset, utan få öppen och saklig informa-
tion.

Anledningen till att ett bemötande som avviker från dessa exempel
skulle kunna vara ett allvarligt missförhållande är, att samtliga exem-
pel kan härledas tillbaka till ovannämnda värden och deras innebörd
relaterat till äldrepolitik och vård och omsorg.

Antalet anmälningar torde ge en viss bild av i vad mån den materi-
ella rättssäkerheten är eftersatt i äldrevården och äldreomsorgen. År
2002 rapporterades 626 anmälningar39. Det var en minskning med
cirka 250 anmälningar jämfört med år 2001. 92 procent av anmälning-
arna berörde personer som var 65 år och äldre, vilket stämmer väl
överens med fördelningen inom målgruppen för Lex Sarah. 92 procent
av målgruppen utgörs nämligen av personer som är 65 år och äldre. 67
procent av anmälningarna berörde kvinnor. Även det stämmer väl
överens med målgruppen för Lex Sarah. Av denna målgrupp utgör 70
procent kvinnor. Cirka 80 procent av anmälningarna gällde händelser i
särskilda boenden. Det är anmärkningsvärt, eftersom inte ens hälften
av omsorgstagarna bor i särskilda boenden. De allra flesta bor i sina
vanliga hem. Äldre i särskilda boenden kan därför ses som en utsatt
grupp.

Den vanligaste orsaken till anmälan var brister i omsorgen. Dessa
utgjorde 44 procent och omfattade anmälningar om brister i den per-
sonliga hygienen, tand- och munhygien, mathållning, brister i tillsynen
och brister av annat slag. Brister av annat slag avsåg ofta olika slags
försummelser, såsom brister i hanteringen av trygghetslarm, att perso-
ner inte fått utlovad hjälp, fått sitta för länge i rullstol eller på WC.
Övergrepp utgjorde 28 procent av anmälningarna och omfattade an-
mälningar om fysiska, psykiska, sexuella övergrepp och övergrepp av
annat slag. Med övergrepp av annat slag avsågs i två tredjedelar av
fallen händelser, där en person blivit slagen, skrämd eller på annat sätt
kränkt av en medboende. Anmälningar om ekonomiska övergrepp som
stöld av pengar eller liknande utgjorde 25 procent av anmälningarna.
Brister i bemötande utgjorde 23 procent av anmälningarna.

                                                
39 Lex Sarah – efter fyra år; lägesbeskrivning av Socialstyrelsen om tillämpningen

av Lex Sarah år 2002.
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95 procent av anmälningarna ledde till någon typ av åtgärd. De
vanligaste skälen till att någon åtgärd inte vidtogs, var att utredningen
inte påvisat något allvarligt missförhållande. Andra skäl var att den
som orsakat missförhållandet inte längre utgjorde något hot på grund
av egen uppsägning, långtidssjukskrivning eller för att en tillfällig an-
ställning avslutats. Åtgärderna delades i undersökningen in i fem
grupper: ändrade rutiner, information och handledning, utökad perso-
nal, disciplinära åtgärder och polisanmälan. Informations- och utbild-
ningsinsatser tillsammans med handledning eller tid för reflektion var
den typ av åtgärder, som verksamheterna använde sig av vid alla slags
missförhållanden. Flertalet anmälningar ledde till åtgärder, som ansågs
ha effekt på sikt och bidra till en hållbar utveckling av verksamheten.

När det gäller det materiella innehållet i rättigheten kan avslut-
ningsvis två omständigheter påpekas. Dels har omfånget av det offent-
liga åtagandet minskat, dels är den materiella rättsäkerheten i det of-
fentliga åtagandet inte alltid på den goda nivå som individen har rätt
att kräva. Genom införandet av Lex Sarah och förbättrade arbetsrutiner
som en följd av denna lagstiftning har kraftfulla försök gjorts att för-
stärka den materiella rättssäkerheten i form av god omvårdnad och
trygghet. Det finns dock fortfarande mycket som återstår att göra. Det
ligger dock främst på upplysnings-, kunskaps- och kvalitetsnivå och
inte i första hand på lagstiftningsnivå.

Nationell rättvisa och kommunal självstyrelse
Likhet och rättvisa är centrala värden när det gäller att fördela natio-
nella förmåner inom välfärdssystemet. Dessa värden är grundlags-
skyddade. Variationerna är dock stora mellan landets kommuner när
det gäller fördelningen av kostnaderna för vård och omsorg om äldre.
Kostnaderna per invånare år 2002 var 2,3 gånger större i den kommun
där vård och omsorg kostade mest jämfört med den kommun där vård
och omsorg kostade minst. Som mest var kostnaden 67 304 kronor per
invånare (Sorsele kommun) och som minst var kostnaden per invånare
29 504 kronor (Håbo kommun).

Kostnadsskillnaderna i kommunerna per hjälpt person var också
mycket stor. Skillnaden mellan högsta och lägsta kostnadsnivå var
drygt 6 gånger så stor för en person med hemtjänst, maxvärde 475 000
kronor (Hagfors) och minvärde 69 000 (Övertorneå), och skillnaden
mellan högsta och lägsta kostnadsnivå var nästan 3 gånger så stor för
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en person i särskilt boende, maxvärde 693 000 kronor (Salem) och
minvärde 239 000 kronor (Håbo). 40

Kostnaden per hjälpt person är dubbelt så hög för en person i sär-
skilt boende som för en person med hemtjänst i ordinärt boende. Det
kan dock inte alltid ses som ett argument för kommuner att erbjuda
hemtjänst, så länge det är möjligt, istället för särskilt boende. Om en
kommun har mycket höga kostnader per hjälpt person för hemtjänst
men ligger på medianvärdet eller under detta för kostnader per person i
särskilt boende, skulle ett byte av omsorgsform kunna vara kostnadsef-
fektivt.41 Man får dock inte förglömma att även andra värdeparametrar
utöver kostnadseffektiviteten måste ingå i bedömningen.

Även om de stora olikheterna i äldrevården och äldreomsorgen
mellan kommunerna går att förklara utifrån kommunalpolitiska ut-
gångspunkter, återstår dock frågan, om det är rättsligt adekvat att nöja
sig med dessa förklaringar. Låt mig peka på det rättsliga problemet.
Det har under de två senaste decennierna upplevts som ett hot mot den
kommunala självstyrelsen, att vi har fått en utveckling, där kommu-
nerna genom nationell speciallagstiftning har fått ett alltmer omfat-
tande ansvar för genomförandet av en centralt utformad välfärdspolitik
baserad på idéerna om rättssäkerhet och likhet i tilldelning av fördelar
och nackdelar. Samtidigt med denna utveckling har innehållet i den
kommunala självstyrelsen förändrats från att utgöra ett krav på frihet
från statlig inblandning till en önskan om att förverkliga lokala gemen-
samma intressen, såsom kommunal handlings- och privatiseringsfrihet.
Handlingsutrymmet för kommunerna har kommit att bli mindre, efter-
som kraven på välfärdstjänsterna binder upp en stor del av resurserna.
Fokus i den kommunalpolitiska debatten har blivit skev, eftersom så
mycket uppmärksamhet gäller områden, där kommunen endast har
begränsade möjligheter att handla och prioritera självständigt.42

Vilka överväganden skall man nu göra utifrån det anförda pro-
blemkomplexet? Om man lägger större vikt vid kommunal priorite-
ringsfrihet än nationell enhet på socialtjänstområdet, accepterar man
därmed ett svagare rättsskydd för de grupper som är beroende av dessa
förmåner från kommunen än vad exempelvis de grupper erhåller, som
får sin sociala trygghet via socialförsäkringssystemet.  Om man verkli-
gen menar att socialtjänsten skall förvalta en nationell välfärdsnivå av

                                                
40 Vård och omsorg om äldre. En lägesrapport 2003, s. 26.
41 Vård och omsorg om äldre. En lägesrapport 2003, s. 26.
42 Se A. Kjønstad – J. F. Bernt – A. Kjellevold – H. Hove, Sosial trygghet och

rettssikkerhet, andra upplagan, Bergen 2000, s. 330 ff.
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minimikaraktär, måste man allvarligt fundera över vad det innebär, att
kommunerna har ett mycket omfattande ekonomiskt och rättsligt an-
svar för något, som de endast i mycket liten utsträckning kan ha infly-
tande över.

Då fattigvården i början av 1900-talet kom att handhas av kom-
munala styrelseorgan innefattade detta en överföring dit från statliga
ämbetsmän och från kyrkan. Då kunde kommunal handlings- och prio-
riteringsfrihet ses som något idealt. Den lokala fattigvårdsstyrelsen
kunde fatta beslut om vem som skulle ha och vem som inte skulle ha
fattigvård baserad på närhet och lokalkännedom. Utvecklingen av fat-
tigvården skedde lokalt. Detta medförde möjligheter att begränsa fat-
tigvårdsutgifter måhända till ett minimum.

Frihet från ämbetsmannastyre, lokalt lekmannainflytande och när-
het spelar inte någon större roll i dag. Socialtjänsten inkluderande äld-
revården ses som ett professionsområde med professionella handläg-
gare och förvaltare. I ett välfärdsstatligt perspektiv där denna fråga
definieras som ett nationellt politiskt spörsmål, måste hänsyn till
kommunal handlings- och prioriteringsfrihet vika.

Hänsynen till kommunal handlings- och prioriteringsfrihet, när-
demokrati och kommunen som effektiv serviceproducent är dock vär-
deargument, som inte helt har förlorat i betydelse, när det gäller de-
batten om statlig styrning och kontroll av den kommunala socialtjäns-
ten. Argumentet om hänsyn till demokratisk styrning har relevans om
man menar att målen för socialtjänsten skall definieras på kommunal-
politisk och inte på nationalpolitisk nivå. Men det får inte blandas ihop
med principen om förvaltningsrättslig närhet, eftersom den egentligen
inte har med vare sig kommunalt eller statligt styre att göra.

Argumentet om effektivitetsvärdet talar för kommunalt ansvar om
det bygger på behovet av samordning och lokal legitimitet. Detta ar-
gument är dock inte särskilt hållbart i en situation där lokalt styre ställs
mot statligt, eftersom staten har stora möjligheter att samordna be-
slutsprocesser o.d., större än kommunala organ.43

Argumentet om lokal självständighet eller hänsyn till lokalpolitisk
handlings- och prioriteringsfrihet har relevans när det gäller utveckling
av olika slags service anpassad efter lokala förhållanden men har ingen
relevans, när det gäller definition av en nationell minimistandard, ef-
tersom staten genom lagstiftning bestämt innehållet i den. 44

                                                
43 Se not 42.
44 Se not 42.
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Kommunerna har aldrig ifrågasatt att det är en nationell målsätt-
ning att skapa social trygghet för dem som har behov av äldreomsorg.
Reglerna för att förverkliga målsättningen måste tillämpas likformigt
och rättvist och staten har bättre förutsättningar att effektuera detta.
Statens skyldigheter innebär, att den måste tillförsäkra medborgarna
social trygghet på lika villkor och upp till en viss nivå (riksnormen)
samt en rimlig och acceptabel rättssäkerhet. Ändå är det kommunerna
som har hand om den faktiska hanteringen av äldreomsorgen och, vad
viktigare är, finansieringen av densamma.

I utredningar45 har framhållits vikten av att det görs en sortering
och systematisering av de principer och argument som kan anföras när
det gäller uppgiftsfördelningen mellan staten och kommunerna.46 För
lokal och regional självstyrelse talar behovet av lokal demokratisk
förankring och effektivare resursanvändning samt av variation och
anpassning. För ett statligt ansvar talar behovet av genomslag för na-
tionella mål och garanti för likvärdiga förutsättningar, av en enhetlig
ledning och nationell överblick, av enhetlig tillämpning av regler. Att
äldreomsorgen ger uttryck för ett nationellt mål som kräver likvärdiga
förutsättningar har uttryckligen framhållits i förarbetena.47

Den enda möjligheten att uppnå en acceptabel rättvisenivå anses
från kommunalt håll vara att förändra principerna för socialtjänstens
finansiering för att få till stånd en mer långsiktig stabilitet. Ett ökat
statligt ansvar för bidragskostnaderna är i ett kommunalt perspektiv
nödvändigt av flera skäl. För ett sådant talar den nationella lagre-
gleringen och målstyrningen av den sociala behovsregleringen. Ett
annat skäl är det starka samband som finns mellan det statliga trygg-
hetssystemet och kommunernas kostnader för socialtjänsten i form av
övervältringskostnader i situationer, då staten snävat in kretsen av er-
sättningsberättigade i socialförsäkringssystemet. Ytterligare ett annat
är variationerna i ekonomin som får effekter för äldreomsorgskostna-
derna och säkerligen är en stor del av förklaringen till det omfattande
domstolstrotset/den fördröjda verkställigheten. Det kommunala stats-
bidrags- och utjämningssystem som fanns under 1990-talet har inte

                                                
45 Se PARK-utredningens slutbetänkande SOU 2000:85, Regionalt folkstyre och

statlig länsförvaltning.
46 PARK-utredningen, som var en parlamentarisk kommitté (dir.1997:80) hade till

uppgift att utvärdera den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördel-
ning mellan stat och kommun som riksdagen beslutat om. Förslaget blev att
denna verksamhet nu fortsätter t o m år 2006 i utökad skala.

47 Prop 2000/01:80.
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varit tillräckligt för att skapa likhet och rättssäkerhet för den enskilde
medborgaren, varhelst hon/han befinner sig i Sverige.

Staten har dock underlåtit att dra den enda naturliga slutsats, som
kan dras av statens eget synsätt och av det resonemang som staten
själv fört i PARK-utredningen, d.v.s. att finansieringen av den sociala
omsorgen övergår till staten. Detta är anmärkningsvärt och blottar en-
ligt kommunerna ett bristande ansvarstagande från statens sida i denna
fråga. Bristen på ansvar gäller både i förhållande till kommunerna och
till den enskilde individen.

Avslutande ord om kvalitet
Rättssäkerheten är nära knuten till kvaliteten på äldreomsorgen. Alla
vet att den största tillgången, men även den största kostnaden, inom
äldreomsorgen är personalen. Det är också personalen som avgör kva-
liteten på den äldreomsorg som erbjuds. De signaler som givits perso-
nalen – och ges blivande personal – är allt annat än tydliga och trygga.
Kommunerna skär ner på antalet anställda för att spara, vilket innebär
att den personal som finns kvar får axla ett allt större och enligt min
mening alltför stort ansvar. Detta leder till frustration, sjukskrivningar
och ibland till undermålig vård och omsorg av de äldre. I ett underbe-
mannat läge finns ringa utrymme för kompetensutveckling trots lagens
regler om god kvalitet på omsorgen och vården.

I många fall lägger kommunerna ut äldreomsorgen på entreprenad.
Ett sådant upphandlingsförfarande, enligt lagen om offentlig upphand-
ling, har fokus på priset, vilket inte så sällan leder till absurda konse-
kvenser för såväl de äldre och deras anhöriga som personalen. När ett
avtal löper ut, är kommunerna i sin fulla rätt att upphandla nya entre-
prenader, vilket ibland leder till problem, för oavsett hur bra en
”gammal” entreprenör drivit ett äldreboende, riskerar denne att förlora
uppdraget, om en konkurrent kan lämna ett lägre anbud.

I debatten har kravet på att införa ett riksindex för kvalitetsutveck-
ling av den svenska äldreomsorgen rests. Det skulle möjliggöra en
seriös bedömning av kvalitativa mervärden, som därefter skulle kunna
ställas mot kostnadsdifferenser för driften. Det skulle vidare ge ett
starkt incitament för den som driver verksamheten – oavsett om det är
i offentlig eller privat regi – att satsa på systematiskt arbete med kva-
litetsutveckling.

I Socialstyrelsens rapport Konkurrensutsättningen inom äldreom-
sorgen (2004) har de svenska studier om äldreomsorgspolitiken och
dess entreprenadisering, som gjorts alltsedan Ädelreformen, samlats
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ihop och utvärderats. Socialstyrelsen påpekar att det efter ett decen-
nium av experiment och utredande inte finns något säkert underlag för
slutsatser om kostnadseffekter, kvalitet och styrbarhet på äldreomsor-
gens område. Några kostnadsdämpande effekter av konkurrensutsätt-
ning går inte att påvisa. I Socialstyrelsens rapport görs gällande att po-
litikens roll har reducerats till finansiärens, en roll som politiker och
skattebetalare alltid haft, medan myndighetsutövningen och kvalitets-
kontrollen har lyst med sin frånvaro. ”Av kommunernas egen doku-
mentation framgår att det finns brister i uppföljningen, eftersom det
inte finns något vedertaget system för att mäta kvalitet.” Utvärderingar
av entreprenadupphandlad äldreomsorg görs sällan, som en logisk
följd av inneboende svårigheter med att använda marknaden som
styrmekanism. Detta framgår av en enkät där samtliga Sveriges kom-
muner tillfrågats.

Att en fri marknad skulle lösa äldreomsorgens alla problem tror
jag är en överdrift. Jag skulle i stället vilja ta ett radikalt grepp och
undersöka möjligheterna att införa en vård- och omsorgsförsäkring för
äldre människor, en försäkring, som är finansierad på samma sätt som
andra socialförsäkringar och där driften sker i statlig regi och med
möjligheter att i viss utsträckning överlåta delar av denna förvalt-
ningsuppgift till andra. Hur detta förslag mer konkret skulle kunna
gestalta sig får jag diskutera i ett annat sammanhang.
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Äldres vård och omsorg

En angelägenhet för vem?

Av Ingalill Rahm Hallberg

Äldres vård och omsorg är en nutida och framtida mycket angelägen
fråga för Sverige såväl som för världen i övrigt. För det svenska sam-
hället förklaras det främst av att födelsetalen sjunkit och stannat på en
låg nivå samtidigt som förhållandevis mycket stora kohorter från
1940-talet nu närmar sig, först pensionsåldern och senare den period
av livet då de flesta behöver hjälp från andra för att klara sitt dagliga
liv, hemmets skötsel och/eller den personliga omvårdnaden. Samma
utveckling tycks vara på väg i de flesta länder i världen, d.v.s. födel-
setalen sjunker eller är stabilt låga samtidigt som stora åldersgrupper
närmar sig pensionsåldern och som överlevnaden ökar och de äldre i
befolkningen därmed blir relativt sett stora grupper. Således är det
balansen mellan barn, unga, medelålders och äldre som förändras och
därmed ställer krav på förändrat samhällsbyggande, fysiskt och vad
gäller dess övriga infrastruktur.

Det är väl känt att hälsan har förbättrats i befolkningen och att
äldre därmed lever med bevarad hälsa långt upp i åldrarna. Huruvida
denna förbättring kan fortgå är emellertid inte lika säkert. Det finns
senare studier som visar att denna utveckling kan vara på väg att brytas
(Thorslund m.fl. 2004). Det skulle i sådant fall förklaras, mestadels av
att överlevnaden efter stora ingrepp och behandling av livshotande
sjukdomar ökat och lett till att fler äldre lever länge med en eller flera
kroniska sjukdomar och de konsekvenser som behandlingen eventuellt
medfört för individens hälsa och funktionsförmåga. Det i sin tur behö-
ver inte betyda att man lever med sänkt livskvalitet eller nedsatt funk-
tionsförmåga. I internationella studier har man beräknat att den period
som en person lever efter sin 65 årsdag till 10–15 procent av tiden in-
nebär att livet präglas av en eller flera funktionsnedsättningar av sådan
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grad att hjälp från andra krävs för att klara av dagligt liv (US Census
Bureau 2001). Det innebär att efter pensioneringen är livet till mellan
85–90 % av tiden ett liv som präglas av intakt funktionsförmåga och
för de flesta god livskvalitet, d.v.s. ett gott liv. Omvänt om man lever
till sin 85-årsdag skulle det innebära att mellan 2–3 år präglas av en,
för dagligt liv, betydande funktionsnedsättning. Dessa studier indikerar
också att kvinnor har en längre period av funktionsnedsättning än män.
Detta tillsammans med ett antal andra aspekter som kvinnors vanligen
sämre ekonomi, oftare änkestånd och därmed ensamboende bidrar till
att kvinnor är en särskilt utsatt grupp när det gäller tillgången till vård
och omsorg under den sista levnadsperioden.

Ett angeläget mål för att påverka behovet av vård och omsorg är
aktiviteter som bidrar till att minska utvecklingen av funktionsnedsätt-
ningar av olika slag. Funktionsnedsättningar av sådan omfattning att
hjälp från andra behövs för att klara dagligt liv inträder i allmänhet vid
80–85 års ålder (se tex. Hellström m.fl. 2005). De har då, i de flesta
fall, utvecklats successivt över en längre period. Det är också omkring
85 års ålder som de äldre i befolkningen får tillgång till kommunernas
vård och omsorg (Hallberg m.fl. 2002). Sjukdomar av olika slag har
emellertid debuterat betydligt tidigare och sjukvårdskonsumtionen i
termer av sjukhusvård och behandling i landstingens olika öppen-
vårdsverksamheter har då i de flesta fall nått sin kulmen. Kostnader för
hälso- och sjukvård i Region Skåne fördelat på ålder visar att av de
totala kostnaderna går 16,6 % till personer i åldern 70–79 år, 15,2 %
till personer i åldern 55–64 år, medan de mellan 65–69 tar 7,1 % av
kostnaderna och de mellan 80–84 tar 7,3 % av kostnaderna (Lithman
2005, opubl. material). Således, sett över livet, återfinns den allra
största konsumtionen av landstingets totala kostnader under ålders-
spannet från 55–84 år för att därefter sjunka kraftigt. Detta framstår
som en rimlig fördelning utifrån det förhållandet att det är vid denna
tidpunkt i livet som sjukdomar av olika slag debuterar och det är också
i dessa åldrar som multisjuklighet börjar utvecklas och kräver omfat-
tande medicinska insatser. Möjligen skulle man kunna ifrågasätta den
minskning av behandling och vård i landstingens regi som äger rum
särskilt efter 85 års ålder mot bakgrund av att tillgången till medicinsk
kompetens i den kommunala verksamheten är låg.  De äldre som åter-
finns i den kommunala vården är inte friska, de är oftast multisjuka
och deras livskvalitet är beroende av hur väl dessa sjukdomar och dess
konsekvenser hålls under kontroll.
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Livskvalitet och livet efter 65
Bevarad eller förbättrad livskvalitet är troligen det ultimata målet för
all vård och omsorg, särskilt i högre åldrar där överlevnad till varje
pris inte är ett önskvärt mål. Det gör det extra viktigt att ha kunskap
om vilka faktorer som bidrar till hög respektive låg livskvalitet under
den senare delen av livet. Vilka faktorer som bestämmer livskvalitet
varierar av naturliga skäl över hela livet. Det sker en ständig omvärde-
ring av vad som är viktigt, beroende på de yttre och inre omständlig-
heterna. Denna process är en viktig resurs i människans förmåga att
anpassa sig till sina livsvillkor. Man jämför sig med andra, företrädes-
vis de som har det sämre och då framstår det egna livet som ganska
bra. Det i sin tur innebär också att det som är viktigt i ett skede av livet
framstår som mindre viktigt eller rent av som ett uttryck för dålig livs-
kvalitet i ett annat skede i livet eller omvänt det som tidigare i livet
sågs som dålig livskvalitet senare kan innebära att man upplever andra
saker som betydelsefulla och bidragande till god livskvalitet. Det finns
en rad sådana berättelser, särskilt från människor som drabbats av
svåra händelser. Det innebär också att det prediktiva värdet av att fråga
unga människor, eller människor som ännu inte behöver hjälp för att
klara sitt dagliga liv om de vill bo kvar hemma eller bo i ett särskilt
boende när de inte längre klarar sig på egen hand är mycket lågt, om
ens något. Det är mycket svårt, om ens möjligt, att tänka sig in i hur
man upplever livet i en situation som man ännu inte har någon erfa-
renhet av. Upplevelsen av livskvalitet bestäms också av vilka förvänt-
ningar man har på livet och dessa skiftar över tid. Det kan till exempel
bli ett allvarligt hot mot kvaliteten i livet om man drabbas av en livs-
hotande sjukdom under en period då man ställt in sig på att hinna göra
allt det man inte hann med under det yrkesverksamma livet. En sådan
livshotande sjukdom kanske inte alls blir lika hotfull när man i 85–90
årsåldern betraktar varje dag som en gåva och förundrar sig över att
man fortfarande lever. Personen har börjat ställa in sig på att tillvaron
är begränsad och att livet skall ta slut på ett eller annat sätt. Således är
upplevelsen av livskvalitet subjektiv och vad som bestämmer den
skiftar från tid till annan.

I tidigare skeden av ålderdomen tycks förekomsten av sjukdomar,
socialt nätverk och den ekonomiska situationen spela en betydande roll
för äldres livskvalitet (Hellström m.fl. 2004a, Jakobsson m.fl. 2004). I
de studier som vi genomfört är det ungefär en femtedel av dem som
har en intakt förmåga att klara sitt dagliga liv på egen hand som har
nedsatt livskvalitet medan andelen med nedsatt livskvalitet ökar avse-
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värt i den grupp som inte längre klarar sitt dagliga liv utan hjälp från
andra. Nedsatt rörlighet är en faktor av stor betydelse för låg livskva-
litet och därmed en faktor som borde stå i centrum både för samhällets
uppbyggnad och för vårdinsatser som prioriteras i förhållande till
äldre, oavsett om de klarar sig på egen hand eller inte. Det finns också
ett betydande samband mellan nedsatt rörlighet och socialt nätverk så
att inskränkningar i rörlighet innebär sämre möjligheter att umgås med
dem som står en nära. Det förtjänar att nämnas att det inte är sjukdo-
mar som sådana som påverkar livskvaliteten negativt utan i vilken grad
personen i fråga känner sig hindrad att leva sitt vanliga liv som inver-
kar negativt på livskvaliteten. (Fagerström m.fl. 2005). Det kan vara
långvarig smärta, trötthet, rörlighet etc. som gör att man inte längre
kan göra det man skulle vilja göra. Därmed är det viktigt att personen
som har att leva med en kronisk sjukdom eller konsekvenserna av en
sådan får tillgång till insatser eller redskap som innebär att han/hon lär
sig leva med begränsningarna, utvecklar strategier som kan bidra till
att så långt det är möjligt viktiga aktiviteter kan upprätthållas. Sam-
hällets uppbyggnad kan också mer eller mindre bidra till att viktiga
aktiviteter kan upprätthållas. Det kan vara lika viktigt som att behandla
sjukdomen adekvat. Flera studier har visat att mötet med personer i
samma situation har varit särskilt betydelsefullt för denna process som
på ett sätt innebär att ta makten över sjukdomen snarare än att sjukdo-
men har makten över ens liv.

Livet och dess kvalitet när hjälp krävs för det dagliga livet
Begränsningar i den egna förmågan att klara det dagliga livets aktivi-
teter, hemmets skötsel och den personliga omvårdnaden innebär i de
allra flesta fall en betydande nedsättning av livskvaliteten för de äldre.
Det innebär också att sjukdomarna och dess konsekvenser mer och
mer kommer i bakgrunden och olika symtom eller besvär kommer i
förgrunden. I vår forskargrupp har vi i olika studier analyserat skillna-
der i livskvalitet för de äldre som klarar sig själva och de som behöver
hjälp för att klara det dagliga livet och skillnaderna mellan grupperna
är betydande till men för dem som inte längre klarar dagligt liv på
egen hand (Borglin m.fl. 2005a, Hellström m.fl. 2004a). Således är
denna grupp av äldre särskilt sårbar och det blir också särskilt viktigt
att inte bara erbjuda insatser som kompenserar för att man inte längre
klarar att handla mat, städa, duscha på egen hand etc. utan faktiskt
också försöker förhålla sig till deras situation utifrån ett helhetsper-
spektiv. Dit hör såväl deras sociala situation som deras fysiska och



ÄLDRES VÅRD OCH OMSORG

183

ekonomiska situation. Det finns en risk med det sätt som äldres vård
och omsorg nu genomförs på att den äldre enbart får insatser som
kompenserar för de praktiska hinder den äldre har att leva med och att
så sker utifrån ett ”smörgåsbord” av insatser snarare än utifrån de be-
hov och problem den äldre har sedda i ett helhetsperspektiv (Janlöv
m.fl. 2005a). Det innebär en risk också för att insatser som bidrar till
att bevara eller förhöja funktionsförmågan inte förmedlas till vårdtaga-
ren.

Som en följd av åldrandet och de sjukdomar den äldre har att leva
med uppstår en hel del symtom eller hälsoproblem/besvär som olika
mycket bidrar till låg livskvalitet. Sådana hälsoproblem kan vara rela-
terade till rörlighet i en vidare bemärkelse än bara gångförmåga inklu-
sive att leva med kronisk smärta från rörelseapparaten, förmåga att
kommunicera med omvärlden relaterade till tal, hörsel, synproblem
som inte längre kan kompenseras tillräckligt, psykosociala problem
som oro, otrygghet, nedstämdhet och oro inför vad som händer nästa
gång hälsan försämras, problem relaterade till kontroll av utsönd-
ringar; urininkontinens, avföringsinkontinens av svårare eller lindri-
gare art, men som oavsett arten bidrar till att den äldre kanske väljer att
begränsa sitt livsrum för att inte misslyckas bland andra. Därutöver
kan problem som relaterar till andning och cirkulation minska den
äldres livsrum till exempel för att kraften inte räcker till för att gå upp-
för trappor, smärtor i benen gör att man inte kan sova på natten etc
eller kan problem relaterade till ätande och matsmältning bidra till att
livet begränsas avsevärt (Stenzelius m.fl. 2005). Dessa problemkom-
plex bidrar olika mycket till sänkt livskvalitet. I våra studier har sär-
skilt problem relaterade till rörlighet, kommunikationsförmåga,
psykosociala problem och problem relaterade till att inte längre kunna
kontrollera, fullt ut sina utsöndringar, visat sig bidra till låg livskvali-
tet. Det rimliga vore att insatser, såväl förebyggande som åtgärdande,
ingick i det uppdrag som vård och omsorg har i förhållande till äldre
och att vård och omsorg inte bara omfattar kompensation för praktiska
funktionsförluster. De hälsobesvär som innefattas i de olika problem-
komplexen tenderar också att interagera med varandra, dvs. begränsad
gångförmåga innebär mera stillasittande och det i sin tur bidrar till
smärta och stelhet i leder och muskulatur och inte minst till social be-
gränsning eller att aktiviteter som känns viktiga inte längre kan utföras
(Wann-Hansson m.fl. 2005). Således kan man inte ensidigt fokusera på
tex. smärta. Mesta möjliga effekt uppnås genom att åtgärderna riktar
sig brett mot problemkomplex snarare än enstaka problem. Genomgå-
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ende i de olika studier där faktorer som påverkar äldres livskvalitet
undersökts har det också visat sig att socialt nätverk och tillgång till
socialt stöd samt en ekonomi som svarar mot ens behov påverkar livs-
kvaliteten positivt (Hellström 2003, Jakobsson 2003, Borglin 2005).
Således är detta faktorer som i vård och omsorg skall värnas om så att
den äldre kan bibehålla sitt nätverk. Flera av de hälsoproblem som
beskrivits ovan har en negativ effekt på det sociala nätverket och också
på ekonomin då de leder till fördyrade levnadsomkostnader. Utöver
dessa faktorer är det uppenbart så att människor, kanske från födelsen,
är olika rustade att möta svårigheter i livet. Den personliga tåligheten
eller styrkan varierar och det finns grupper som är mera sårbara än
andra i mötet med livets utmaningar och därmed behöver de olika
mycket stöd utifrån.

Hälso- och sjukvården kritiseras ibland för att den är ”för medi-
cinsk” vilket förmodligen avser att den för snävt koncentrerar sig på
kroppen. Kroppen är emellertid central i livet för den som inte längre
har en kropp som lyder eller som kan göra det som dess ägare vill att
den skall göra. Är kritiken riktad mot att sjukdomar och sjukdomsbe-
handling står för mycket i centrum är jag beredd att hålla med men om
kritiken avser att hälso- och sjukvård för mycket fokuserar praktisk
funktionsförmåga är den synnerligen missriktad. Funktionsförmågan
är central för livet och i högsta grad fysisk och psykisk, två storheter
som inte kan separeras från varandra, lyder inte kroppen så tar ”själen”
stryk. Tyvärr tycks den gamla motsättningen mellan vård och omsorg
fortfarande leva kvar i förhållande till äldres vård och omsorg. Ibland
kan man uppfatta det som att den tudelning som tidigare fanns mellan
sociala insatser och hälso- och sjukvårdsinsatser nu förts in i den
kommunala vården och omsorgen. Det verkar ibland som om organi-
sationen i den kommunala verksamheten är lika uppdelad mellan dem
som arbetar enligt socialtjänstlagen och dem som arbetar enligt hälso-
och sjukvårdslagen som den var tidigare mellan landsting och kom-
muner, d.v.s. vården genomförs inom kommunerna i ”stuprör” bero-
ende på vilken lag som styr verksamheten och/eller vilket uppdrag
personalen har. Ett sätt att få ett annat synsätt på äldres vård och om-
sorg kanske skulle vara att på allvar införa begreppet palliativ vård
som modell för äldres vård och omsorg i den kommunala verksamhe-
ten. Palliativ (palliation betyder lindra) vård i detta sammanhang skall
skiljas från vård i livets slutskede som självklart också skall ske enligt
principerna för palliativ vård men som mera specifikt avser livets slut-
skede.
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Jag utgår från att målen för vård och omsorg till äldre är att de
äldre skall leva med optimal livskvalitet så länge det är möjligt och det
i sin tur kräver att vård och omsorg omfattar åtgärder som bidrar till att
minska effekterna av sådant som bidrar till låg kvalitet i tillvaron och
öka effekterna av sådant som bidrar till hög livskvalitet. Det i sin tur
kräver att systematiska bedömningar av den äldres liv genomförs och
inte bedömningar som endast omfattar sådant som den kommunala
vården och omsorgen kan bistå med. Det kräver också att vård och
omsorg ses som ett sammanhållet begrepp och inte som vård eller om-
sorg. I en intervjustudie som omfattade äldre (84+ år) angav de äldre
att ett gott liv när man var riktigt gammal var att vara väl förankrad i
livet, d.v.s. att man kunde leva i nuet, accepterade och anpassade sig
till livets villkor, insåg att livet närmade sig sitt slut och kunde se till-
baka och känna sig nöjd med tillvaron. Det innebar att ha tillgång till
betydelsefulla andra vilket kunde vara barn eller vänner eller andra
som var viktiga för en och att man i det sammanhanget fortfarande var
involverad och delaktig och inte ”satt på undantaget” utan hade bety-
delse för andra. Det innebar också att vara tillfredsställd till kropp och
själ vilket omfattade att känna att ens dag var meningsfull, att man var
oberoende av andra och hade kontroll över sin kropp och sitt förstånd.
Slutligen innebar det att ha en tillfredsställande levnadsstandard som
omfattade att ha tillgång till de materiella förnödenheter som man an-
såg sig behöva och ett hem som bidrog till upplevelsen av det egna
värdet (Borglin m.fl. 2005b). Dessa var alla oberoende av andra och
det är inte självklart att det som de lyfte fram som viktigt i livet är det
samma som en grupp som är beroende av hjälp lyfter fram som viktiga
aspekter.

Vem vårdar de äldre idag?
Ansvaret för vården och omsorgen inklusive medicinsk behandling till
de äldre som inte längre klarar sig på egen hand och som behöver me-
dicinska åtgärder åvilar kommuner och landsting och det var förmod-
ligen tidigare en ganska vanlig föreställning att så faktiskt också
skedde. Under senare år, har det emellertid blivit alltmer uppenbart för
de flesta att de viktigaste hjälparna för äldre förmodligen är närstående
av olika slag, make/maka, barn och deras partners, grannar, vänner etc.
Detta förhållande uppmärksammades redan på tidigt 90-tal av Johans-
son (1991) som hävdade att anhöriga stod för två tredjedelar av vården
till de äldre. Den utvecklingen har blivit ännu mera påtaglig under se-
nare år. I en av våra tidigaste studier som genomförts befolkningsbase-
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rat (75 år och äldre) fann vi att bland de äldre som inte klarade sitt
dagliga liv själva var det anhöriga som i 49 % av fallen ensamma
hjälpte den äldre medan anhöriga tillsammans med kommunal vård
stod för hjälpen i 30 % av fallen och hjälp enbart från kommunerna
förekom endast i 21 % av fallen (Hellström 2003). I en senare studier,
också den befolkningsbaserad (75 år och äldre) fann vi att antalet som
hade enbart hjälp från kommunerna var ännu lägre (14 %), medan an-
delen som hade hjälp enbart från anhöriga var 45 % och de som hade
hjälp från anhöriga och kommunerna var större än i den tidigare un-
dersökningen (39 %) (Hellström 2003). Studierna är båda genomförda
som tvärsnittstudier vilket gör att man endast kan uttala sig om att
mönstret ser annorlunda ut med enbart kommunala insatser till färre
personer än i den tidigare undersökningen och större involvering av
anhöriga i den senare studien (84 % jämfört med 79 %). Analyserna av
de äldres vårdbehov visade att de med de allra största vårdbehoven
fanns i den grupp som hade hjälp både från anhöriga och från kommu-
nerna medan de som hade hjälp enbart från kommunerna hade mindre
vårdbehov än de båda andra grupperna. Bland dem som hade hjälp
enbart från anhöriga återfanns både de som hade mycket stora hjälpbe-
hov och de som hade mindre behov av hjälp. Den mest betydelsefulla
skillnaden återfanns i deras sociala nätverk, inklusive antal barn. De
som enbart hade kommunala insatser hade inte tillgång till ett socialt
nätverk medan de båda övriga grupperna hade tillgång till närstående
inklusive fler barn (Hellström 2003, Hellström m.fl. 2004b, 2005).
Således var det uppenbart att det kommunala biståndet inte i första
hand tilldelades dem med stora behov utan var beroende av de äldres
sociala nätverk. Huruvida detta faktiskt var avsikten med socialtjänst-
lagens intentioner är oklart för mig men det framstår som en viktig
fråga att pröva juridiskt. Det framstår också som viktigt att vara öppen
i förhållande till de äldre och deras närstående om vilken hjälp man
faktiskt kan få från den kommunala vården och omsorgen, så att de
kan förhålla sig till det sätt kommunerna tillämpar socialtjänstlagen på.

Material från studien Gott åldrande i Skåne (GÅS1) bekräftar dessa
resultat så till vida att i de fall där personer har insatser från den kom-
munala verksamheten har man också i betydande omfattning hjälp från

                                                
1 GÅS ingår i en nationell studie benämnd Swedish National Study on Aging and

Care (SNAC) och som genomförs i Skåne (GÅS), Blekinge, Nordanstig och
Stockholm. Den består dels av en longitudinell befolkningsstudie och dels en
studie som rör de äldres vård och omsorg från de i studien ingående kommu-
nerna och berörd landsting/region.
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anhöriga, såväl med hemmets skötsel som med den personliga om-
vårdnaden. Hjälpen med hemmets skötsel kommer oftast från barn
eller deras maka/make medan personlig omvårdnad oftast ges av en
åldrad maka/make (Hallberg m.fl. 2002). Dessa förhållanden, oavsett
om det är så lagens intentioner var eller ej understryker betydelsen av
personal i den offentliga sektorn, landsting såväl som kommuner, sam-
arbetar med anhöriga. Samarbete avser inte bara att de närstående ses
som en informationskälla utan att de faktiskt ses som en samarbets-
partner i planering och genomförande av vård och omsorg. I många
fall är de kanske de som har den absolut bästa kunskapen om den äld-
res behov och välbefinnande.

Anhörigas roll i vården av de äldre har också en annan innebörd
som företrädesvis har med den äldres upplevelse av att ta emot hjälp
från sina anhöriga att göra. I en intervjustudie omfattande äldre som
fått beslut om insatser från kommunal vård och omsorg, deras närstå-
ende och biståndsbedömaren, kom det fram att de äldre i hög grad ba-
lanserar på en slak lina i förhållande till sina närstående. De vill bevara
den ursprungliga relationen till sina barn eller maka/make och inte
onödigt tänja deras möjligheter till hjälp så att de upplever att de för-
sätter den närstående i en omöjlig och stressande livssituation. De upp-
fattar att de tar emot hjälp från sina närstående på gränsen till vad den
närstående förmår och det upplevs negativt (Janlöv m.fl. 2005a). Det i
sin tur kan innebära att de tänjer på sina egna gränser så mycket att de
också riskerar sin egen hälsa, därför att de inte vill besvära sina närstå-
ende. Således är det inte bara en fråga om vad anhöriga förmår och att
det finns anhöriga att tillgå. Det är också en fråga om vilka eventuella
negativa konsekvenser det har för den äldres relation till sina närstå-
ende när han/hon tvingas ta emot hjälp från dem, d.v.s. det innebär en
risk för den äldres tillgång till socialt nätverk och kvaliteten i relatio-
nen till de närmaste.

Vård i eget hem eller i särskilt boende
Under senare år har det skett en till synes liten men ändå betydande
förändring i hur den kommunala vården och omsorgen förmedlas till
de äldre. Det är färre som får tillgång till kommunal vård även om om-
fattningen är ungefär densamma. De största skillnaderna har emellertid
skett i fördelningen mellan vård och omsorg i det egna hemmet re-
spektive i det särskilda boendet. Således var det enligt SCB (okt. 2003)
9 % av dem, 65 år och äldre, som fick vård och omsorgsinsatser i det
egna hemmet (oftast benämnt ordinärt boende) medan 7 % fick insat-
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ser i särskilt boende. Motsvarande siffror var tidigare 8 % för både
vård och omsorg i eget och i särskilt boende. Således har det skett en
omfördelning som kan tyckas liten men där en sänkning från 8 till 7
procent faktiskt är en betydande sänkning. Under perioden 2000–04
har 10 % av platserna i särskilt boende försvunnit. Denna förändring
motiveras av att det anses vara bättre för den äldre att bo kvar i sitt
eget hem jämfört med att flytta till ett särskilt boende. På vilka grunder
det skulle vara bättre är emellertid mera grumligt. Helt klart är det
bättre ur ett kommunekonomiskt perspektiv. Huruvida det är bättre för
den äldre ur ett livskvalitetsperspektiv är inte lika självklart.

De som får kommunalt bistånd i det egna hemmet skiljer sig avse-
värt från dem som vårdas i särskilt boende (tabell 1) särskilt vad avser
deras kognitiva förmåga. Det innebär att vård i särskilt boende i första
hand ges till dem som har en demenssjukdom som lett till måttligt eller
gravt nedsatt kognitiv förmåga. De som får vård i särskilt boende har
också betydligt mera nedsatt förmåga till att genomföra det dagliga
livets aktiviteter (hemmets skötsel, handla etc.) och en betydligt mera
nedsatt förmåga till personlig omvårdnad (tvätta, klä på sig, äta etc).
De har också oftare problem av psykosocial karaktär (oro, nedstämd-
het etc). Data är hämtade från den så kallade vårdsystemdelen av GÅS
och baserar sig på resultat från fem skånska kommuner. Således sker
det en uppenbar prioritering mot att särskilt de som har någon form av
demenssjukdom får kommunalt bistånd i särskilt boende. Det är också,
av naturliga skäl, flest kvinnor och de är också betydligt oftare, än dem
som får kommunala insatser i det egna hemmet, ensamstående. Denna
strategi för prioritering i den kommunala verksamheten är säkert väl-
motiverad ur kommunens perspektiv men den har vissa konsekvenser
till vilka hör möjligheterna till att utveckla och vidmakthålla ett socialt
liv. De äldre i särskilda boendena begränsas av att de är kraftigt funk-
tionsnedsatta, särskilt kognitivt. En större variation i funktionsför-
måga, särskilt den kognitiva skulle förmodligen bidra till att den soci-
ala aktiviteten mellan de äldre i de särskilda boendena ökade. På andra
sidan blir de som är fysiskt nedsatta men psykiskt välfungerande isole-
rade i sina hem. Till konsekvenserna hör också begränsningarna i de
äldres möjligheter till val och inflytande över sitt bistånd och att
trycket på anhöriga ökar. Aspekter som att den äldre känner sig otrygg
och rädd för att bo kvar i sitt eget hem kan då inte beaktas.
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Tabell 1. Andel med moderat eller kraftigare nedsatt funktionsförmåga
bland äldre som bor kvar hemma (ordinärt boende) eller bor i särskilt
boende (data från GÅS-studien)

Vi har i olika analyser försökt få klarhet i huruvida det finns något
vetenskapligt stöd för påståendet om att det skulle vara bättre att vår-
das hemma oavsett ens funktionsförmåga men inte kunnat finna något
sådant. Det finns överhuvudtaget få studier som belyser livskvalitet
bland de äldre som har betydande funktionsnedsättning. Jämför man
de äldre som bor kvar hemma med dem som bor i särskilt boende blir
det naturligen så att de som bor kvar hemma har bättre livskvalitet men
det beror inte på att det är bättre att bo hemma utan på att de har en
bättre funktionsförmåga (se tabell 1) än dem som bor i särskilt boende
och den förmågan har stort inflytande på de äldres livskvalitet.
Kontrollerar man för funktionsförmåga försvinner skillnaden mellan
dem (Hellström m.fl. 2005). Det är också så att det man tycker i ett
skede av livet har mycket lite prediktivt värde för vad man tycker i ett
annat skede av livet, dvs. då man lever under andra betingelser. Såle-
des har studier där man frågar äldre som ännu så länge klarar sig i det
egna hemmet om de vill bo hemma så länge det är möjligt lågt värde
för att förutsäga vad de tycker när den lilla brasklappen om ”så länge
det är möjligt” inte längre är uppfylld. Det är också oklart vad som
faktiskt menas med ”så länge det är möjligt”. För att få ett verkligt
vetenskapligt stöd för att det i alla lägen skulle vara bättre att bo
                                                
2 IADL avser förmåga att klara dagliglivets instrumentella aktiviteter, handla,

städa, sköta affärer etc. medan PADL avser förmåga till personlig omvårdnad,
klä sig, tvätta sig, äta etc.

 Ordinärt boende Särskilt boende
Kognitiv nedsätt-
ning, moderat eller
mer

27 % 74 %

IADL2 nedsättning
moderat eller mera 85 % 100 %

PADL nedsättning
moderat eller mera 55 % 92 %

Psykosociala pro-
blem, måttliga eller
mera

17% 29 %
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hemma krävs en väldesignad studie där man faktiskt jämför på lika
villkor och studerar inställningen till boendet över tid. Så har mig ve-
terligen ännu inte skett och så länge så inte har skett skall man kanske
begränsa sig till att påstå att det från ett kommunekonomiskt perspek-
tiv är bättre att bo hemma men inte nödvändigtvis från individens per-
spektiv. Under senare tid har det i nyhetsmedia mer än en gång skild-
rats att det egna hemmet kan bli ett ”fängelse” för den äldre som av
olika skäl har en mycket begränsad förmåga att röra sig eller tillgodose
sina egna behov via den egna förmågan, även om den intellektuella
förmågan är intakt. Det sociala nätverket och relationen till anhöriga är
fortsatt viktig för äldres livskvalitet vilket innebär att den äldre som
inte kan ta sig ut till andra blir mycket ensam och isolerad och det i sin
tur påverkar livet negativt.

I den tidigare nämnda studien av Janlöv m.fl. (2005a) och i en ef-
terföljande studie (Janlöv m.fl. 2005b) undersöktes hur äldre uppfat-
tade sitt inflytande över biståndsbeslutet. Det visade sig vara vanligt
att de äldre inte förstod, trots helt intakt kognitiv funktion, att de ge-
nomgick en biståndsbedömning och inte visste att de faktiskt hade
rättighet att ha inflytande över det beslut som föreslogs som en följd av
biståndsbedömningen. Resultaten demonstrerade också att de äldre,
när biståndsbedömningen genomfördes var i ett mycket sårbart till-
stånd, starkt präglat av att de nu insåg att livet gick mot sitt slut,
”nedräkningen hade börjat”. Således var de i ett kraftigt underläge
gentemot biståndsbedömaren och de uppfattade att den lista av möjliga
åtgärder som fanns att tillgå inte var förhandlingsbar. De försökte
emellertid när de väl fått sitt bistånd förhandla sig till insatser som de
själva prioriterade högre, till exempel genom att avstå eller underlätta
för hemtjänstpersonalen.

Effekter av kvarboendeprincipen för äldre respektive sam-
hället?
Det är rimligen så att den så kallade kvarboendeprincipen har konse-
kvenser såväl för den äldre som för samhället i stort, tex. anhöriga men
även för den hälso- och sjukvård som förmedlas av landstingen eller
deras motsvarighet. Genom det individbaserade register som upprättas
i SNAC-studien har vi genom samkörning med landstingets individba-
serade statistik kunnat bilda oss en uppfattning om tänkbara effekter
för de äldre och vårdkonsumtion i hälso- och sjukvården. I figur 1 re-
dovisas, baserat på resultat från fyra skånska kommuner, andelen som
vårdas i den slutna vården under ett år. Stapeldiagrammen visar vård-
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konsumtion i sluten för de äldre (65 år och äldre) som inte har någon
kommunal vård och omsorg och de som har sådan i det egna hemmet
och de som har vård i särskilt boende.

Figur 1. Andelen av dem som under ett år vårdats i sluten vård av dem som
har kommunal vård i ordinärt boende, särskilt boende respektive inga kom-
munala insatser i fyra av de kommuner som ingår i GÅS studien (Hallberg
m.fl. 2002).

Andelen av dem som tillhör den ”friskaste delen” av äldre har i unge-
fär 15 % av fallen legat på sjukhus någon gång under det aktuella året
(2001) medan de som har kommunala insatser i det egna hemmet i mer
än 40 % av fallen vårdats på sjukhus jämfört med dem som finns i sär-
skilt boende som i ungefär 25 % av fallen vårdats på sjukhus under det
aktuella året.

Detta fenomen är intressant med hänsyn tagen till att de som finns
i särskilt boende är betydligt mera funktionsnedsatta än dem som finns
i det ordinära boendet. Tänkbara tolkningar skulle kunna vara att de i
särskilt boende har tillgång till personal som kan tillgodose deras be-
hov men det kan också vara ett uttryck för marginalisering av dem. De
som finns i det ordinära boendet är hänvisade till landstingens hälso-
och sjukvård när problem uppstår. Således kan trenden mot mera in-
satser i ordinärt boende i den kommunala vården och omsorgen leda
till ökade insatser i landstingens hälso- och sjukvård, vilket möjligen
innebär att den kommunekonomiska vinsten suddas ut i ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv.
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Analysen av hur många vårdtillfällen respektive hur många vårddagar
som den äldre vistas på sjukhus uppvisar samma mönster dvs. de i
ordinärt boende har fler vårdtillfällen och fler vårddagar än de som
finns i särskilt boende. De som finns i särskilt boende har ungefär
samma antal vårdtillfällen som befolkningen i övrigt trots de först-
nämndas betydligt sämre hälsa (figur 2).

Figur 2. Antal vårdtillfällen och vårddagar i genomsnitt för dem som har
kommunal vård i ordinärt boende, i särskilt boende respektive de äldre i
samma kommun som inte har några kommunala insatser.

Den tidigare nämnda tolkningen, d.v.s. att kvarboendeprincipen skulle
leda till mera sjukvårdskonsumtion i landstingens hälso- och sjukvård
får stöd också av jämförelser mellan några kommuner i Skåne som
visar att i de kommuner som är generösa med platser i särskilt boende
har de äldre mindre vårdkonsumtion i sluten vård än i de kommuner
där man dragit ned på platser i särskilt boende. Analyser har också
genomförts på konsumtion i primärvård, öppen psykiatrisk vård och
specialistmottagningar och visar ungefär samma mönster dvs. de som
bor kvar hemma har en högre konsumtion i landstingens verksamhet.
Således kan man ana sig till att det nu sker en ”återtransport” av ansva-
ret för de äldre till landstingens hälso- och sjukvård. Huruvida det in-
nebär en bättre livskvalitet för de äldre kan inte besvaras av dessa re-
sultat. Man kan emellertid ifrågasätta om det är bra livskvalitet att åka
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in och ut på sjukhus, en situation som ofta orsakats av en akut försäm-
ring av något slag. Studier genomförda i Norge visar att efter en sådan
händelse hade de äldre ofta en kvarstående hög ångestnivå efter ut-
skrivning från sjukhus, vilket i hög grad visade sig handla om otrygg-
het (Kvaal m.fl. 2003).

Bakom dessa siffror döljer sig naturligtvis mycket olika situationer
för olika individer. Det finns personer som inte alls vårdas på sjukhus
och de som vårdas mycket ofta, upp till 8 tillfällen under ett år. En
analys av 1601 vårdtillfällen visade att av alla tillfällen gick 19 % till
57 av 1000 individer, vilket indikerar behovet av att arbeta mera pro-
aktivt med de individer som återkommande vårdas på sjukhus. De
hade ofta flera sjukdomar samtidigt och data från samkörningarna har
visat att de i genomsnitt hade mer än fyra olika diagnoser vid vårdtill-
fället (Condelius m.fl., Manus).

Det är också fullt tänkbart att de mera varaktiga insatserna kom-
mer in för sent för att de skall ha någon förebyggande effekt. Av det
skälet har vi i forskargruppen också undersökt hur vårdkonsumtionen
under två år före det att den äldre får ett beslut om varaktiga insatser
från kommunerna. Det visade sig då att av dem som fick beslut om
bistånd hade nästan 70 % vårdats på sjukhus under perioden före det
kommunala biståndet och antalet vårdtillfällen var i genomsnitt 2,5 per
individ, vilket kunde variera från 0 vårdtillfällen under de två åren upp
till 11 vårdtillfällen. Antalet vårddagar varierade också kraftigt, från 0
vårddagar till 195 dagar under de två åren. Även antalet kontakter med
den öppna vården kunde variera kraftigt från 1–125 kontakter med lä-
kare och från 1–211 med övrig personal (Kristensson m.fl. Subm.).

Resultaten pekar på behovet av att identifiera dem som har en hög
frekvens av inläggning på sjukhus och hög frekvens av kontakter med
den öppna vården för att måhända arbeta mera proaktivt med dem. Det
är ett rimligt antagande att i de fall man har så många vårdtillfällen,
och så många kontakter med öppen vård det också innebär en sämre
livskvalitet för dem. Inläggningar på sjukhus är primärt akuta vilket
innebär att det uppstått en situation som inte kan lösas med tillgängliga
resurser utan akut vård måste uppsökas. Det innebär att den offentliga
vården; kommuner och landsting företrädesvis agerar reaktivt och inte
proaktivt i förhållande till dessa personer med en utpräglat instabil
hälsosituation. Det borde vara möjligt att med insatser av sekundär-
och tertiärpreventivt slag förhindra denna mängd av akuta insatser och
därmed bidra både till den äldres livskvalitet och till samhällsekono-
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min. Huruvida det är landstingens eller kommunernas ansvar eller bå-
das är en öppen fråga.

Sista levnadsåret
Det är väl känt att de allra flesta som avlider är personer som uppnått
hög ålder. Numera är det en liten andel av en födelsekohort som inte
upplever sin 70-årsdag (US Census Bureau 2001). Det i sin tur gör att
vård i livets slutskede främst är en fråga för äldre. Trots det har forsk-
ningen främst koncentrerats till den för tidiga döden. Den forskningen
behövs, men det behövs också forskning om livets slut när man upp-
nått hög ålder. Det är troligen betydande skillnader i synen på döden
och döendet när man är mitt i livet jämfört med när man uppnått hög
ålder (Hallberg 2004). Det framförs ofta som en kvalitetsfråga att man
skall få stanna kvar i den miljö där man varaktigt befinner sig också
under den sista fasen i livet. Det gäller i all synnerhet dem som har
varaktiga insatser från kommunerna. Huruvida det faktiskt är så är
relativt okänt. För att närma sig den frågan har vi i forskargruppen
genom samkörning med data från GÅS-studien och data från Region
Skånes register identifierat de personer som avled under en period och
rekonstruerat deras sista levnadsår vad avser vårdkonsumtion. Totalt
ingår 732 individer i analysen och det sammanlagda antalet vårdtill-
fällen är 1512. Det visade sig att av dem som avlidit och som hade
kommunala insatser var det ungefär 62 % som vårdats på sjukhus un-
der sista levnadsåret och i genomsnitt hade man vårdats 25 dagar och
av dem som ingick i analysen avled 26 % på sjukhus. Fördelningen
mellan dem som fanns i ordinärt respektive särskilt boende visade att
de i ordinärt boende hade fler vårdtillfällen än dem som fanns i särskilt
boende (i genomsnitt 2,3 respektive 1,8, vilket kunde variera mellan
1–8 tillfällen under året oavsett boende). Även antalet vårddagar
skiljde sig åt beroende på var man erhöll kommunal vård och omsorg.
De som fanns i ordinärt boende hade i genomsnitt 30 vårddagar medan
de som fanns i särskilt boende hade 17 vårddagar i genomsnitt.

Analyserna har också koncentrerats kring hur vårdtillfällena för-
delar sig mellan dem i särskilt boenden och dem som finns i ordinärt
boende med kommunalt bistånd samt hur de fördelar sig över det sista
levnadsåret. Av dem som hade vård och omsorg i sitt ordinära boende
hade mer än 80 % vårdats på sjukhus under sista levnadsåret jämfört
med dem i särskilt boende som i 46 % av fallen hade vårdats på sjuk-
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Figur 3. Fördelning av vårdtillfällen/vecka under sista levnadsåret för dem
som har kommunalt bistånd i form av särskilt boende (ljus stapel), i ordinärt
boende (mörk stapel).

hus. Även antal tillfällen skiljde sig åt så tillvida att de som hade vård
och omsorg i ordinärt boende i genomsnitt hade 2,3 tillfällen i sluten
vård jämfört med dem i särskilt boende som hade 1,4 vårdtillfällen.

Som väntat var det många som dog på sjukhus. Av dem från ordi-
närt boende avled 38 % på sjukhus jämfört med 17 % av dem från
särskilt boende. Ju yngre man var desto troligare var det att man avled
på sjukhus. Vidare visade analysen att antalet inläggningar kumulerade
under de två sista levnadsveckorna och särskilt under sista levnads-
veckan (Andersson m.fl. Subm.). Något överraskande visade det sig att
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antal vårdtillfällen var fler under sista levnadsveckan för dem som
fanns i särskilt boende jämfört med dem som hade kommunalt bistånd
i det ordinära boendet (figur 3).

Den procentuella fördelningen av vårdtillfällen över sista levnads-
året fördelat på de tolv månaderna visade att cirka 28 % av alla vård-
tillfällen under sista levnadsåret ägde rum under sista levnadsmånaden
och för dem i särskilt boenden var det cirka 30% medan för dem i or-
dinärt boende var det ungefär 25 % av alla vårdtillfällen som inföll
under sista levnadsmånaden. Vårdtillfällena kumulerade och var flest
under den sista levnadsveckan. Jämförelser mellan de kommuner i
Skåne som ingår i analysen från GÅS data visar emellertid att både
antalet vårdtillfällen och fördelningen mellan kommunerna varierade
så att en kommun med fler platser i särskilt boenden tenderade att ha
färre vårdtillfällen jämfört med kommuner med färre platser i särskilt
boende. Mönstret med en kumulation av vårdtillfällen under sista lev-
nadsveckan för dem i särskilt boende var ungefär det samma i de aktu-
ella kommunerna. Notervärt är dock att i den kommun där man har
tillgång till kvalificerad vård i hemmet sågs en betydligt lägre andel av
inläggningar under de sista levnadsveckorna jämfört med kommuner
som inte har denna resurs för vård i livets slut i ordinärt boende.

Det finns några olika möjliga tolkningar av resultaten. Tillgången
på personal med kompetens för vård i livets slut kan vara för låg i det
särskilda boendet, vilket kan förklara den högre frekvensen av inlägg-
ningar bland dem som har vård och omsorg i särskilt boende. En annan
förklaring kan vara att anhöriga pressar personalen när de ser en på-
taglig försämring hos sin närstående. Även om det naturligtvis är svårt
att förutse när en person skall dö är det kanske ändå så att när det
gäller en mycket gammal person (genomsnitt 87 år eller äldre) kan
erfaren personal inse att livets slut närmar sig. Det är ingen tillgång för
den äldre att skickas till sjukhus, kanske ligga och vänta på en akut-
mottagning, flyttas till en vårdavdelning för att kanske sedan förflyttas
tillbaka till det särskilda boendet eller avlida på sjukhuset. Samtal
mellan personalen och anhöriga före den kritiska avslutningen av livet
och samtal om döden och den äldres önskemål kan möjligen bidra till
att anhöriga känner sig förberedda och kan därmed bättre stå ut med de
förändringar och problem som uppstår i livets slut. För dem som finns
i ordinärt boende kan möjligen förklaringen till att de i mindre grad
vårdas på sjukhus under den sista levnadsveckan vara att de är en-
samma. Från de resultat vi har tillgång till nu kan vi inte avgöra om de
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dör ensamma, det kräver ytterligare studier, specifikt inriktade på om-
ständigheterna runt deras död.

Avslutande kommentarer
Vården och omsorgen av äldre i Sverige är problematisk framför allt
för att den inte är transperent i den meningen att det går att få en hel-
hetsbild av hur den distribueras. Det är också angeläget med en större
tydlighet gentemot befolkningen så att de vet vad man kan förvänta
sig. Det saknas individbaserad statistik som utgår från de äldres situa-
tion och inte utifrån olika huvudmäns perspektiv och därmed finns det
ingen transparens. Det förefaller också som att en del av de problem
som tidigare fanns mellan olika huvudmän numera också finns hos en
och samma huvudman i den meningen att insatser enligt hälso- och
sjukvårdslagen inte nödvändigtvis samordnas med åtgärder enligt so-
cialtjänstlagen och närståendes insatser förblir osynliga men tas för
givna. De resultat som hitintills kommit fram från SNAC- studien,
särskilt den skånska delen demonstrerar tydligt att förändringar av
policy och tillämpning av lagarna hos en av de båda huvudaktörerna,
landstingens hälso- och sjukvård eller kommunernas vård och omsorg,
återverkar i den andra organisationen och inte minst på livet för den
äldre. Det finns anledning att reflektera över om kvarboendeprincipen
är en bra princip och i så fall för vem. Det finns också anledning att
reflektera över huruvida vården i livets slutskede till våra äldre bedrivs
med nödvändig kompetens och huruvida det krävs en kompetensför-
stärkning i de särskilda boendena för att kunna ge optimal vård i livets
slut. Det är intressant att den kommun som erbjuder kvalificerad vård i
ordinärt boende har lägre antal inläggningar på sjukhus och särskilt
under de sista veckorna av livet, en modell värd att reflektera över.
Strategier för att förbättra för dem med upprepade inläggningar och
hög konsumtion av sjukvård framstår som en utmaning såväl för
kommuner som för landsting.
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Att använda tid och att njuta av tid

Vad är en vanlig dag? Är en vanlig dag en bra dag?

Av Lars Andersson

Emil vaknar vid sjutiden på morgonen. Efter ett kort toalettbesök går
han och hämtar morgontidningen. D.v.s. det är inte riktigt första
gången som Emil går upp. Det har redan skett två gånger tidigare för
korta toalettbesök, men då har han somnat om efter ett tag. Samtidigt
som Emil börjar bläddra i tidningen sätter han på kaffet och börjar
förbereda sin frukost. Emil har inte för vana att se på TV på morgonen,
men efter den 11 september 2001 bryts det mönstret och även andra
mönster. TV:n och tidningarna blir utgångspunkten för dagens aktivi-
teter, och Emil följer attacken mot World Trade Center i New York
med största intresse under minst en vecka.

Örjan och Beda har varit gifta i många år och är båda pensione-
rade. De umgås en hel del under dagarna, men tillbringar också
mycket tid var för sig. Örjans stora intresse för släktforskning gör att
han ofta sitter hela dagarna försjunken i dokument från olika arkiv.
Bedas släktintresse tar sig mer praktiska uttryck. Hon umgås mycket
med barnbarnen, både för att hon tycker om det och för hennes hjälp är
efterfrågad. Så var det också tänkt att veckan skulle förlöpa då en
plötslig vårvärme gjorde att längtan till sommarstugan blev för stark,
och Örjan och Beda beslöt sig för att åka dit och njuta av solvärmen
samtidigt som de rensade och städade upp en del efter vintern.

Siv brukar stiga upp tidigt för att hinna med en joggingrunda före
frukosten. Just den här dagen råkar hon ha fått tid både hos tandläka-
ren och frisören på förmiddagen och därför blir det ingen tid för ett
besök hos sin 96-åriga moster på äldreboendet. Nyfriserad, men fortfa-
rande något svullen efter bedövningen hos tandläkaren skyndar Siv
vidare för att äta lunch med väninnorna. På eftermiddagen är det repe-
titioner med kören, och därefter är det dags för ABF-kursen i italienska
för nybörjare. På kvällen blir det dans och efter dansen hinner Siv med
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att titta en kort stund på TV innan det är dags att gå till sängs. Under
natten till följande dag har det regnat och sedan frusit på. På morgo-
nen, på väg ut på joggingrundan halkar Siv på den isiga beläggningen
utanför sin port, får en lättare hjärnskakning och bryter lårbenshalsen.
Under de följande månadernas rehabilitering ser hennes dagsschema
helt annorlunda ut och en molande värk efter operationen gör att Siv
fortsättningsvis rör sig försiktigare.

En dag någon gång mellan oktober 2000 och oktober 2001 får per-
soner som Emil och Beda och Siv och framför allt många yngre perso-
ner ett brev från Statistiska centralbyrån. De tillfrågas om de vill vara
med i en tidsanvändningsstudie där man vill ta reda på vad folk gör
under en dag. Det går till så att deltagarna fyller i tidsdagböcker under
två dagar – en veckodag och en dag under en veckohelg. Dagböckerna
är indelade i 10-minutersperioder. Det är möjligt att anteckna två akti-
viteter som pågår samtidigt.

När alla dagböcker sammanställs på SCB klassificeras aktivite-
terna på den mest övergripande nivån i fem klasser: förvärvsarbete,
hemarbete, personliga behov, studier och fri tid. På en mer detaljerad
nivå finns mer än hundra olika aktiviteter klassificerade. Det kan låta
imponerande och kan ge sken av att det mesta av vad folk sysslar med
har täckts in. Men svårigheten att precisera (fritids)aktiviteter uppen-
barade sig tydligt när vi i en gammal undersökning från 1970-talet,
som kommer att beskrivas längre fram i texten, bemödade oss om att
försöka täcka in så många fritidsaktiviteter som möjligt. Så fort svaren
kom in från deltagarna i undersökningen så noterade vi att den sista
rutan ”övrigt”, där intervjuaren kunde fylla i en aktivitet som inte
fanns med i våra listor, ofta var ifylld.

En av deltagarna ägnade sig t.ex. åt ”promenad med älg”. Varje
dag på förmiddagen möttes han och älgen vid ett visst ställe i skogen,
sedan tog de en promenad på ett par kilometer innan de skiljdes åt.
Denna aktivitet kan naturligtvis kodas in under rubriken
”promenader”, men något går onekligen förlorat i den hanteringen. En
annan persons främsta intresse var ”metallurgi på tyska”. Hur vi än
hade brytt våra hjärnor för att i förväg täcka in alla upptänkliga fritids-
aktiviteter så lyckades vi inte pricka in metallurgi på tyska som ett
förkodat alternativ…

En tanke med att låta en tidsanvändningsstudie löpa över ett helt år
är att jämna ut säsongsvariationer samt att gardera sig mot extraordi-
nära händelser som bryter de flesta människors aktivitetsmönster, som
t.ex. attacken mot World Trade Center eller tsunamikatastrofen runt
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Indiska oceanen. Det innebär att resultaten vanligtvis presenteras på en
aggregerad nivå mycket långt från de enskilda individernas verklighet.

Denna typ av undersökning säger således väldigt lite om vad var
och en av de deltagande personerna brukar göra. Resultaten kan bara
förstås och tolkas som den genomsnittliga tid som personer i en större
grupp ägnar åt en viss aktivitet under en dag.

Fri tid
Den stora skillnaden i tidsanvändning mellan äldregruppen och olika
indelningar av yngre grupper är förstås att äldre ägnar mindre tid åt
studier och framför allt åt förvärvsarbete. Därmed blir det mer fri tid
att använda sig av. Ändå blir skillnaden inte så stor som man kanske
föreställer sig i förstone. Nästan halva dygnet går ju ändå åt till per-
sonliga behov som sömn, hygien, måltider…

Den fria tiden för äldre uppgår till ca åtta timmar per dygn. Grup-
pen med minst fri tid är småbarnsföräldrar med ungefär hälften så
många timmar. Utöver mest antal timmar till sitt förfogande så är
flexibiliteten de (friska) äldres stora privilegium. Att kunna åka ut till
stugan när vädret är fint, som Örjan och Beda i exemplet ovan, och
inte behöva hålla tummarna för att det ska vara fint väder just den le-
diga vecka man som anställd tvingats välja månader i förväg.

Männen (65–84 år) har en halv timme mer fri tid per dag – totalt 8
timmar och en kvart – och det beror huvudsakligen på att kvinnorna
ägnar drygt en halvtimme mer tid åt hemarbete. Och i fråga om hem-
arbete är det föga förvånande att kvinnorna ägnar en timme och en
kvart mer åt hushållsarbete än män, medan männen ägnar en halv-
timme mer åt underhållsarbete (SCB, 2003).

I fråga om fri tid skiljer sig männen och kvinnorna åt främst ge-
nom att männen ägnar sig mer åt idrott och friluftsliv (57 % mot 49
%). Kvinnorna ägnar sig mer åt social samvaro (79 % mot 63 %). Det
är också vanligare att kvinnorna ägnar sig åt en hobby (48 % mot 38
%).

Ensamstående kvinnor har mer fri tid än samboende. Man kan
tänka sig att det skulle bero på att de samboende kvinnorna passar upp
på sina män, och så kan det vara för de ägnar mer tid åt hushållsarbete
och måltider än vad ensamstående gör. Men samma sak gäller i viss
utsträckning även männen. De ensamstående har något mer fri tid och
de sammanboende ägnar mer tid åt underhållsarbete och måltider. Den
tid som ensamstående kvinnor ”får över” genom att inte ha någon att
dela måltiden med ägnas i stor utsträckning åt TV och radio. För män-
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nens del är det däremot ingen större skillnad i TV-tittande eller radio-
lyssnande mellan sammanboende och ensamstående. Däremot ägnar
sig de ensamstående männen mer åt social samvaro.

I SCB:s tabeller är äldregruppen också uppdelad på två ålders-
grupper: 65–74 år och 75–84 år. Kvinnornas fria tid ökar med en halv-
timme från den yngre till den äldre åldersgruppen. För männens del är
det ingen större skillnad. Att kvinnorna har mer fri tid i den äldre ål-
dersgruppen beror främst på att mindre tid ägnas åt omsorg om andra.
Mest fri tid till förfogande finns alltså när valmöjligheterna oftast är
mest begränsade.

Resultaten från tidsanvändningsstudier visar ganska enstämmigt
att bland äldre tillbringas i genomsnitt ca 80 till 85 procent av dygnet i
den egna bostaden, dvs. 20 av dygnets 24 timmar tillbringas hemma.
Fram till kl. 9 på morgonen befinner sig ca 90 procent hemma. Mitt på
dagen drygt hälften och kl. 6 på kvällen är 75 till 85 procent hemma.
Vanligaste platsen efter det egna hemmet att befinna sig på är i tur och
ordning: (1) i naturen, parker, ”på stan”, (2) i någons bostad, (3) på
resa (mestadels kortare resor) och (4) i affärer (Andersson, 1988).

Hur går det då till att nå den man vill nå med det fritidsutbud som
finns till hands? Det förefaller rimligare att inrikta sig på att identifiera
och motarbeta hinder för fritidsutövandet än att till varje pris satsa på
ett ökat fritidsutbud, om möjligheterna för att delta i fritidsaktiviteterna
skall öka. Ett av de främsta hindren har i flera undersökningar visats
vara rädslan för våld (Jönsson, 2003). Speciellt gäller detta för kvin-
nor. För de äldre kvinnorna är rädslan för våldshandlingar ett av de
allvarligaste hindren för deras välfärd, och de som upplever denna
rädsla väljer att vara hemma.

Tid för omsorg
Möjligheten finns att ha en väl tilltagen fri tid som äldre. Men t.ex. den
bundenhet som många äldre anhörigvårdare kan uppleva beror på en
nästan obefintlig fri tid. Utslaget på hela gruppen äldre blir tiden för
omsorg inte så omfattande. Ser man däremot på den tid som läggs ned
av den grupp som ägnar sig åt omsorg blir bilden en annan.

Kvinnor ägnar i genomsnitt 13 minuter om dagen åt omsorg om
andra. Männen ägnar 12 minuter om dagen åt detta. Det finns alltså
ingen könsskillnad när det gäller hur mycket omsorg man ger andra.
På motsvarande sätt är det 16 procent av kvinnorna som ägnar sig åt
omsorg om andra mot 18 procent bland männen. Det ligger nära till-
hands att tänka sig att det faktum att det inte är någon skillnad mellan
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könen huvudsakligen skulle kunna förklaras av att den man ger om-
sorg i de flesta fall är partnern. Det är ingen skillnad mellan män i ål-
dern 65–74 år och män i åldern 75–84 år (ung. 12 minuter i båda fal-
len). För kvinnorna däremot är det en betydande skillnad. Från 20 mi-
nuter bland 65–74-åringarna till 3 minuter bland 75–84-åringarna.
Många äldre kvinnor har ju hunnit bli änkor och har således i de flesta
fall ingen (ny) partner att ta hand om. Det återspeglas också i siffrorna
för andelen som ägnar sig åt omsorg om andra. För männens del är det
bara en något större andel omsorgsgivare i den yngre åldersgruppen
(19 mot 15 %). För kvinnornas del är minskningen mer uttalad – från
21 till 9 procent.

Men det visar sig att det inte är någon skillnad i tid mellan sam-
manboende och ensamstående vare sig för kvinnornas eller för män-
nens del. Däremot är det en något högre andel bland de sammanbo-
ende som ägnar sig åt omsorg (18 % bland kvinnorna, 19 % bland
männen) än bland de ensamstående (15% bland kvinnorna, 13 % bland
männen). Det betyder att de ensamstående som ägnar sig åt omsorg i
genomsnitt lägger ner något mer tid på detta än de sammanboende
(1 tim. 25 minuter för kvinnor och 1 tim. och 34 minuter för män, mot
de sammanboendes 1 tim. och 14 minuter för kvinnor och 1 tim. och 4
minuter för män).

Till en del skulle detta resultat kunna bero på att för en ensamstå-
ende kan det vara lättare att identifiera en omsorgssituation. För sam-
manboende kan möjligtvis omsorgen vara mindre självklar att identifi-
era som just omsorg. Samma resonemang skulle kunna gälla för för-
hållandet mellan männens och kvinnornas rapportering. Men då resul-
taten från flera andra undersökningar pekar åt samma håll så finns det
stöd för påståendet att äldre män och kvinnor ger lika mycket omsorg
(Socialstyrelsen, 2004).

Kvalitetstid
Är det så att ju mer tid som ägnas åt en aktivitet desto mer uppskattad
är den? I vissa fall är det onekligen så. Men mycket tid kan också äg-
nas åt något av nödvändighet eller i brist på något annat mer intressant.
Det förekommer också att en viss aktivitet används som en ersättning
för något annat. Bland människor som känner sig ensamma är det van-
ligt att promenader och bokläsning används som ett sätt att komma
undan ensamheten. Det kan också vara så att det kan bli för mycket av
det goda. Det är sällan som tidsanvändningsstudier även innehåller
försök att ta reda på den upplevda kvaliteten på tidsanvändningen.
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Kort sagt är den tid som ägnas åt något inte nödvändigtvis ett särskilt
bra mått på hur mycket aktiviteten uppskattas.

Det finns enstaka exempel på tidsanvändningsstudier där även
kvalitetsaspekter finns med. I slutet av 1970-talet genomfördes en
mycket ambitiös undersökning av pensioneringens effekter vid en stor
svensk industrikoncern (Andersson et al., 1979). Undersökningen
innehöll även en omfattande tidsanvändningsstudie. Eftersom det rörde
sig om tung industri var 95 procent av deltagarna män och den övervä-
gande delen arbetare. Deras arbetsplatser fanns i medelstora städer och
mindre orter. Den undersökta gruppen bestod av personer som gått i
pension tre år tidigare, personer som just skulle gå i pension och per-
soner som hade tre år kvar till pensionen.

En omfattande kartläggning av tidsanvändningen genomfördes.
Och den fria tiden summerades därefter under åtta huvudrubriker: (1)
massmedia, (2) spel, tävlingar, kultur, (3) utflykter och resor, (4) bo-
stad, trädgård, fritidshus, bil, båt, (5) inomhusaktiviteter, (6) utomhus-
aktiviteter, (7) social samvaro med vänner, (8) studiecirklar och kurser.
En detaljerad intervju följde sedan, men bara för de tre kategorier som
ägnats mest tid. Allt för att begränsa datamängden och tiden för inter-
vjun. De tre kategorierna upptog en så pass stor del av var och ens
totala fria tid att så värst mycket information gick inte förlorad.

För att få en uppfattning om vad aktiviteterna verkligen betydde
för utövaren så ställdes frågan ”Skulle tillvaron för dig bli lju-
sare/gladare och mer meningsfull om du kunde ägna mer tid åt…?”.
Därefter gjorde intervjuaren en bedömning av hur hög aktivitetsnivån
var, samt av behovstillfredsställelsen. Det sistnämnda handlade om
ifall aktiviteten främst utövades pga. egna behov, eller om det var
andras behov som styrde, eller om den utgjorde ett rent tidsfördriv.

Det var bara för en kategori av aktiviteter – ”bostad, trädgård, fri-
tidshus, bil, båt” – som utövarna skulle bli mycket lyckligare av mer
tid trots att de bedömdes ha en mycket hög aktivitet. Mycket lyckligare
skulle de också bli av mer tid för utomhusaktiviteter och för utflykter
och resor. I fråga om social samvaro med grannar, vänner och bekanta,
barn samt annan släkt så bedömdes aktiviteten genomgående vara
måttligt hög, och de skulle knappast bli lyckligare av att få mer tid för
detta. Undantaget är samvaro med barn som skulle göra dem något
lyckligare.

Symptomatiskt för stora datainsamlingar som denna är att själva
insamlandet, registreringen och kodningen tar så mycket tid i anspråk
att det inte blir tid för så mycket mer innan projekttiden är över. Det är
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också första gången som dessa resultat presenteras – nästan 30 år efter
att de samlats in. Det bör väl tilläggas att författaren dock inte ägnat de
30 senaste åren åt att bearbeta materialet, men det fanns kvar att
plocka lite från.

I SCB-undersökningen finns en fråga om tidsbrist. Bland de äldre
är det åtminstone 60 procent som uppger att de aldrig upplever brist på
tid. Bland ensamstående småbarnsföräldrar rör det sig om fyra procent.
Men det kan vara värt att notera att bland äldre sammanboende kvin-
nor och ensamstående män är det nära 10 procent som ofta upplever
tidsbrist.

Ett annat exempel på kvalitén på tidsanvändningen finns i den Eu-
robarometerstudie som genomfördes 1992/93 i de dåvarande 12 EU-
länderna och i Sverige, och vars urval bestod av personer 60 år och
äldre. Undersökningen innehöll en fråga med fem beskrivningar av
tidsanvändningen från ”Min tid räcker inte till, jag har väldigt mycket
att göra” via ”Jag fyller min dag, men jag har inte alltför mycket att
göra”, ”Jag har en massa ledig tid”, ”Jag har så lite att göra, så jag får
alltför mycket tid över” till ”Jag har inget att göra”.

Svaren från de äldre i de 13 länderna fördelade sig på tre tydliga
grupper. Den andel äldre som uppger att de fyller sin dag (de två första
alternativen) uppgår i Sverige och Danmark till 90 respektive 89 pro-
cent. Därefter kommer en grupp med huvudsakligen mellaneuropeiska
länder (Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien, Tyskland, Irland,
Frankrike, Belgien och Italien i den ordningen) med siffror mellan 79
och 67 procent. Lägst ligger tre sydeuropeiska länder – Portugal, Spa-
nien, Grekland – där endast 54, 49 respektive 38 procent av de äldre
menar att de fyller sin dag.

Fritid, fri tid, tid
Ordet fritid brukar, som framgått, ofta uttryckas som fri tid, med beto-
ning på ”fri”, för att särskiljas från olika typer av ”obligatorisk”, bun-
den tid. Avslutningsvis betonas den andra delen av ordet, dvs. ”tid”.

Man brukar tala om olika sorters tid: naturlig tid, kronologisk tid
(även mekanisk tid, objektiv tid, tidsordning), social tid och psykolo-
gisk tid (även inre tid). Naturlig tid är den tid som styrs av solens och
jordens rörelser och som visar sig i form av dag och natt eller naturens
växlingar. Hit räknas också kroppens biologiska cykler.

Kronologisk tid är den abstrakta tid vi mäter med kalendrar och
klockor. Den är stel och metrisk. Det finns något före och något efter,
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men den kronologiska tiden har bara en dimension – varaktighet – som
endast har en riktning, från dåtid till framtid.

När det gäller social tid kan den uppfattas i termer av vad den an-
vänds till. Den är även nära förbunden med förändring. Social tid for-
mas sålunda av förändringar relaterade till mänsklig aktivitet och soci-
ala fenomen. Den psykologiska tiden handlar om ett tidsmedvetande.
Psykologisk tid, som också brukar kallas tidsupplevelse, är personlig
och subjektiv. Den är riktad åt mer än ett håll eftersom man fritt kan
uppleva tidigare händelser och föreställa sig framtida händelser.

Industrialiseringen ledde till en minskning av betydelsen av natur-
lig tid till förmån för kronologisk tid. Social tid, i sin tur, är beroende
av den kronologiska tid som styr arbetet. Då kronologisk tid är speci-
ellt viktig för att koordinera kommunikationsprocesser, kan den soci-
ala tiden bli ännu mer beroende av den kronologiska i det postmoderna
informationssamhället.

Två av arbetets funktioner anses vara att det strukturerar tiden åt
oss och tvingar oss till regelbunden aktivitet. Det innebär att pensione-
ringen kan innebära problem. Det verkliga problemet är inte att finna
ersättning för arbetet i sig utan att anpassa sig till befrielsen från tidi-
gare aktivitetsmönster. En illustration till detta beroende av kronolo-
gisk tid är massmediakonsumtionen bland äldre, där de i högre ut-
sträckning än andra grupper uppvisar ett regelbundet och strukturerat
konsumtionsmönster. Tidningar, TV och radio blir angelägna mål och
händelser att se fram emot i en för övrigt mindre strukturerad tillvaro
(Andersson, 1988).

Kronologisk tid och kronologisk ålder i forskningen
Gerontologin kan definieras som studiet av dem som har levt en stor
del av livet. Med en sådan definition finns det en risk att kronologisk
tid tar över perspektivet både när det gäller att avgöra när åldrandet i
någon bemärkelse ”börjar” och i definitionen av livscykeln. Det allra
enklaste sättet att bedriva gerontologisk forskning är att anta att en
individs kronologiska ålder bestämmer hans eller hennes karakteri-
stika. Sådana idéer kan ligga bakom vissa studier av t.ex. 70-åringar,
90-åringar och 100-åringar.

Alltför ofta tas tiden för given i gerontologiska sammanhang. I de
flesta fall ses åldrandet som ett linjärt flöde av kronologisk tid.  An-
vändbarheten av detta tidsbegrepp ska inte förnekas, men när begrepp
som bygger på kronologisk tid, som ålder, används som förklarande
variabler blir tolkningarna rätt meningslösa.
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Kronologisk ålder är i grunden bara ett mått på hur många varv
man färdats runt solen. Om jorden legat på ett annat avstånd från solen
(vi kan för stunden bortse från diverse obehagliga bieffekter) skulle
t.ex. en 63-åring likaväl kunna vara t.ex. 58 år eller t.ex. 71 år, med
samma sätt att mäta.

Eftersom generaliseringar som baseras på individer med en viss
kronologisk ålder kan få betydelsefulla konsekvenser är det viktigt att
kritiskt granska dem. Dessa generaliseringar bygger på ett orsaksbero-
ende tidsbegrepp; eftersom tiden har påverkat individen kan man för-
vänta sig vissa effekter.

Men om vi vill påvisa effekten av tiden måste vi först kunna stu-
dera tidsfaktorn kontrollerad för andra möjliga faktorer, och åstad-
komma en slags experimentell situation i vilken bara tiden har en på-
verkan. Om vi dessutom vill åstadkomma en fullständig kontroll måste
vi åstadkomma en situation där tiden inte påverkar. Båda varianterna
visar på omöjligheten i en sådan forskningsstrategi.

Det orsaksberoende tidsbegreppet är inget annat än ett ogenom-
tänkt tidsbegrepp som tas för givet vid generaliseringar om åldrandet.
Det kan aldrig ge upphov till kunskap som förklarar något av skillna-
derna mellan individer i samma kronologiska ålder. Det är visserligen
sant att alla orsakssamband också är tidssamband, eller samband som
existerar ”i tiden”, men det är fel att uppfatta orsakssamband som
identiska med tid, eller att reducera åldrandeprocessen till att vara or-
sakad av ”tiden”.

Kronologisk tid har smugits in i allt fler sammanhang. Man kan
bl.a. se ett missbruk av kronologisk tid på vårdinstitutioner. När det
gäller tidsbudgetering är det ett felaktigt resonemang att gå från att
mäta hur lång tid en specifik insats tar, till att konstatera att denna in-
sats tar en viss genomsnittlig tid, vilket leder till bestämmelser om att
en viss insats ska ta en viss bestämd tid. Oövertänkt tidskontroll, där
varje delaktivitet – promenader, sårvård etc. – ska ta en viss tid är ut-
tryck för en ofruktbar förståelse av tid. Mänskliga handlingar förlorar
sina temporala kvaliteter när aktiviteter kläms in i tidsbudgetar.

Det finns också idéer om att tiden blir allt dyrare. Ett påhittat ex-
empel skulle kunna gälla arbetet på ett servicehus. Låt oss säga att i det
här servicehuset städas 10 lägenheter per dag. Genom produktivitets-
förbättringar går det efter en tid att städa upp till 30 lägenheter per dag.
Det kan då uppfattas som om tiden blivit tre gånger så värdefull. På
den tid det tidigare kunde städas 10 lägenheter kan det nu städas 30.
Värdet har trefaldigats eftersom resonemanget bygger på föreställ-
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ningen att det verkligen finns en tid att sätta ett pris på. Men vad som
finns är mer eller mindre effektivt arbete. Ett av de redskap som an-
vänds för att mäta det är tid, men det redskapet blir varken dyrare eller
billigare av hur snabbt vi producerar. Men om vi tror att tiden blivit tre
gånger så värdefull så blir det ännu mer angeläget att utnyttja denna
dyra tid. Då måste vi effektivisera ytterligare och då blir tiden ännu
dyrare o.s.v. i en allt mer uppskruvad spiral.

Tidsupplevelse
Tid kan upplevas som något det är gott om eller som det är brist på.
Tid kan också upplevas som en resa mellan då, nu och sedan.

Dåtid och framtid är två fenomen som är lätta att förstå. Vi har
inga problem med att inse att det som hänt har hänt, och vi kan (för-
söka) minnas det, och även koppla känslor till det, som sorg och sak-
nad, eller lycka. Även framtiden kan vi föreställa oss, och längta till
eller fasa inför.

Nuet är det som ställer till problem. Det finns ett relativt nu som
handlar om varaktighet. ”Jag vill göra det nu”, handlar om ögon-
blicket. ”Hon genomgår en operation nu”, kan handla om en timmes
utsträckning, medan ”Det är svåra tider nu”, kan handla om flera års
utsträckning. Detta är en språklig konstruktion som inte brukar ställa
till några större problem. Men det finns ett absolut nu. Hur stort är det?
Ett ögonblick – hur kort är ett ögonblick? Augustinus (2003) skriver
att ögonblicket (nuet) inte finns i tiden, däremot finns tiden i ögon-
blicket. Så fort det absoluta nuet får en utsträckning så får det för
mycket tid. Redan Aristoteles noterade att nuet är en gräns mellan
framtiden och det förflutna – ett ingenting mellan två saker som inte
finns. Ingen filosof har kunnat lösa problemet med att nutid till skill-
nad från dåtid och framtid inte tillåter mått av tid. Man kan säga att
någon läste i en timme, eller att någon kommer att läsa i en timme,
men inte att någon i detta ögonblick läser i en timme.

Augustinus beskriver dilemmat med följande ord:
Men om nutiden alltid vore nutid, och inte övergick i förfluten tid, då skulle
den inte längre vara tid, utan evighet. Om det som pågår blir tid endast genom
att övergå till det som förgått, hur kan vi då säga att ens nutiden är, när skälet
till att den är är att den inte längre ska vara? Säger vi då inte egentligen att ti-
den är just för att den strävar efter att inte vara? (Augustinus, 2003)

Augustinus drar slutsatsen att det inte är riktigt att säga att det finns tre
tider – den förflutna, den pågående och den kommande;
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kanske är det riktigare att säga att följande tre tider finns – det förflutnas nu,
det pågåendes nu och det kommandes nu. Dessa tre finns nämligen i mitt
medvetande – någon annanstans ser jag dem inte. I nuet minns vi det som för-
flutit, i nuet ser vi det som pågår, i nuet är vi nyfikna på det som ska komma.
(Augustinus, 2003)

Att tidsupplevelsen är avgörande för hur människor ska kunna fungera
i samhället blir väldigt tydligt om man tänker på effekterna av de svåra
störningar i tidsuppfattning som visar sig i många psykiska sjukdomar.
Ett par näraliggande exempel inom gerontologin är depressioner och
demenser. Personer med en depression upplever i svåra fall en nästan
komplett framtidsförlust. Hos personer med demenssjukdom lever
sedan länge avlidna sida vid sida med levande personer. Den sedan ett
decennium döda maken/makan var och hälsade på ”igår”, och skall
komma tillbaka ”imorgon”. Dåtid och framtid har ingen egentlig bety-
delse. Om Carpe diem (fånga dagen, d.v.s. njut av nuet) skall betyda
något mer än ren och skär extatisk njutning måste det pågåendes nu
upplevas tillsammans med främst det kommandes nu. Den demente
har onekligen fångat nuet, men också blivit dess fånge.

Minnet
Augustinus menar att det är i minnet man mäter tiden, inte i det ögon-
blick som snabbt passerar på sin väg från det kommande till det för-
flutna. Minnet inordnas inte i en linjär tidsordning. Man kan lätt hoppa
från den ena händelsen till den andra utan att de behövt följa på var-
andra i verkliga livet.

Av de olika minnen som minnesforskare arbetar med är det episo-
diska minnet som är mest aktivt vid upplevelsen av tiden. Episodiska
minnen rör händelser man deltagit i själv, och det finns en tid och en
plats att relatera till. Att det är genom test av det episodiska minnet
som man tidigast kan påvisa en risk för insjuknande i Alzheimers
sjukdom, visar att en försämrad tidsupplevelse är en betydelsefull be-
ståndsdel i demenssjukdomen.

När det episodiska minnet används går det att avläsa en ökad akti-
vitet i pannloberna. Vid demens kan man bl.a. iaktta skador i pannlo-
berna. Även vid andra sjukdomstillstånd, och vid en yttre skada på
pannloberna saknas mer eller mindre helt förståelse av problem som
upplevts tidigare och som fordrar åtgärder i framtiden. Tillvaron präg-
las av inaktivitet och bristande ambitioner. Vissa beteenden hos den
demente präglas också av en omedvetenhet om omgivningens reaktio-
ner, som visar på en försämrad framtidsförståelse.
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Förmågan att kunna föreställa sig konsekvenserna av sitt beteende
styr de flesta av våra överlagda handlingar. Om två timmar är avsatta
för diskussion vid ett symposium, och en grupp skulle avbryta efter en
kvart, är det ett brott mot sociala normer. Gruppmedlemmarna skulle
av de övriga deltagarna betraktas som oansvariga och oseriösa. De
kanske prioriterar fri tid framför arbetstid. Vi diskuterar deras beteende
med hjälp av olika sociologiska och socialpsykologiska begrepp. Men
utan tidsuppfattning skulle problemet aldrig existera.
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Äldre som offer

Av Håkan Jönson

I min text kommer jag att diskutera hur äldre presenteras som offer i
olika samhälleliga diskussioner, vilka för- och nackdelar som kan för-
knippas med att betraktas som ett offer, samt vilka föreställningar om
äldre som offerpositionen anspelar på, förstärker eller utmanar. Som
utgångspunkt tar jag Nils Christies begrepp det ideala offret, som jag i
olika sammanhang använt för att analysera brottslighet och övergrepp
som problem för äldre människor. Genom att diskutera äldres status
som brottsoffer tror jag att man kan lära sig något mer allmänt om äld-
res status i samhället, vad ”äldre” anses stå för i vårt samhälle och vem
som räknas till denna kategori. De frågorna är centrala för resonemang
om ”de äldre” och deras relation till bostäder, teknik, omsorg eller vad
det nu kan handla om. Syftet är att tillhandahålla resonemang och ex-
empel som öppnar upp för debatt och kritisk analys. Därför är det en
på många sätt yvig och ofärdig diskussion som kommer att föras.

Äldre som ideala brottsoffer
En diskussion om hur äldre framställs som brottsoffer utgör min in-
gång till en mer allmän analys av äldre som offer. En första fråga är då
vad som menas med ett brottsoffer. Det givna svaret är att ett brottsof-
fer är en person som utsatts för ett brott. Men det är inte så enkelt.
Vissa personer och grupper avfärdar vi som offer, andra har vi en sär-
skild benägenhet att ge denna status. Är exempelvis en person som inte
får betalt för den narkotika han eller hon levererat ett brottsoffer? Den
norske kriminologen Nils Christie (2000) har introducerat det använd-
bara begreppet det ideala offret. Vad Christie menar är att våra upp-
fattningar om vad som är ett brott, vem som är ett offer och en för-
övare inte nödvändigtvis har att göra med sådant som omfattning eller
skadeverkningar, utan att istället vår moral och våra uppfattningar om
olika kategorier har avgörande betydelse. Vilka är då det ideala offrets
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egenskaper? Ett idealt offer är enligt Christie svagt och försvarslöst.
Han eller hon befinner sig på en legitim plats och sysslar med legitima
aktiviteter när förövaren sätter in sin attack. Den ideala förövaren är
stor, stark och har ingen relation till offret. Det som utspelas här är ett
drama, där det onda attackerar det goda och där vi som tredje part kan
ta ställning och fördöma det inträffade. Den väskryckta gamla damen
är enligt Christie ett exempel på ett idealt offer, eftersom vi har all-
männa föreställningar om äldre kvinnor som svaga och sårbara. Vi bär
på komplicerade skuldkänslor mot en sådan kategori och tar därför
chansen att leva ut ilska och andra känslor mot förövaren. I enlighet
med samma analys kommer handlingar som inte uppfyller kraven om
moralisk tydlighet ha svårt att få status som riktiga brott. Det är enligt
Christie en orsak till att kvinnor som misshandlats av sina män haft
svårt att uppnå brottsofferstatus. Det samma gäller unga kriminella
män. Man kan alltså tänka sig att äldre är ideala brottsoffer i Christies
bemärkelse, eftersom det finns samhälleliga föreställningar som för-
knippar dem med karaktäristika som svaghet, beroende och oskuld. Att
sådana föreställningar finns är väl dokumenterat och ett av fundamen-
ten i den typ av diskriminering som numera benämns ålderism (Jfr.
Tornstam, 2001; Andersson, 2002). Låt oss följa Christie och fundera
över om äldre är ideala brottsoffer. Hans analys visar sig vara träffsä-
ker, men samtidigt problematisk och stereotyp.

Massmediala genomgångar visar att dramatiseringen mellan ond
och stark förövare och oskyldigt, sårbart offer är framträdande i rap-
portering om brott mot äldre (Jönson, 2002; Jönson & Åkerström,
2004). När massmediala/polisiära uttryck som åldringsbrott och åld-
ringsrån används står det klart att begreppet åldring anspelar på offret,
inte på förövaren som fallet är när det gäller ungdomsbrott. Just de
idealegenskaper Christie talar om förekommer på ett påfallande sätt.
Offrets svaghet, skröplighet och oskuld lyfts fram och om det
förekommer omständigheter som antyder att offret på något vis varit
medverkande så tonas de ned. Jag ska ta tre exempel från ett material
jag tidigare arbetat med (Jönson, 2002). Alla tre väcker frågor om
jämförelser mellan åldrar.

”Pensionär rånad på 200 000” lyder rubriken till en artikel som
Kvällsposten publicerade 13/7 2001. Artikeln beskriver hur en man
släppt in en yngre kvinna i lägenheten för att senare upptäcka att en
byrålåda är uppbruten och 200.000 kronor försvunna. Den polis som
uttalar sig tror inte att tjuvarna kan ha känt till att detta belopp förvara-
des i lägenheten. Artikeln, som är 36 spaltcentimeter lång, innehåller
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en diskussion om stölder i hemmet, men kommenterar inte att offret
haft 200.000 kronor i en byrålåda. En diskussion om penningsumman
skulle antagligen grumla offrets oskuld, eftersom stora kontantsummor
som förvaras i hemmet kanske inte redovisas för skattemyndigheterna.
Det är svårt att tänka sig en artikel som beskriver motsvarande stöld
från en 20- eller 40-åring, utan kommentarer om pengarnas ursprung
och förvaring.

Exempel två kommer från en annan av Kvällspostens artiklar med
rubriken ”Offret ryckte tillbaka väskan”. Här beskrivs hur en man dra-
git omkull en 59-årig kvinna och stulit hennes väska. En 24-årig
kvinna som blev vittne till händelsen skrek till förövaren att stanna,
vilket denne gjorde. Då sprang den 59-åriga kvinnan fram och tog till-
baka sin väska. Den 24-åriga kvinnan skrek åter till mannen, som
denna gång gick tillbaka och återlämnade de saker han hunnit plocka
upp ur väskan, bad om ursäkt och därefter avlägsnade sig. Artikelns
ingress sammanfattar detta skeende som en strid mellan två parter:
”Den här gången vann offret. Den aggressive väskryckaren fick lämna
ifrån sig hela bytet. Offret var ingen grå panter, det var en rytande
panter.” Här är det den äldre av de två kvinnornas kvinnans motstånd
som lyfts fram, i kontrast till en förmodad svaghet som ”grå panter”.
Det är detta märkvärdiga agerande som bryter av mot det ideala offrets
karaktär och därmed skapar nyheten. Skribenten töjer också lite på
villkoren för att vara en grå panter för att åstadkomma denna kontrast.
Benämningen grå framstår som ett tecken på offrets åldersrelaterade
svaghet, vilken överraskande förbyts mot rovdjurets rytande. Den 24-
åriga kvinnan passar inte in i denna dramatisering och utelämnas i in-
gressen, trots att hon i själva texten framstår som den mest aktiva mot-
ståndaren till förövaren.

Mitt tredje exempel kommer från en artikel i Sydsvenskan som
egentligen inte alls handlar om brott mot äldre. I artikeln använder en
polis ingripandet mot en 93-åring för att exemplifiera felaktiga priori-
teringar som bestämts av JO. ”Härom veckan fick vi skicka en patrull
till en affär där en 93-årig pensionär hade glömt betala för en krydd-
burk. Och då får andra ärenden stå åt sidan för det. Om vi inte skickar
någon patrull begår vi tjänstefel.” Vad kan vara mer onödigt än att
skicka poliser på 93-åringar som glömt betala kryddburkar? I likhet
med det första exemplet kan vi här fråga oss om polisens budskap hade
blivit mer ifrågasatt ifall det varit en 13-åring eller en 23-åring som
ertappats med kryddburken. Vad citatet illustrerar är i detta fall ingri-
pandet mot en icke-ideal förövare. Uttalandet resonerar med föreställ-
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ningar om att äldres ”snatterier” beror på glömska eller förvirring. När
personer som bär det ideala offrets egenskaper visar sig vara förövare
skapar detta för övrigt nyhetsvärde och framstår ibland som något ko-
miskt. Vad sägs exempelvis om rubriken ”Mormor ledde liga – från
rullstolen”?

Exemplen visar hur massmedial brottsrapportering associerar äldre
med egenskaper som svaghet och oskuld. Något av en parallell i kon-
trasteringen mellan brottsoffer och förövare ser man i den massmedi-
ala rapporteringen om så kallade vårdskandaler där den sårbare åld-
ringen ställs mot en överlägsen förövare som ibland benämnd perso-
nalen, ibland det stora vårdbolaget och ibland beslutsfattarna/politi-
kerna. Här är kriterierna något annorlunda, det som betonas är hur ett
förtroende att ta vård om en sårbar människa har svikits. Liksom i fall
av så kallade åldringsrån väcker sådana incidenter mycket starka
känslor.

Helt i enlighet med Christies analys om moral har övergrepp mot
äldre i hemmet sällan givits status som riktiga brott. Forskning och
myndigheter har i allmänhet använt en vårdprofessionell ansats i för-
ståelsen av problemet (Brogden & Nijhar, 2000). Man har betonat
komplexitet och ömsesidigt beroende mellan offer och förövare (Hydle
& Johns, 1993). Sådant gör sig mindre bra i massmedierapporteringen,
eftersom det inte skapar moralisk klarhet.

Kan vi därmed säga att äldre presenteras som ideala brottsoffer?
Menar folk i allmänhet exempelvis att det är särskilt allvarligt att begå
brott mot personer över en viss ålder? Möjligen är det så. Det är ändå
oklart om de massmediala exemplen skapar en mer allmän bild av
äldre från 65 år och uppåt som sårbara och utsatta, eller om den sår-
barhet som betonas just gäller för de äldsta och de sjuka/handikappade
seniorerna. Visserligen verkar uttrycket ”pensionär” ibland användas
för att markera sårbarhet och det finns – som i exemplet om den 59-
åriga grå pantern – tendenser till stereotypa sammanklumpningar, men
det kan ändå hända att många läsare gör skillnad mellan yngre äldre
och äldre äldre, mellan kvinnor och män, friska, handikappade etc. Till
skillnad från i vissa andra länder utgör ålder i sig inte en försvårande
omständighet i svensk brottslagstiftning, såvida det inte handlar om
barn. Tror folk i allmänhet att äldre är särskilt brottsutsatta, eftersom
beräknande förövare särskilt riktar in sig på de svagaste offren? Jag är
inte så säker på det. Det finns faktiskt flera förhållanden som talar
emot att äldre skulle ha uppnått någon allmän status som ideala brotts-
offer. Äldre har en tvivelaktig och problematisk brottsofferstatus.
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Tänk er att en skröplig 85-årig kvinna berättar att någon stulit
1.000 kronor som hon haft i ett kuvert i en byrålåda. Den frånvaro av
ifrågasättanden som jag noterade i den tidningsartikel som handlade
om en stöld av 200.000 kronor är inte given i alla sammanhang. Med
utgångspunkt i andras studier och egna intervjuer med poliser kan jag
säga att den 85-åriga kvinnans status som brottsoffer inte är självklar
(Jönson, 2003). Många kommer att fråga sig om kvinnan kan ha
förlagt kuvertet eller glömt att hon använt pengarna. Samma
grumlighet återkommer om en 80-årig person hittas död i en park, i sitt
hem eller på ett äldreboende. Har han eller hon fallit, fått en
hjärtinfarkt eller kanske hjärnblödning? I en rättegång kan en
försvarsadvokat åberopa offrets skröplighet i avsikt att presentera de
fatala konsekvenserna av ett överfall som en olyckshändelse. För
äldres del åberopas alltså i vissa fall alternativa förklaringar –
glömska, naturlig död – som grumlar den klarhet som karaktäriserar ett
idealt offer. Ännu oklarare är situationen på sjukhemmet.

En andra invändning handlar om arenan. Christies påståenden ver-
kar stämma ganska bra när det gäller massmedier och någon slags all-
män folklig moral. I andra sammanhang har den ideala relationen inte
alls ha haft samma betydelse. Kriminologin har exempelvis ofta avfär-
dat äldre som brottsoffer, med hänvisning till en slags viktimologisk
paradox: äldre är mest rädda för brott men minst utsatta för dem.
Återigen finns det en alternativ förklaring, som grumlar statusen som
brottsoffer. Denna hänvisning till äldres överdrivna och irrationella
rädsla ska jag behandla något mer ingående nedan.

Äldres irrationella rädsla
Uppgifter om att äldre är mest rädda för brott men minst utsatta åter-
finns i undersökningar och forskningsöversikter, både internationellt
och i Sverige (Jönson, 2002). Underrepresentationen har föranlett fors-
kare och representanter för statsmakter att avfärda brott som verkligt
problem för äldre och som alternativ fokusera på förklaringar som har
att göra med själva rädslan. Representanter för statsmakterna har talat
om för äldre att de borde vara mer rädda för trafiken eller för ett rejält
snöoväder (Jönson, 1998). Man har tänk sig att massmedierna skriver
stort om brott mot äldre just för att de brotten är ovanliga, men att följ-
den blir att människor ges en bild av att äldre är typiska offer för brott.
Inom gerontologin har Ruth & Öberg (1987) beskrivit en ”otrygg-
hetsspiral” med fyra element: 1) äldre lever isolerade från socialt
umgänge, 2) de upplever känslor av otrygghet och rädsla, 3) känslorna
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kan inte korrigeras utan förstärks av massmedierapportering, och 4)
äldre tvekar att gå ut på grund av bristande tilltro till sin förmåga.
Därmed förstärks isoleringen. I Sverige har en statlig utredning ut-
tryckt konkurrensen mellan brott och rädsla så här: ”Den rädsla för
våld som pensionärerna känner är ett långt större problem än det våld
som de faktiskt utsätts för. Rädslan är psykiskt påfrestande och den
ökar deras isolering. Den ger en sämre livskvalitet helt enkelt.” (SOU
1990:92, s. 58). I synnerhet gäller den viktimologiska paradoxen för de
äldre kvinnorna. Mest utsatta för våld är unga män, ensamstående
kvinnor med barn och särskilda yrkesgrupper (poliser, väktare, skö-
tare, taxichaufförer etc.). Inom arenor som forskning och statlig byrå-
krati har frågan om brott mot äldre därför inte ägnats något närmare
intresse i Sverige. Inom dessa arenor har däremot mäns våld mot kvin-
nor blivit ett första rangens problem och när nu äldre under de senaste
åren erhållit viss uppmärksamhet som brottsoffer i statsmakternas ut-
redningar, så är det faktiskt just könsmaktsansatsen som lyfts fram (jfr.
Eriksson, 2001). Detta stämmer alltså inte alls med Christies resone-
mang.

Finns det då något att invända mot att äldre avfärdats som riktiga
brottsoffer genom hänvisningar till irrationell rädsla? Och om det finns
många invändningar, varför är då idén om de oroliga och överdrivet
rädda pensionärerna så spridd och vedertagen? Kan det vara så att
äldre på många sätt har fått en status som ideala offer, men inte bara
för brott utan även för sin irrationella rädsla?

Äldres underrepresentation som brottsoffer
Det första man kan ifrågasätta är användandet av kategoriseringar som
”äldre” och ”pensionärerna” i studier om utsatthet och rädsla. Den
variabel som framför allt förklarar olikhet i rädsla i statistiken är kön.
Kvinnor i alla åldrar är vanligen mer rädda än män i alla åldrar. När
man strävar efter att ”lugna de oroliga pensionärerna” finns det alltså
en tendens att låta ålder gå före kön. Inom gruppen ”de äldre” är kvin-
nor dessutom överrepresenterade och i vissa amerikanska studier har
de karaktäristiska åldersskillnaderna försvunnit när hänsyn tagits till
kön (Ferarro & LaGrange, 1987). Allmänt sett kunde Ferraro & La-
Grange karaktärisera kvinnors åldersrelaterade rädsla som en omvänd
J-kurva, som alltså var högst för de yngsta respondenterna och lägst
för personer i mellanålder. En ännu icke publicerad studie som genom-
förts av den svenska sociologen Marie Torstensson-Levander visar att
äldre inte var mer rädda för brott än personer i andra åldrar.
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Det finns fler invändningar som avser beräkningarna. Några av de
grupper som är särskilt utsatta är av naturliga skäl underrepresenterade
bland de äldre, exempelvis ”gatunarkomaner”, ensamstående kvinnor
med barn och yrkesgrupper som poliser, taxichaufförer, restaurangan-
ställda och vårdpersonal. För de icke-äldres del dras alltså den statis-
tiska risken att bli brottsoffer upp av att det inom kategorin förekom-
mer särskilt utsatta grupper.

Vad menar man med att äldre är minst utsatta för brott? I statisti-
ken tittar man på viktimisering under det sista året och därefter pre-
senteras resultaten i åldersgrupper av typen 16–20, 65–80. Men vad är
det egentligen som säger att folk ska bedöma risken för att själva ut-
sättas för brott med utgångspunkt i att de för tillfället tillhör en viss
ålderskategori? Om utsattheten istället räknas över hela livet tillhör
äldre människor rimligen den kategori som har störst erfarenhet av att
utsättas för brott. Poängen här är att vi inte kan utgå från att folk ska gå
omkring och tänka på sig själva som ”pensionärer” och därmed minst
utsatta för brott, bara för att statistiken räknar utsatthet så.

Skillnader i livsstil kan tänkas förklara minskad utsatthet bland
äldre. I sin kritik av våldskommissionens betänkande menade exem-
pelvis pensionärsorganisationerna att de äldre var minst utsatta, efter-
som de på grund av sin rädsla inte går ut (Jönson, 1998; 2000). Den
förklaringen är inte orimlig, även om benägenheten att inte vistas i
riskmiljöer kanske har andra orsaker än rädsla (Brogden & Nijhar,
2000). Om äldre söp sig fulla och gick ut på stan sent på kvällarna
skulle de oftare utsättas för brott.

Vad är en rationell riskbedömning?
En uppenbar invändning mot idén om äldres irrationella rädsla rör
konsekvenserna av viktimiseringen. Det är inte otroligt att många äldre
helt adekvat bedömer konsekvenserna av brott som potentiellt farligare
än vad de skulle ha gjort om de var yngre. Det är mer sannolikt att ett
fall eller en kraftig chock leder till svåra skador eller dödsfall för äldre
jämfört med yngre (Wikström 1992; Brogden & Nijhar, 2000). Ju
äldre man är, desto större risk. Bedömningar av möjligheter att brotta
ned eller springa ifrån potentiella förövare har troligen också betydelse
för om rädslan ska betraktas som irrationell.

Rimligen har rädsla hos människor i hög grad också att göra med
uppfattningar om intentioner hos den som uppfattas utgöra hotet. Det
tar inte brottsstatistiken hänsyn till. Jag ska ta ett exempel. Under min
tid som socialarbetare hade jag kontakt med en yngling som vid flera
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tillfällen fick uppsöka sjukvården efter att ha blivit misshandlad. När
jag pratade med honom om detta sade han att han ”fightades” med
personer inom sitt bostadsområde. Det var frågan om en slags halvre-
glerade kampsportsmatcher, som resulterade i blåtiror, skador på näsa
och tänder, och hjärnskakningar. Som ishockey eller boxning, fast na-
turligtvis förbjudet och formellt sett att betrakta som misshandelsbrott.
Denna yngling var på sätt och vis ett typiskt misshandelsoffer. Han var
en kriminell ung man som både misshandlade andra och själv blev
misshandlad. Men han var inte rädd, eller åtminstone medgav han inte
det i våra samtal. Utgår man från skador och utsatthet är det ju snarast
yngre män som brottsofferforskningen borde uppmärksamma. Kan
man nu jämföra den unge mannens rädsla med den gamla damens? Det
är faktiskt vad Christie gör:

”Många av de verkliga offren är inte rädda. Antagligen är de inte rädda för att
de har mer korrekt information om de verkliga riskerna. De rör sig i brottsex-
ponerade områden, men samtidigt vet de genom egen observation att brott när
allt kommer omkring är ett mindre fenomen i dessa områden jämfört med alla
andra livsaktiviteter som pågår där. De gamla damerna får sin information ge-
nom massmedia. De kan inte personligen kontrollera den information som
förmedlas. De får en bild av ett område – en tillvaro – där brott är huvudakti-
viteten.” (2000, s. 57)

Det finns ett par märkligheter i resonemangen ovan. Vad är det för det
första som säger att de verkliga brottsoffrens rädsla ligger på en rimlig
och adekvat nivå, medan de gamla damernas rädsla är inadekvat? Om
den yngling jag beskrev råkat ut för upprepade trafikolyckor skulle vi
som jämförelse knappast säga att hans rädsla/riskbedömning under
bilkörningen anses mer adekvat än den försiktige men rädde förarens.
Och står de två offren inför samma typ av utsatthet? Ynglingens
våldsutsatthet präglades av en hög grad av kontroll. Det var en slags
revirstrider och han kunde i många fall både påverka och utforma reg-
lerna för sitt deltagande i våldet. Det våldshot han uppfattade hade helt
enkelt en annan karaktär om man jämför med det våldshot som äldre
damer funderar över. Många av oss har sett den kända skräckfilmen
Hajen (Jaws). Vad är det som gör filmens haj så skrämmande? Jo, att
den målmedvetet riktat in sig på att jaga och äta upp människor. Det är
enligt min mening samma föreställning om intention som ligger
bakom vår djupt rotade vargskräck. Särskild fruktan tror jag att vi kän-
ner när vi vet att vi bildligt talat går och haltar längst bak i flocken
eller sticker av på något annat sätt. Och hur botar man oss från haj-
skräcken? Jag har sett massor av naturfilmer som följer samma tema:
Budskapet är att vi inte behöver vara rädda för hajen eftersom hajat-
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tacker är mycket sällsynta. När attackerna sker beror de på att hajen
antingen misstagit oss för ett bytesdjur (en säl) och vi blir utspottade,
eller så har vi trängt in på hajens territorium och anfallet är därmed ett
slags försvar. Hajen vill egentligen inte äta upp oss, så vi behöver inte
frukta den.1

Jag tror alltså att man ska vara försiktig med att dra slutsatser om
rationaliteten i rädslan med utgångspunkt i utsatthet. Det är föga me-
ningsfullt att tala om för rädda människor att de har mer att frukta av
trafiken eller av ett rejält snöoväder, för de hoten är av en helt annan
karaktär. Av samma skäl kan vi knappast utvärdera rationaliteten i
mäns och kvinnors rädsla med utgångspunkt i utsatthet. Även om män
är mer utsatta för gatuvåld är det vanskligt att avfärda kvinnors större
rädsla för att gå själva genom ett mörkt bostadsområde som irrationell.
När kvinnor kalkylerar med brottsrisk finns våldtäkten med som en
slags skugga i alla föreställda konfrontationer med en förövare
(Ferarro, 1995). Om jag som man går i samma område finns den
tanken inte i mitt huvud. Samma resonemang om skillnader gäller när
vi undviker att turista i länder där terrorister eller rånare särskilt riktat
sin sig på turister, trots att trafiken utgör en större fara i det land vi
väljer att åka till.

Äldre som ideala offer för rädsla
Jag menar att obenägenheten att ifrågasätta den viktimologiska pa-
radoxen avslöjar att det här finns någon slags allmän och vedertagen
föreställning om äldres rädsla som paradoxen anspelar på.

I slutet av 1970-talet uppmärksammade den radikala tidskriften
Pockettidningen R (1977:1) att ett begynnande intresse för brottsoffer
tenderade att skapa en fördömande distans till brottslingar och andra
avvikande grupper. I ett temanummer om brottsoffer vände man på
denna bild, genom att visa att det i längden ofta var brottslingen som
var den stora förloraren. Numret innehöll bl.a. ett reportage om ett
ungdomsgäng som höll till i Stockholms tunnelbana. Man visade hur
gängets stojande möttes av omgivningens ogillande. På en sida åter-
finns exempelvis tre fotografier. På det första omfamnar två ungdomar
varandra i förgrunden. I bakgrunden står en äldre man i hatt och rock
och betraktar de två ungdomarna. På ett andra fotografi sitter en person
som av allt att döma är samme äldre man (nu utan rock) på ett tunnel-

                                                
1 Samma filmer brukar paradoxalt nog också visa hajar som besinningslöst attack-

erar bete, hajbur och delar av båten.
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banetåg, medan en suddig grupp ungdomar omfamnar varandra i bak-
grunden. Den tredje bilden föreställer en yngling sittande vid en rull-
trappa med en bandspelare och ölburk, medan en äldre kvinna i rock
och pälsmössa går förbi. Kvinnans hållning, sneglande blick och sättet
hon håller sina väskor på, kan tolkas som att hon är rädd för ynglingen.
Varför arrangerade och valde tidningen bilder med äldre personer på
detta sätt? En tolkning är att seniorerna i sammanhanget dramatiserar
ett möte mellan de bullriga men oskyldiga ungdomarna och en över-
drivet rädd och intolerant omgivning. För en sådan tolkning talar att
reportaget i en annan bildserie låter de stojande ungdomarna betraktas
av en representant för ett vaktbolag, som då illustrerar en mer kontrol-
lerande och ingripande intolerans. Äldre framstår här som ideala offer,
men inte för brott utan för irrationell rädsla. De representerar idealty-
piskt samhällets oro och intolerans i förhållande till det nya, det an-
norlunda, det som sticker ut. I likhet med andra påståenden om rädda
pensionärer resonerar ett sådant drama med folkliga uppfattningar, i
vart fall som de såg ut för ett par årtionden sedan. I en undersökning
som Tornstam publicerade 1981 placerade sig brottsligheten före alla
andra problem – sjukdom, ekonomi, ensamhet, känsla av att ej behö-
vas – när äldre personer själva skattade vardagsproblem. Tornstams
studie visade också att personer i samtliga åldrar (från 15–75 år)
”överskattade” de äldres upplevelse av brott som problem. Hela 90 %
av de tillfrågade individerna i åldersintervallerna 26–45 trodde att
äldre upplevde problemet. För åldersintervallet 66–75 år var motsva-
rande siffra 72 %. Bilden av äldre som gnälliga är heller inte särskilt
främmande för oss (Eklund, 1996). En av poängerna i Tornstams
(1981; 2001) studie var att yngre överhuvudtaget överskattade äldres
problem kraftigt. Av det drog Tornstam en slutsats som liknar Chris-
ties: Vi bär på komplicerade känslor av förakt och skuld i förhållande
till äldre och samlar därför på (felaktig) kunskap som gör det möjligt
att tycka synd om de rädda, ensamma, fattiga och sysslolösa pensionä-
rerna.

Sammanfattningsvis är äldres status som brottsoffer oklar och
motsägelsefull. Det finns beskrivningar som lever upp till bilden av
äldre som sårbara och underlägsna i förhållande till en kalkylerande
förövaren. Men det finns också resonemang som motverkar och
grumlar äldres status som brottsoffer. Gemensamt för dessa är att de
resonerar med andra stereotypier om äldre – att de är glömska, rädda
eller gnälliga. Enkelt uttryckt anspelar de på en slags övergripande bild
av äldre som offer – för brott, irrationalitet, rädsla, glömska, egna för-
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domar etc. Detta är, vilket jag kommenterar nedan, givetvis inte den
enda bilden av äldre i samhället.

Har äldre något att vinna på att framstå som offer?
Som avslutning på denna text kommer jag att diskutera några för- och
nackdelar med att presentera äldre som drabbade av orättvisor – dvs.
som offer i mer allmän bemärkelse. Ett offer är enligt ordboken någon
som drabbas av något. Det behöver inte vara ett brott. Kommentarer
om att någon eller några är offer finner vi lite var stans. Det är för öv-
rigt inte ovanligt att insändarskribenter tar upp utsatthet för brott ihop
med exempel på nedskärningar som drabbat Sveriges pensionärer,
eller att man liknar politiska besparingar vid brott mot äldre – skatter
och förändringar i pensionerna betecknas som stölder (Jönson, 2002).

De amerikanska sociologerna Holstein & Miller (1990) menar att
statusen som offer är något som uppnås genom interaktion och för-
handlingar på olika nivåer. Det är på många sätt eftersträvansvärt att
bli betraktad som ett offer, eftersom statusen befriar från ansvar och
berättigar till sympati och kompensation. I domstolsförhandlingen är
detta extra tydligt. Den som åtalas för misshandel anför ofta att
han/hon agerat i nödvärn, blivit provocerad eller tvingad. Sådana för-
hållanden ökar statusen som offer och reducerar som jag tidigare
nämnt statusen som förövare. I konflikter mellan folkgrupper återfinns
alltid en retorik av snarlik karaktär, med en historia och exempel på
tidigare oförrätter som visar att den andra gruppen är den anfallande
parten medan den egna gruppen är trängd och mest försvarar sig. När
statsmakterna genomfört hårda besparingar har liknande förhandlingar
involverat företrädare för olika intresseorganisationer. Vem har varit
krisens förlorare (d.v.s. en slags offer) och vem har varit dess vinnare
(d.v.s. en slags förövare)? Att vara ett offer blir här i stort sett liktydigt
med att vara orättvist behandlad – alltså drabbad som ordboken säger.
Betraktat så framstår påståenden om att en viss grupp är offer som en
av de fundamentala villkoren för startandet av framgångsrika sociala
rörelser. En social rörelse bör som Gamson (1992) påpekar kunna
samla människor omkring ett vi som är drabbade av någon orättvisa,
helst i motsats till ett de som är ansvariga för orättvisans uppkomst
eller fortbestånd.

Med domstolsförhandlingen som liknelse är det möjligt att se att
statusen som offer inte alltid är en enkel motsats till statusen som för-
övare. Det är riskabelt att överhuvudtaget vara en del av en offer-för-
övare förhandling. Ibland riktas omgivningens ilska faktiskt mot
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brottsoffret. Varför följde hon med honom i bilen och hade hon inte
väl utmanande kläder? Var det verkligen nödvändigt att springa till
polisen? Vissa äldreforskare menar att äldres status som offer tenderat
att övergå i en slags syndbocksposition (Binstock, 1983). Man anses
tära på samhället och hota den framtida välfärden. Välfärd och rike-
dom bland seniorer väcker också ilska, eftersom sådana egenskaper på
något vis får den allmänna offerbilden att framstå som ett bedrägeri.
Man anklagas för delaktighet i ett falskt vittnesmål och transformeras
därmed från offer till förövare. Holstein & Miller (1990) varnar för att
statusen som offer, trots och delvis på grund av sina eftersträvansvärda
fördelar, är problematisk. Avsaknaden av ansvar riskerar ständigt att
flöda över till ett allmänt karaktärsdrag som inkompetent. Det skulle
alltså ligga något självuppfyllande och låsande i att som kvinnorörelse,
etnisk minoritet eller pensionärsrörelse betona sin strukturella under-
ordning. Man kan exempelvis tänka sig att offer-kategorins handlande
alltid beskrivs som någon slags påtvingad respons, medan förövarka-
tegorins agerande ges fullgod subjektsstatus.

Skapar presentationen av äldre som offer en allmän bild av äldre
som svaga? En del menar att just en sådan utveckling skett och reso-
nemanget ser då ut så här: I välfärdssamhällen har välmenande aktörer
lyft fram olika aspekter av äldre som drabbade stackare för att skapa
opinion till förbättringar, men resultatet har blivit att ålderdomen
kommit att framstå som ett elände. Man har tillhandahållit roller för
misslyckande och gjort det problematiskt att inkludera vitalitet, kreati-
vitet och självförverkligande i rollen som pensionär (Kalish, 1979;
Binstock 1983; Gaunt, 1992). Detta har bidragit till att många – inklu-
sive många seniorer – distanserat sig från ålderdomen. Man vill inte
tillhöra en kategori som det är synd om. Det där är inte ”jag”, tänker
man. När det gäller samhälleliga föreställningar om äldre finns det en
känd pendling som ovanstående eländesbild är ena ytterligheten av. På
eländes-sidan återfinns beskrivningar som associerar äldre och ålder-
dom till utsatthet, sjukdom, beroende och svaghet. På pendelrörelsens
motsatta sida återfinns beskrivningar som associerar äldre och åld-
rande till kompetens, vitalitet och självförverkligande (Jönson, 2001).
Det har presenterats som ett dilemma att exempelvis pensionärsorgani-
sationer kombinerar båda dessa bilder (Nelson, 1981). Man beskriver
äldre som aktiva seniorer när man värvar medlemmar och motarbetar
nedvärderande stereotypier. Man beskriver äldre som drabbade, svaga
och sårbara när man motverkar besparingar och ställer politiska krav.
Naturligtvis finns det bland äldre, pensionärer, seniorer eller vad man
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nu väljer för uttryck, personer med alla dessa karaktäristika. Kombi-
nationen kan emellertid bli något motsägelsefull. Bilden av äldre som
offer skrämmer bort de vitala seniorerna och skapar ett stigma i sig. En
sådan slutsats följer på såväl Christies som Holstein & Millers reso-
nemang. Statusen som idealt offer kan ge fördelar, i vårt samhälle men
visar samtidigt att någon inte riktigt är att räkna med.

Även om det ligger mycket i dessa resonemang, är det inte säkert
att det teoretiska dilemma som hör samman med statusen som offer är
ett enkelt och allmänt fenomen. Flera invändningar kan göras. För det
första kan man tänka sig att de förbättringar som eventuellt kommer ur
offerstatusen och fokuseringen av orättvisorna gör det möjligt för en
grupp att på sikt erövra nya identiteter och en ny samhällelig status.
Går man vidare med den tidigare beskrivningen av äldre i välfärdssta-
ten kan det exempelvis tänkas att socialpolitiska förbättringar möjlig-
gjort aktiva livsstilar och självförverkligande verksamheter. Detta har
rimligen verkat emot den eländesbild som motiverat förbättringarna.
Möjligen blir då offerbilden ifrågasatt – man kan anklagas för att vara
en välbeställd grupp som bedrägligt utger sig för att vara drabbad –
eller så tonar offerbilden helt enkelt bort. Man blir som motsats till
offret ett icke-offer som hamnar helt utanför diskussionen om vem
som drabbats.

Utvecklingen är alltså komplicerad, med flera motverkande fakto-
rer. Det är heller inte säkert att orättvisor och offerstatus har den all-
männa karaktär som Holstein & Miller (1990) beskriver. I själva ver-
ket tycks människor och grupper ofta presentera sig som offer i för-
hållande till någon specifik annan part – till en referensgrupp och/eller
en förövare. Vid Lunds universitet finns exempelvis sedan något år
nätverket Akka som bedriver ledarskapsutbildning för kvinnliga fors-
kare. Även om det inom ett sådant nätverk förs resonemang om att
kvinnor befinner sig i en underordnad position, att de hindras av
”glastak” och patriarkala strukturer, kan man fråga sig om de inblan-
dade framstår som berövade kompetens, som att de inte är att räkna
med. Min poäng här är att offerstatusen inte behöver skapa några all-
männa nederlagsbilder, under förutsättning att man ställer den egna
gruppen mot en lämplig referensgrupp och att man i övrigt framhäver
karaktärsdrag som motverkar offerbilden. Mycket starka och fram-
gångsrika personer och grupper kan framställa sig som offer relativt
ännu starkare grupper i syfte att skapa rättvisa. Man kan som kvinna
drastiskt uttryckt vara statsråd eller professor och ändå tala om ett
glastak för ”oss kvinnor”. I Sverige har kvinnorörelsen varit fram-
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gångsrik i att visa hur diskrimineringen drabbar kvinnor i olika posi-
tioner, relativt män.

Avslutning
Därmed är jag framme vid min avslutning, som också är en slags dis-
kussionsfråga. Kvinnor och feminister kan konstruera orättvisor i för-
hållande till det patriarkala samhället och använda männen som refe-
rensgrupp. De kan kräva rättvisa och jämlikhet utifrån det resone-
manget. Invandrarorganisationer och företrädare för etniska minorite-
ter kan talar om majoritetskulturen och ”svenskarna”. Men vem eller
vad ska äldre jämföra sig med? Av vem och i förhållande till vem är
man orättvist behandlad? Den frågan har jag ingen lösning på, men jag
kan i alla fall tillhandahålla några exempel och problematiseringar.

En möjlighet är naturligtvis att inte jämföra sig med någon alls,
utan att ta avstånd från all användning av en kategori som ”de äldre”
och från allt tal om äldre som offer. Man avskaffar helt enkelt katego-
rin och väljer att resonera utifrån kategoriseringar som baseras på
klass, kön, etnicitet, eller kanske ”funktion”. Risken med en sådan
ansats är att orättvisor som specifikt ändå drabbar äldre förblir oupp-
märksammade. En lösning som delvis ligger i linje med ovanstående
är att etablera nya uppdelningar som ger en mer adekvat bild av åld-
randet, exempelvis att eländesbilden förskjuts till den s.k. fjärde ål-
dern, där den är mer relevant. Begreppet kommer från Peter Lasletts
(1989) kända arbete om den tredje åldern, dvs. den ålder då individen
har relativt god hälsa och arbetsfri ekonomisk grundtrygghet efter att
ha lämnat det arbetsliv och familjeansvar som karaktäriserar den andra
åldern. Teorin om den tredje åldern har lanserats och kommit att an-
vändas för att befria de yngre äldre, från stigmatiserande föreställ-
ningar om svaghet och beroende och istället visa hur den tredje åldern
kan bli självförverkligandets tid. Den fjärde åldern är den period då
man verkligen är skröplig och beroende, vilket numera som regel in-
träffar långt senare än då man fyller 65 år. En risk med den lösningen
är givetvis att den tredje åldern stereotypt framstår som bekymmersfri,
medan den fjärde åldern stereotypt framstår som eländig. Dessutom
riskerar den tredje åldern att bli den fjärde ålderns referensgrupp, och
att de två åldrarna ställs emot varandra som offer och förövare. I en
kommentar över brister inom äldrevården menade exempelvis en pro-
fessor i socialt arbete nyligen att vi kanske inte har råd att med sam-
hällsmedel finansiera 20–30 års fritidsbetonad tillvaro för friska pen-
sionärer (tredje åldern) och samtidigt skapa en väl fungerande äldre-
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vård för de sjuka (fjärde åldern) (Bäsén, 2003, s. 130). De yngre äldre
har så att säga fått välfärd på de äldres bekostnad.

När företrädare för pensionärspartier och insändarskribenter sökt
referensgrupper har man riktat blicken mot invandrare och interner på
våra fängelser. Det är de grupperna som så att säga fått välfärd på äld-
res bekostnad och som förövare i analysen pekas vanligen politikerna
och det korrumperade statsapparaten ut. I synnerhet har denna argu-
mentation förekommit när man protesterat mot vanvård på äldreboen-
den eller krävt en förändrad kriminal- och flyktingpolitik. Samhället
har anklagats för att måna om förövarna och strunta i offren. Insändar-
skribenter har också jämfört kostnaderna för måltider på fängelser och
vårdhem, eller krävt att de pengar samhället lägger på flyktingmotta-
gande, integrationspolitik, u-hjälp och EU-avgifter borde komma de
gamla som byggt landet tillgodo istället. Analysen är delvis populistisk
i bemärkelsen att den ställer folket mot makthavarna. Den har också
framförts av främlingsfientliga organisationer (Jönson, 2002). Även
om denna typ av jämförelser och motsättningar kan väcka en del
sympati för äldres sak, skapar de minst lika mycket motstånd och
avståndstaganden. Man kan uttrycka detta som att det är riskabelt att
inleda en förhandling där den påstådda förövaren eller referensgruppen
själv har en viss offerstatus.

En annan möjlighet är att mer allmänt tala om det ålderistiska
samhället som förövaren och de icke-äldre som referensgrupp. Unge-
fär så tänkte sig de amerikanska forskarna Levin & Levin (1980) att
äldre skulle organisera en motståndskamp, när de skrev en bok om
ålderism för 25 år sedan. Äldre kan och kommer att använda kvinnorö-
relsen som förebild för att på sikt skapa en kollektiv identitet, där de
inbördes olikheterna underordnas en gemensam utsatthet för ålderism.
Även betoningen av äldre som vitala kan passa ihop med den kampen,
för de dugligaste seniorerna kan ju vara offer för en nedvärdering, för
stereotypa beroendebilder etc. Om äldre framträder som en tydligare
politisk grupp kan vi nog förvänta oss mer prat om ålderism. Samtidigt
finns det här vissa bekymmer, både avseende förövare och referens-
grupp. Om det bara är ”samhället” äldre hänvisar till som förövare när
man talar om viktimisering, så finns det en risk att den egna gruppens
egenskaper som offer hamnar i fokus. Det finns också en paradox i att
tala om samhället som förövaren. Äldre har byggt samhället, brukar
det heta och i så fall har man ju själva byggt det ålderistiska samhället.
Ska man då jämföra sig med ”de yngre”? Gör man det så talar man ju
om de framtida medlemmarna, och om de egna barnen och barnbar-
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nen. Att vi under livsloppet tillhör olika ålderskategorier ställer till det
i jämförelserna.

Bilden av äldre som offer tycks vara spridd och utvecklad i vårt
samhälle. Äldre framstår stereotypt som offer för brott, offer för sin
irrationella rädsla, offer för sina fördomar, offer för nedskärningar,
offer för fattigdom, offer för ensamhet etc. Sådana offerbilder före-
kommer ofta ihop med beskrivningar av annan utsatthet, beroende och
sjukdom. Men bilden är komplex. Det är i sammanhanget oklart vem
som ska räknas som ”äldre” och det finns konkurrerande äldrebilder
som lyfter fram oberoende, duglighet och vitalitet. Det tycks finnas
både för- och nackdelar med att framställa den egna gruppen som ett
offer och som orättvist behandlad. Statusen berättigar till sympati och
kompensation, men kan samtidigt beröva en grupp status som fullvär-
diga medborgare. Det är också riskabelt att överhuvudtaget delta i för-
handlingar om att vara ett offer, eftersom man kan bli anklagad för
bedrägeri eller för att viktimisera andra grupper. För äldre som kate-
gori kompliceras frågan av att det inte är självklart i förhållande till
vem, vad eller vilka man är ett offer.
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Bortom internet

Är ny teknik ett hjälpmedel för äldre?

Av Bo Helgeson

Den övergripande fråga som ställts för detta seminarium i Vadstena
Forum är om ny teknik är ett hjälpmedel eller ett hinder för äldre. Det
korta svaret är att ny teknik verkligen är ett hjälpmedel. Teknik kan
stödja äldre på ett önskvärt, stimulerande och värdigt sätt. Naturligtvis
finns det många problem som man behöver vara uppmärksam på, men
samtidigt det gäller att inte tappa perspektivet på den stora potential
som finns i ny teknik.

Den tekniska utveckling som ägt rum under de senaste decenni-
erna har öppnat upp nya möjligheter att göra olika saker och har skapat
förutsättningar för ett värdigt och stimulerande liv. Detta är något som
gäller för alla – äldre utgör inget undantag. Med ny teknik ges ökade
möjligheter för gamla och unga att kunna leva ett liv på sina egna vill-
kor.

Det finns en potential i tekniken. Men den behöver utnyttjas och
anpassas. En bättre tillvaro kommer inte automatiskt. Det finns också
faktorer som talar emot en positiv utveckling. Några sådana är:

• Okunskap eller ointresse av att ta tillvara de möjligheter som
finns

• De som berörs personer och grupper vet inte vilka krav man
skulle kunna ställa, eller vågar helt enkelt inte ställa krav på att
situationen skall förbättras

• Människor riskerar att tappa kontrollen över sin tillvaro istället
för att få mer egen kontroll, man blir allt mer övervakad, integ-
riteten går förlorad och ”tekniken tar över”

Utan tvekan handlar det här om reella hot och problem. Men dessa
farhågor behöver inte betyda att vi låter bli att utforska de möjligheter
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som finns. Jag är personligen övertygad om att ett aktivt utforskande
av möjligheterna kan öppna upp för en kraftigt förbättrad situation.
Parallellt behöver vi – naturligtvis – att på olika sätt behöva hantera de
olika problem som dyker upp.

De visioner som idag finns om ny teknik kan både verka skräm-
mande och inge hopp. Termer som bredband, trådlös kommunikation,
IT-samhälle eller cybervärldar kan ge intryck av en överväldigande
och dominerande teknik. Människan tycks försvinna. Det är lätt att
förstå att sådana här visioner kan uppfattas som om tekniken skulle ha
ett värde i sig. Det verkar inte vara något som vi människor kan ta till
oss och använda i vår vardag. Men kanske kan det finnas mer hopp i
de alternativa visioner som nu växer fram, i olika former och på olika
områden. Visioner som innebär att utvecklingen leder till att tekniken
”försvinner”, att den sjunker in i olika användningssammanhang och
på så sätt blir ”osynlig”1. Det fysiska träder fram och människor möts
åter ansikte mot ansikte. Så kan det faktiskt gå, teknikutvecklingen kan
leda till att människor möts direkt, och att vi uppmärksammar och
upplever det fysiska, handgripliga i våra liv än mer påtagligt.

Människors vardag kännetecknas av ständiga improvisationer, be-
dömningar och anpassning. Det finns en stor potential i att sätta detta
faktum i fokus för utveckling och utformning av ny teknik. Tekniken
erbjuder också fantastiska möjligheter för att kunna göra detta. Men
dess utveckling och utformning behöver baseras på ett gediget kun-
nande och en djup förståelse för människors behov och hur de konkret,
faktiskt hanterar tekniken. Här finns givetvis stora möjligheter för nya
affärsidéer och nya produkter och tjänster. Men det finns också stora
möjligheter att förbättra människors villkor i deras normala vardag.
Vardagen kan synas för banal att bry sig om, men den kan utgöra en
rik källa om vi med öppna ögon lyckas närma oss den på ett fruktbart
sätt.

I denna artikel kommer jag i första hand att peka på den utveckling
som skett inom forskningen på områden som berör design och utveck-
ling av ny, datorbaserad teknik. Det finns olika namn på de inrikt-
ningar som här är aktuella. Det som man här tar upp handlar ofta inte
om äldre eller deras användning av teknik. Detta kan möjligtvis dyka
upp i teman inom konferenserna. Men det som händer rent tekniskt

                                                
1 I de visioner som omfattar sådana möjligheter finns begrepp som Ubiquitous

computing, Tangible Bits och Disappearing Computer. Disappearing Computer
är exempelvis temat i ett av EU:s stora, långsiktiga forskningsprogram.
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och det som behandlas inom dessa forskningsområden har stor bety-
delse för framtidens äldre.

Teknik kan vara så många olika saker, det behöver nödvändigtvis
inte handla om stora eller komplicerade ting. I en artikel, publicerad
för några år sedan i The Atlantic Monthly, berättas om Oatfield Estates,
ett hem för äldre som byggts i Portland, Oregon. Det perspektiv man
där har på tekniken kan anas i följande citat:

The computer … can act as a cognitive crutch. Say we find out that someone
with dementia always gets up to go to the bathroom at two in the morning.
We can tell the computer to turn on the fan in the bathroom then, to remind
him why he got up. (Donahue, 2001)

Det handlar här om en sak som kan uppfattas vara rätt liten och bety-
delselös, en fläkt som sätts på om man går upp på natten. Men effekten
av detta kan vara nog så stor. Det är också intressant att se vilken roll
tekniken får här. Den tjänar som ett hjälpmedel, en ”krycka”, för en
aktiv människa, något som är nog så viktigt i detta sammanhang.

Oberoende om det här exemplet kan tyckas obetydligt eller ej, så
visar det på hur teknik skulle kunna komma in och stödja människor.
Respektfullt, inte påträngande och anpassat till situationen. Det här är
visioner som tydligt finns med när man försöker skapa morgondagens
teknik. Med dagens teknik finns det en stor potential att på olika sätt
stödja oss på liknande sätt. Det handlar om många olika produkter och
tjänster, var och en kan vara nog så ”liten”, men var och en kan med-
föra en skillnad i livskvalitet. Sammantaget skulle det kunna handla
om ett helt annat liv.

Teknik som ett hjälpmedel
Vid design och utveckling av ny teknik är en god designprincip att
man skall anknyta till hur människor redan idag gör en viss sak. Det
här låter självklart, men är det absolut inte. Det är inte alltid det funge-
rar, men förvånansvärt ofta finns det mycket att hämta från hur männi-
skor gör idag.

Man talar ibland om minnet som om det ”satt i kroppen”. Ett
”minne” som gör att man utför vissa saker utan att ”tänka” på dem.
Låsa ytterdörren exempelvis. Eller stänga av spisplattan. Några
aspekter som är särskilt viktiga i den utveckling som nu sker handlar
om vardagliga, självklara saker. Exempelvis lyfter man fram sådana
enkla, påtagliga och ”självklara” saker som:

• Vi använder teknik företrädesvis i vardagliga situationer, i det
som är normalt för var och en av oss
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• Människan har en kropp och möter sin omvärld på ett fysiskt
sätt

• Människor är olika och olika människor har olika behov och
förmågor. Men än mer viktigt  är att detta varierar också för en
och samma människa över tiden

• Teknik kan stödja aktiva människor i det de gör, inte nödvän-
digtvis automatisera eller ersätta dem

Även om dessa punkter för många är ”självklara”, har de inte alltid
varit det när det handlat om utveckling och utformning av ny teknik.
Men dessa punkter finns nu, på olika sätt, på dagordningen i dagens
forskning inom teknikområdet. De har stor relevans för alla männi-
skor, på alla områden. De kan också bidraga till att utveckla väl funge-
rande miljöer för äldre i deras boende.

Tekniken och vardagen
Ett etnografiskt angreppssätt har vunnit insteg under det senaste årti-
ondet viktiga miljöer som arbetar med forskning och utveckling av ny
teknik (Brown, 1991; Hughes, Randall et al., 1992; Suchman, 1995;
Dourish, 2001). Man intresserar sig för vad människor faktiskt har för
sig. Och hur de faktiskt gör olika saker. Inte enbart vad man säger att
man gör, eller vad man tror att man gör. Det handlar om teknik i dess
vardagliga användning. I fokus för intresset ligger detaljer, ofta små
detaljer som för många kan tyckas triviala och kanske till och med
ovidkommande.

Hur människors använder teknik är en betydelsefull och komplex
fråga. Konkreta kunskaper om hur användning av teknik ”faktiskt” ser
ut är viktigt. Men trots att vi dagligen använder teknik i olika former är
det en förbisedd fråga hur vi gör det. Kanske är det vardagligheten i
denna användning som gör att förhållandet inte blir uppmärksammat
utan snarast är osynligt. För att utveckla och utforma teknik med kva-
litet, som kan stödja det goda arbetet, behövs kunskap och förståelse
inte bara om tekniken utan också om dess användning. Här blir nöd-
vändigt ta tag i vardagligheten.

Xerox PARC är en legendarisk forskningsinstitution i Palo Alto,
Kalifornien. PARC ligger i Silicon Valley och är känt för att vara den
plats där många av dagens centrala IT-byggstenar har haft sin upprin-
nelse. Här utvecklades det som blivit en grundval för dagens IT-indu-
stri: persondatorn, Ethernet, grafiskt gränssnitt, skrivbordsmetaforen,
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fönsterhantering, laserskrivaren, med mera. Dessutom skapades en
vision om ny teknik, Ubicomp, som jag kommer att återvända till.

Vid PARC har man dock inte bara utvecklat olika häftiga tekniska
prylar, man har också under en lång period satsat på att utforska de
mer vardagliga aspekterna av människors teknikanvändning. John Se-
ely Brown, som var VD för PARC fram till år 2000, pekade ofta på
behovet av en god, konkret förståelse för hur människor arbetar och
samarbetar. Detta behöver vara grunden för en utveckling av teknik
och arbetsformer för ett ständigt föränderligt arbetsliv. Man behöver,
menade Brown, lägga en stor vikt vid att utforska vad människor fak-
tiskt gör och hur de använder teknik i sin vardag. Lika stor vikt som på
forskning och utveckling av nya produkter.

The trend toward ubiquitous computing and mass customization is made pos-
sible by technology. The emphasis, however, is not on the technology itself
but on the work practices it supports. In the future, organizations won't have
to shape how they work to fit the narrow confines of an inflexible technology.
Rather, they can begin to design information systems to support the way peo-
ple really work. (Brown, 1991)

Det som hände på Xerox PARC sammanföll och samspelade med ut-
vecklingen av nya forskningsområden inom data- och teknikområdet
under 1980-talet. Dessa forskningsområden var teknikinriktade, men
man lade också stor vikt vid människor och hur människor hanterade
tekniken. Under andra hälften av 1980-talet växte det exempelvis fram
ett forskningsområde fram som fick namnet Computer Supported Co-
operative Work, CSCW. Inom CSCW utvecklades ett omfattande in-
tresse för de praktiska, empiriska aspekter på arbete och teknikan-
vändning som jag pekat på ovan. Antropologen Lucy Suchman och
hennes forskargrupp Work Practice and Technology, WPT, som också
var verksamma vid PARC blev betydelsefulla inom detta område.
Forskarna i WPT hade olika kompetenser, antropologer arbetade till-
sammans med dataloger i ett långsiktigt inriktat arbete som syftade till
utveckling och design av nya IT-produkter. Ett viktigt kännetecken i
forskarnas arbete utgjordes av att de kombinerade etnografiska fältstu-
dier inriktade mot människors användning av teknik med utveckling
och design av ny teknik.

Det arbete som utfördes av Lucy Suchman och hennes grupp har
fått ett stort genomslag inom flera av de etablerade forskningsområden
som tar upp människors datoranvändning. Många forskare och fors-
kargruppar har på olika sätt inspirerats av Suchmans banbrytande bok
Plans and Situated Actions (Suchman, 1987). Det är här som grunden



DEN OMVÄNDA ÅLDERSPYRAMIDEN

240

läggs för en etnografiskt inriktad detaljerad förståelse av människors
användning av teknik. I denna bok utvecklas också ett perspektiv som
visar på kopplingarna mellan människors vardagliga användning av
teknik å ena sidan, och utveckling och utformning av ny teknik å den
andra.

Suchmans forskning satte nya frågor på dagordningen. Människors
vardagliga användning av teknik kom i fokus. Respekten för de svåra
tekniska problem som man behövde hantera växte. Det blev uppenbart
att teknisk utveckling inte enbart handlade om automation eller att
ersätta människor och mänskliga aktiviteter. Det gällde att utforma och
utveckla teknik som stöder människor i det de gör och vill göra och
där människor fortsätter att ha en aktiv roll. Här är parallellerna till
äldres boende uppenbara. Tekniken behöver inte nödvändigtvis ersätta
människor eller mänsklig kontakt. Tvärtom kan tekniken underlätta
och stödja mänskliga kontakter och mänsklig interaktion. Och kanske
viktigast av allt: det är människor som fortsätter att hantera och kon-
trollera sin tillvaro!

Nya perspektiv på tekniken – Inbyggd och allestädes närva-
rande
Den amerikanske datalogen Mark Weiser var, som Suchman och
Brown, också verksam på Xerox PARC. Weiser bidrog till den här
utvecklingen på flera sätt, men mest känd är han idag nog för sin vi-
sion Ubiquitous Computing. Redan år 1988 började han tillämpa ett
perspektiv i sin forskning som sen kom att få namnet Ubiquitous com-
puting, ”inbyggd och allestädes närvarande datorkraft” (jämför latinets
ubiquitas: allestädes närvarande). Idag är Ubiquitous computing, Ubi-
comp, ett etablerat forskningsområde inom datavetenskap och interak-
tionsdesign. Kärnan i Ubicomp är en vision om att datorerna skall
byggas in vardagliga föremål, och bli ”osynliga”. Osynlig i samma
betydelse som elektricitet, motorer eller text i olika former idag är
osynliga i vår vardag. Vi är så vana vid dem, och de är så integrerade i
vår vardag att vi inte ägnar dem särskild uppmärksamhet. Inte heller
behöver vi några speciella kunskaper för att – exempelvis – använda
elektricitet.

Weiser arbetade med tekniska kärnfrågor, genom att utforska och
utveckla nya applikationer baserade på nya visioner om tekniken och
dess roll för människor och deras aktiviteter. Weiser var också inspire-
rad av Suchman och andra antropologer på PARC. I en banbrytande
artikel, som publicerades i Scientific American (Weiser, 1991), argu-
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menterade han för tekniska visioner som anknöt till och byggde vidare
på den etnografiska förståelse som utvecklats.

To some of the technologists at PARC, myself included, their observations
led toward thinking less about particular features of a computer–such as ran-
dom access memory and number of pixels or megahertz – and much more
about the detailed situational use of the technology. In particular, how were
computers embedded within the complex social framework of daily activity,
and how did they interplay with the rest of our densely woven physical envi-
ronment (also known as ”the real world”)? (Weiser, 1999)

Weiser vände sig därför mot en endimensionell teknisk orientering:
From these converging forces (”from atoms to culture,” as we like to say of
PARC) emerged the Ubiquitous Computing program in the Computer Science
Laboratory (CSL) in early 1988. The program was at first envisioned only as
a radical answer to what was wrong with the personal computer: too complex
and hard to use; too demanding of attention; too isolating from other people
and activities; and too dominating as it colonized our desktops and our lives
(Weiser, 1999)

Kärnpunkten i Ubicomp är att datorer skall stödja människor på ett sätt
som inte är störande:

We wanted to put computing back in its place, to reposition it into the envi-
ronmental background, to concentrate on human-to-human interfaces and less
on human-to-computer ones. By 1992, when our first experimental ”ubi-
comp” system was being implemented, we came to realize that we were, in
fact, actually redefining the entire relationship of humans, work, and technol-
ogy for the post-PC era. (Weiser, 1999)

Utgångspunkten för Weiser var att datorer blir allt mindre och allt bil-
ligare. Detta gör att datorer finns snart sagt överallt – precis överallt.
Dessutom kan de finnas i en oerhört stor mängd. Detta är ett perspek-
tiv som på många sätt är skrämmande. Och Weiser tar detta som en av
sina utgångspunkter. Han hävdar att det skulle kunna vara annorlunda.
Utgångspunkten är inte att vi människor mer och mer skall anpassa oss
till en maskinvärld. I hans vision ligger att det finns stora möjligheter
att utforma tekniken så den passar människor. Att tekniken passar in
utifrån hur vi människor är, och utifrån vad vi gör och vill göra. Vi
skall, exempelvis, inte behöva lära oss att använda datorer. Datorer
skall istället utformas så de stödjer oss i det vi gör eller vill göra. På
våra egna villkor.

Kärnan i Weisers resonemang är alltså att datorer och IT skall
smälta in i vår vardag. Datorkraft skall kunna finnas överallt, men den
skall inte vara påträngande.
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Som en text, ungefär
Vad innebär det då att datorerna och tekniken skall smälta in i vår var-
dag. En liknelse, som Weiser använde, var att datorer skall smälta in
på samma sätt som idag text (i olika former) smälter in i det vi gör.
Text i en bok, eller på en datorskärm, men också text på ett mjölkpaket
eller en skylt av något slag. Vi möter text överallt, men sällan känner
sig människor överväldigade av denna textförekomst. Detta är, menar
Weiser, också ett mål vi måste ha när det gäller utveckling och ut-
formning av ny datorkraft.

Eller som elektricitet
En annan liknelse är att datorkraften behöver utformas så att den kan
vara lika vardaglig som elektricitet. Vem tänker på elektricitet – om
det inte är strömavbrott? Elektricitet används på ett konkret sätt, för de
flesta av oss sätter vi på ljuset när vi slår om en strömbrytare. Vi tän-
ker inte på att vi använder elektricitet. Samma gäller när vi använder
elvispen, borrmaskinen eller TV:n. I vår användning av elektricitet är
vi inriktade på vad vi vill göra, vispa, borra eller se på nyheterna. Vi
upplever knappast att vi använder elektricitet. Samma borde gälla da-
torer. I visionen om Ubicomp ligger att datorkraften skall bli lika var-
daglig som elektriciteten. Den blir så vardaglig att man inte tänker på
den, utan på det man gör – eller vill göra.

We are therefore trying to conceive a new way of thinking about computers,
one that takes into account the human world and allows the computers them-
selves to vanish into the background.

… only when things disappear in this way are we freed to use them without
thinking and so to focus beyond them on new goals

The hundreds of processors and displays are not a “user interface” like a
mouse and windows, just a pleasant and effective “place” to get things done.

Like the personal computer, ubiquitous computing will produce nothing fun-
damentally new, but buy making everything faster and easier to do, with less
strain and fewer mental gymnastics, it will transform what is apparently pos-
sible. (Citat från Weiser, 1991)

Eller som en promenad i skogen …
Att använda teknik behöver inte vara krångligt. Idag händer det ofta att
det är tekniken i sig som vållar problem. Men det behöver inte vara så.
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”Information overload” beror mer på tekniken och dess utformning än
på det vi behöver veta något om.

Most important, ubiquitous computers will help overcome the problem of in-
formation overload. There is more information available at our fingertips
during a walk in the woods than in any computer system, yet people find a
walk among trees relaxing and computers frustrating. Machines that fit the
human environment instead of forcing humans to enter theirs will make using
a computer as refreshing as taking a walk in the woods.

Så avslutade Weiser sin artikel i Scientific American från år 1991. En-
ligt min uppfattning är detta en vision som fortfarande har bäring in
mot framtiden. Vår ”vanliga” värld, vår vardag, är full med informa-
tion i olika former. Många gånger klarar vi av att hantera denna infor-
mation på ett suveränt sätt. Som i en skogspromenad. De gränssnitt till
datorer som vi hittills mött är – än så länge – primitiva i detta avse-
ende. Det finns mycket som går att göra redan idag, det handlar inte
om verklighetsfrämmande visioner. Det är mycket som behövs göras.
Idag!

Ubicomp för äldre – exemplet Intel och Proactive
Health Lab
Det händer mycket inom forskningen när gäller ny teknik som kan
stödja äldre i deras liv. Det jag hittills anknutit till har haft karaktären
av grundforskning. Det har handlat om perspektiv, tekniker och meto-
der som skapar förutsättningar för utveckling av nya produkter och
tjänster.

Idag finns det också alltmer tillämpad forskning, som direkt tar tag
i konkreta problem. Ett viktigt område handlar om direkt stöd till de
äldre själva. Men det handlar också om stöd till vårdgivare, såväl vän-
ner och anhöriga som professionella inom hemvård och sjukvård. Det
finns forskningsmiljöer som utvecklar olika ansatser som berör ny
teknik som kan stödja äldre. Ej ovanligt är att man anknyter till visio-
nerna från Ubicomp. Ett exempel utgörs av datorchipstillverkaren In-
tel, som driver Proactive Health lab. Detta är ett projekt som startade
år 2002 och som syftar till att:

… exploring the ways in which ubiquitous computing can support the daily
health and wellness needs of people in their homes and everyday lives. Can
proactive systems that anticipate a patient's needs improve the quality of life
for both the patients and their caregivers? (http://www.intel.com/research/
prohealth, 2005.04.12)
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Intel arbetar här med ett perspektiv som både anknyter till Ubicomp
och till det etnografiska intresset för människor vardag. En betydelse-
full beståndsdel också i Intels verksamhet utgörs av etnografiska stu-
dier. På olika sätt utforskar man äldres vardag och de problem som
man där möter. Detta präglar också de frågeställningar Intels forskare
behandlar och de projekt man utvecklat de senaste åren (Dishman
2004a; Dishman, 2004b).

I en artikel från 2003 beskriver man fyra områden som Intel arbe-
tar vidare på för att utveckla teknik som kan stödja äldre i deras liv:

• Stödja tidig upptäckt av olika slags försämringar.

• Tekniken anpassar sig till situationen och tar hänsyn till de vari-
ationer som finns i människors behov och funktion, att man vid
det ena tillfället kan behöva ett stöd, vid ett annat kan man klara
det själv.

• Stimulera sociala kontakter av olika slag.

• Anknyta till och utnyttja människors tidigare erfarenheter av
teknik. (Morris, Lundell et al., 2003)

Stödja tidig upptäckt av en försämring. Detta område handlar bland
annat om att utveckla teknik som kan underlätta en tidigare diagnos för
sådana sjukdomar som medför att man gradvis tappar minnet. Ut-
gångspunkt för ansatsen är att det i många fall förflyter en lång tid från
de första symptomen uppträder till att sjukdomen faktiskt är diagnosti-
serad. Kan man minska tiden fram till upptäckt finns mycket att vinna.
Intel arbetar med att utveckla teknik som kan hjälpa en att träna minnet
och att understödja minnet. Exempelvis kan man, när någon ringer, få
upp en bild på honom eller henne samt vissa nyckeldata, som namn,
när man senast talade med varandra och vad man då talade om.

Tekniken anpassar sig till situationen och det som för tillfället
behövs, varken mer eller mindre. Vi människor presterar olika mycket
vid olika tidpunkter. Det gäller oss alla, men kan kanske vara mer ut-
talat när man blir äldre. Vissa dagar, eller stunder, kommer man ihåg
klart, i andra ögonblick inte. Vissa tillfällen kan man klara av att
genomföra vissa saker och ibland kan det vara helt omöjligt. Teknik
kan vara till stor nytta, men den behöver kunna anpassas. De gånger
man kommer ihåg, eller klarar av att utföra en sak, skall tekniken
”hålla sig undan”. Det finns flera skäl som talar för detta. Ett flexibelt
stöd kan medföra att man kan i vissa fall kan träna upp färdigheter, och
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Figur 1. En kontinuerlig kedja av möjliga teknikstöd. Från Morris,
Lundell et al., 2003, sid. 233
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i andra fall åtminstone bromsa en utveckling där ens förmågor mins-
kar.

Ett sätt att begreppsliggöra teknikens skiftande roller visas i figur
1. Önskvärt är att en och samma teknik kan skifta roller utifrån den rå-
dande situationen. Teknikstödet skall kunna öka gradvis, från att dis-
kret vägleda, via subtila förslag och sen mer klart uttryckta instruktio-
ner. Som en sista åtgärd kan tekniken ”gå in” och agera å den äldres
vägar. De första stadierna i denna kedja är speciellt intressanta enligt
min uppfattning. Det här är också, som jag tidigare varit inne på, en
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kärnfråga inom området Ubicomp. Tekniken skall inte tränga sig på,
utan finnas i bakgrunden utan att störa.

Målet är att tekniken flexibelt och lyhört skall stödja människor i
det som de vill göra. Detta kan synas självklart, men det är det inte.
Idag finns de tekniska möjligheterna till detta. I en del forskningslabo-
ratorier på olika håll i världen finns prototyper och olika slags attrap-
per som visar på möjligheterna att utveckla teknikstöd för äldre längs
dessa banor.

Ett mer konkret exempel på detta är en prototyp som påminner när
man behöver dricka något. Vätskebris är ett inte ovanligt problem för
många äldre, ofta kan det räcka med att på en liten påminnelse när det
är lämpligt att dricka. Här försöker man utforma tekniken så att den tar
hänsyn till vad som händer runt om personen, om man är upptagen och
faktiskt inte vill dricka. Man kanske också just är på väg att laga till
något att dricka. I bägge dessa fallen skall tekniken vara osynlig, och
inte komma och ”skriva på näsan”, genom att ge instruktioner som
faktiskt är onödiga.

Stimulera sociala kontakter av olika slag på ett icke påträngande
sätt. Morris et. al. ger här ett exempel från en fallstudie som beskriver
en person som är 75 år och som gärna rör sig mycket. Men hon har
börjat glömma bort saker ibland, som namn, tider för möten och ibland
tappar hon orienteringen när hon är ute på promenader. Därför vill hon
gärna gå tillsammans med en annan kvinna som hon lärt känna och
som bor i närheten. Men eftersom hon är rädd för att vara för påträng-
ande är hon försiktig med att själv ta initiativet och föreslå en prome-
nad. I detta fall har forskarna utarbetat ett system med sensorer, som
känner av var i rummet de olika personerna håller till och hur de rör
sig. Det handlar inte om uppgifter som okontrollerat eller obearbetat
skickas vidare eller som någon annan kan ta del av. Uppgifterna sam-
manställs och analyseras av tekniken som också ”lärs upp” att se
mönster som hänger samman med att man om ett tag kanske kommer
att ge sig ut. När en sådan situation inträffar låter man något slags
gränssnitt visa att det är ”läge” för att ta kontakt och fråga om man
skall ta en gemensam promenad. I den aktuella prototypen har man
använts sig av ett mindre klockspel (”chime”) som klingar när det kan
vara lämpligt att ta kontakt. Detta skulle också kunna visas på andra
sätt, kanske genom att radioljudet ändras, via TV:n, eller genom en
lampa som blinkar.

Ansatsen innebär att gränssnittet inte skall vara ”påträngande”,
istället skall man underrättas på ett diskret sätt, genom en förändring i
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”bakgrunden”, som inte är störande eller avbryter något som man re-
dan är sysselsatt med. Det här är etablerade principer för arbetet med
design och utveckling inom området Ubicomp, och ursprungligen på-
tänkta för helt andra miljöer. Sådana här principer är universella, och
borde också kunna passa bra in när det gäller utformning av stöd för
boende för äldre.

Anknyta till välkända gränssnitt. Människor skall inte behöva
använda ”datorer” utan istället mer vardagliga saker med välkända
gränssnitt, som exempelvis speglar, klockor, radio, TV, fjärrkontroller,
verktyg, apparater och maskiner av olika slag.

Most cognitively impaired individuals struggled to use computers, even if
they had significant experience with them in the past. …

Familiar and highly tangible interfaces, particularly those that draw on proce-
dural rather than declarative knowledge, will probably have the longest us-
ability. …

Alzheimer’s patients can often still learn simple motor skills and sometimes
hold onto the ability to perform enjoyable activities they learned in the past.
Indeed, several elders in our study with severe limitations in language, atten-
tion, and memory, were still able to play piano or interact with some tangible
interface, such as a photo album. …

The effectiveness of the proactive health offerings suggested in this paper–
early detection, adaptive support, and social facilitation–will depend on
familiar, unintimidating interfaces. Computing needs to draw on the devices
elders currently use in their everyday routines. (Morris, Lundell et al., 2003,
sid. 234)

Teknik när vi blir äldre – på egna villkor
Jag har pekat på några av alla de många möjligheter som finns i den
teknik som nu utvecklas och sprider sig världen över. Möjligheterna
är, enligt min uppfattning, mycket stora när det gäller att stödja ett
värdigt och aktivt åldrande.

Men naturligtvis finns många problem, det här handlar inte om en
utveckling som går av sig själv. Ett allmänt problem är att man inte
uppmärksammar det som tekniken faktiskt kan göra. Utifrån en rädsla
att man kan försumma viktiga mänskliga värden försöker man vara
försiktig med ny teknik. Men tekniken kan faktiskt stödja människor
på många olika sätt, och samtidigt ligga i bakgrunden och bara finnas
där när det behövs. Ett helt annat problem, som nog är mer vanligt
idag, är en övertro på vad tekniken kan åstadkomma. Det här kan an-
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tingen innebära att man övervärderar vad tekniken kan göra eller att
man inför teknik så att den på ett icke önskvärt sätt ersätter människor
och mänskliga kontakter. Ytterligare ett problem är givetvis olika slags
”ekonomiska nödvändigheter”. Besparingstvång och kostnadsredu-
ceringar kan riskera att driva fram en ”dumautomation”, där tekniken
förutsätts göra nästan allt. Människor kan här riskera att bli ett bihang
till tekniken, precis som ett scenario från någon av många teknikdys-
topier. Risken är påtaglig, men min poäng är att det nödvändigtvis inte
behöver bli så här.

… a little bit easier …
Jag vill här anknyta till Eric Dishman vid Intels forskningslaborato-
rium. Han skriver:

A future where managing personal health through computing will be as natu-
ral as managing personal finances, and where caring for an aging relative will
be a little easier thanks to technology. (http://www.intel.com/technology/
techresearch/reallives.htm, 2005.04.12)

Det som jag tycker är viktigt här är formuleringen ” … a little bit ea-
sier …”. Ambitionen är att det skall bli lite lättare. Detta är något som
jag tror är viktigt att slå fast. Vi kommer fortsatt att behöva ta hand om
varandra. Men teknik i olika former kan få en viktig roll i detta sam-
manhang. Tekniken löser inte alla problem – långt därifrån. Men tek-
niken gör livet lite lättare. För att det hela skall fungera behöver män-
niskor hjälpa varandra. Anhöriga och vänner kommer fortsatt att spela
en stor roll, kanske större roll i framtiden än idag. Men tekniken kan
stödja detta. Tekniken kan göra det möjligt. Tekniken kan göra det
lättare.

Det som sker i dagens teknikutveckling kan hjälpa människor att
fortsätta göra saker som vi redan nu gör eller har gjort. Sedan är det
också frågan om att hitta nya saker som går att göra. Bägge dessa
aspekter är viktiga, det vill säga att fortsätta göra det man gjort och att
kunna göra något nytt. Jag vet inte vilken av punkterna som på sikt är
viktigast och mest önskvärd när det gäller teknik för äldre. Men jag är
helt övertygad om att den första punkten är viktig. Det är också hit
som denna artikel siktar: Att utveckla och formge teknik som stödjer
oss i den vardag vi vill ha. Den andra punkten är kanske den allra vik-
tigaste – här ligger ju framtidens vardag. Men det gäller att uppmärk-
samma det som redan idag är vardag. Och möjligheterna för männi-
skor att fortsätta i denna sin vardag. Tekniken kan göra underverk –
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inte minst i sådana sammanhang där exempelvis att själv kunna koka
kaffe vore ett underverk.

Man kan då undra hur våra hem skall se ut. Det kan ju bli mycket
teknik som skall in i våra hem. Blir det kanske så mycket teknik att vi
själva knappt får plats? En vision som kan vara nog så verklig för äldre
idag, med dagens teknik, exempelvis när sjukvård och hemtjänst och
hjälpmedelscentraler har gjort sitt. Och mycket teknik behöver ta plats.
En hel del av det som omfattas av Ubicomp borde inte behöva ta så
stort utrymme. Kanske det blir några fler prylar, som är anpassade till
speciella, konkreta situationer. Men främst skulle det kunna handla om
gamla saker som får nya funktionaliteter. Här är det viktigt att låta den
nya tekniken möta oss i välkända former. Stora möjligheter finns!

Det är emellertid inte oproblematiskt hur tekniken skall utformas.
För min egen del har rollatorn kommit att framstå som ett gott exempel
på hur teknik kan se ut. Den är ett vardagsföremål (det finns åtmin-
stone 300.000 rollatorer i Sverige, se exempelvis Jönsson, 2002) som
vi kan finna överallt (ubiquitous). Den öppnar upp ”nya” horisonter för
många människor = tillåter dem att fortsätta göra saker som de annars
inte skulle kunna. Jag tror att många är nöjda med sina rollatorer och
att användningen av en rollator har gett möjligheter att fortsätta kunna
göra saker.

Här kan vi se viktiga mål att försöka uppnå med ny teknik: Var-
daglig, enkel och överskådlig. Överallt förekommande. En rollator är
till och med så vardaglig att många fnyser åt den. Den kanske till och
med i vissa situationer fungerar som en symbol för ålderdom och
skröplighet. Något som är värt att diskutera i sig. Men det skulle också
vara ett tecken på att vi hade en väsentlig, väl utformad teknik som
verkligen kom till användning i människors vardag.

Vad är då ny teknik? Vad kan det handla om för olika saker? Un-
der seminariediskussionerna i årets Vadstena Forum nämnes många
olika exempel på teknik. Här är en lista på några av dessa saker, jag
har då inte tagit med det stora område som handlar om vård i hemmet:
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• hissar

• mobiltelefon

• MMS

• internet

• låssystem

• porttelefon

• driftövervakning

• brandvarnare

• minneshjälp (av
olika slag)

• system som under-
lättar kontakt med
andra

• sociala nätverk

• tidsbank

• öppna/stänga föns-
ter och dörrar

• reglera värme

• system där man in-
dividuellt betalar
för värme och vat-
ten

• kylskåp

• frys

• sädesbrännare

• digitala namnskyl-
tar på dörrar

• kabel-TV

• bredband

• ljudisolering

• skjutdörrar

• hembio

• bilder–foton

• bil

• flyttbil

• ambulans

• rollatorer

• parkbänkar

• möjlighet att
komma ut

• mötesplatser (de-
signade eller spon-
tana, som exempel-
vis trappuppgångar)

• skötsel, underhåll

De saker som togs upp på Vadstena Forum är alltså vardagliga ting,
saker som finns redan idag. Men det handlar samtidigt om det som
också framtidens teknik, den nya tekniken, i mycket kommer att handla
om. Det är i vardagligheten som, paradoxalt nog, utmaningarna ligger.
Det är här vi behöver satsa på utveckling av den nya tekniken.

De tekniska möjligheterna finns. Det finns mycket stora möjlig-
heter att stödja äldre på deras egna villkor. Tekniken kan hjälpa oss att
göra det man vill fortsätta att göra. Det går också att göra på ett värdigt
sätt. Det gäller ”bara” att utforma, anpassa och införa tekniken på rätt
sätt.
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Äldre och framtidens teknik

Ett datavetenskapligt perspektiv

Av Johan Åberg och Nahid Shahmehri

Introduktion
Dagens samhälle blir alltmer teknikberoende, och ny teknik kan ses
både som ett hot och en möjlighet för äldre. I denna artikel analyserar
vi framtidens teknik för äldre ur ett datavetenskapligt perspektiv, och
ger en översikt över ansatser som pågår för att utveckla ny teknik som
är accepterbar för äldre.

Samhällets teknikberoende
Dagens samhälles teknikberoende tydliggjordes på ett icke önskvärt
sätt för alla dem som drabbades av orkanen Gudrun som drog in över
södra Sverige i slutet av januari år 2005 (se figur 1). Att förbli utan
elektricitet och telefon i flera veckor blev en mardröm för många som
bodde utanför tätorter, framförallt i mellersta Småland. Vardaglig lyx
som att kunna tvätta sig i varmt rinnande vatten, ha värme inomhus,
kunna laga varm mat, hålla kontakt med släkt och vänner via telefon
eller Internet, slappna av framför TV:n, eller tända lyset när det börjar
mörkna, bara försvann. Som tur var hade de flesta drabbade fortfa-
rande möjligheter till transport, och utnyttjade bilen för att till exempel
åka till en simhall för att tvätta sig, åka till affären för att köpa mat och
andra livsnödvändigheter, ta sig till jobbet, och så vidare.

Visst är samhället teknikberoende, och all teknik är inte av godo,
men detta beroende beror till största delen på att vi varken kan eller
vill vara utan den. Tekniken har gett oss ökad livskvalitet. För att pro-
vocera lite så påstår vi att de som hävdar att teknik generellt är av ondo
eller är onödig, och inte har upplevt ett liv utan teknik, inte vet vad de
pratar om.
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Det finns dessutom mycket lite som tyder på att detta teknikbero-
ende skulle minska i framtiden. Man kan försöka resonera som så att
alla viktiga tekniska uppfinningar redan är gjorda och att ny teknik inte
har något egentligt värde utan bara är onödiga leksaker. Men om man
tar ett historiskt perspektiv så finns det egentligen ingenting som tyder
på det. Framtida generationer kommer med största sannolikhet att bli
lika beroende av den nya teknik som blir en del av deras vardag, som
vi är av dagens teknik.

Ny teknik: hot eller möjlighet?
Med föregående styckes diskussion om samhällets teknikberoende
som bakgrund är det kanske svårt att förstå hur ny teknik kan ses som
ett hot över huvud taget. Det är snarare risken att bli utan teknik som
är ett hot. Men det är just denna risk vår artikel handlar om.

Ny teknik introduceras i en allt växande hastighet och integreras
med arbete, studier och vardagsliv. Ansatser till att effektivisera sam-
hällets administration leder till att traditionella interaktionsformer
(som att man personligen går till en myndighet och reglerar sitt
ärende) är på väg att fasas ut, och ersättas av automatiska tjänster via
Internet. För många är denna utveckling till godo och gör att man kan
spara tid som kan användas till viktigare saker. Men för andra kan det
vara ett stort problem, till exempel om man inte kan eller vill använda

Figur 1. Effekter av orkanen Gudrun.
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datorer eller Internet. I förlängningen kan denna utveckling leda till att
alla måste kunna ta till sig ny teknik för att förbli oberoende och ha en
aktiv roll i samhället.

För äldre, som tyvärr sällan är tänkt målgrupp för ny teknik, kan
detta vara ett särskilt problem. Visst finns det äldre som är suveräna på
ny teknik, och intresserade av att följa teknikutvecklingen, men hur
många har sett TV-reklam för teknikprodukter riktade till äldre perso-
ner?

Vi menar därför att vi står inför ett vägval vad det gäller framti-
dens teknikutveckling. Om vi tittar ett antal år framåt i tiden så ser vi
två extremfall. Det ena fallet kan vi kalla ett skräckscenario, och det
andra kan vi kalla vår förhoppning. Se figur 2. Skräckscenariot skulle
innebära att äldre riskerar att hamna utanför samhället. Vår förhopp-
ning å andra sidan skulle innebära att ny teknik utvecklas med äldre i
åtanke, anpassad efter deras behov, och att de därmed kan fortsätta att
vara aktiva i samhället och utnyttja tekniken till något positivt, som att
förlänga den tredje åldern.

Ur ett datavetenskapligt perspektiv är frågan hur vi kan nå för-
hoppningen och undvika skräckscenariot.

Figur 2. Framtida teknikutveckling: ett vägval.
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Ny teknik måste vara accepterbar
Om vi nu strävar efter att framtida teknik ska verka som en möjlighet
snarare än ett hot för äldre, är det absolut väsentligt att tekniken är
accepterbar för de äldre. Accepterbarhet som begrepp har studerats
ganska länge inom datavetenskap, och det finns modeller för hur per-
soner avgör om ett system är accepterbart eller ej. En vanlig modell
presenteras i figur 3 (Nielsen, 1993).

Notera att social accepterbarhet kan vara åldersberoende, men
även tidsberoende. Ta t.ex. ett TV-program som Bingolotto. När pro-
grammet startade blev det snabbt populärt i vissa åldersgrupper, medan
det förkastades av tonåringar i allmänhet. Det kunde betraktas som
pinsamt att titta på programmet. Ett annat exempel är melodifestivalen
som inte var alls populär bland yngre människor för ett tiotal år sedan.
De senaste åren har det dock varit i högsta grad socialt accepterbart för
många yngre personer att titta på detta program.

Om vi går tillbaka till modellen så återstår grenen med praktisk
accepterbarhet. Dessa attribut har traditionellt sett haft betydligt större
inflytande för systemutveckling än social accepterbarhet. Attributet
kostnad står förstås för priset som en användare får betala för systemet
i handeln. Attributet pålitlighet har att göra med hur stabilt systemet är,
och om dess funktion är säkerställd och felfri. Notera att pålitligheten
hos ett driftsystem för ett kärnkraftverk är av enorm betydelse för både
tillverkare och användare, medan pålitligheten hos operativsystem för
persondatorer tyvärr inte alltid är av högsta prioritet hos tillverkare.
Attributet kompatibilitet anger i vilken utsträckning ett system kan

Figur 3. Modell av ett systems accepterbarhet.
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kopplas samman, eller användas tillsammans med andra system. Till
exempel kan en fjärrkontroll med hög kompatibilitet användas till en
mängd olika TV-apparater. Personlig integritet är ofta av stor vikt för
användare och innebär att eventuellt känslig information som systemet
hanterar inte får missbrukas. Attributet relevans konkretiseras av attri-
buten användbarhet och nytta. Användbarhet står för hur pass lätt sy-
stemet är att lära sig, hur pass snabbt det är, samt hur pass uppskattat
det är av användare. Attributet nytta anger hur pass väl systemet upp-
fyller användarens behov.

Slutligen, om vi nu antar att denna modell av vad som utgör ac-
cepterbarhet av ett system är någorlunda korrekt, innebär det förstås att
vi måste ta dessa attribut i beaktande vid design och utveckling av nya
tekniska lösningar. Här finns det idag många öppna frågor som berör
t.ex. social accepterbarhet av tekniska lösningar för äldre, samt
användbarhet för äldre. Om vi inte får bra svar på dessa frågor riskerar
framtida teknik att anta rollen av ett hot, snarare än en möjlighet.

Ansatser inom datavetenskapen: några exempel
Vi kommer nu att beskriva några exempel på datavetenskapliga ansat-
ser till ny accepterbar teknik för äldre. Våra exempel berör främst at-
tributet nytta, men även användbarhet finns representerat.

Universal användbarhet
Universal användbarhet är ett relativt nytt forskningsområde inom da-
tavetenskapen (Shneiderman, 2000). Målsättningen är att alla ska ha
tillgång till datorresurser och kunna använda dessa på ett bra sätt.
Detta ställer stora krav på användbarhet, som vi diskuterat tidigare. Att
bara designa system som är användbara för en specifik målgrupp är
ofta svårt. Att designa system som alla med lätthet kan använda är ett
mycket stort problem, och mycket forskning kommer att krävas.

Specifikt innebär detta att ny teknik måste designas så att den kan
användas på olika tekniska plattformar, till exempel olika anslutnings-
hastigheter till Internet, eller olika snabba datorer, skärmstorlekar, etc.
Det är också viktigt att ta de enorma skillnaderna mellan olika använ-
dare i beaktande. Detta innefattar bland annat datorvana, domänkun-
skap, eventuella nedsättningar av funktion och kognition, ålder, kultu-
rell bakgrund, etc. Man måste också överbrygga det som användaren
kan och det som användaren verkligen behöver kunna för att använda
systemet, till exempel genom hjälpsystem, träningssystem, kundtjänst,
etc.
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Ett exempel på en ansats inom universal användbarhet är forskning
och utveckling av ett speciellt slags hjälpsystem för webbsajter, så
kallade mänskliga hjälpsystem (Live Help Systems) (Åberg, 2002;
Aberg och Shahmehri, 2001b; Aberg och Shahmehri, 2002).

Mänskliga hjälpsystem går ut på att tillhandahålla besökare i en
webbsajt med möjligheter att komma i kontakt med personal på sajten
via något elektroniskt kommunikationssätt, t.ex. med textmeddelanden
i realtid. På så sätt kan besökaren ställa frågor och få svar direkt. Det
finns också möjligheter för hjälpsystemet att upprätta så kallade an-
vändarprofiler som kan återutnyttjas för att ge svar anpassade till be-
sökaren (Aberg et. al., 2001). Här kommer det förstås in integritets-
frågor som måste lösas.

I en större studie av ett mänskligt hjälpsystem fann man att det
fungerade alldeles utmärkt. Systemet användes relativt flitigt, och vi-
sade sig vara mycket uppskattat. Användarna ansåg att de fick bra svar
på sina frågor. Intressant att notera är att en analys av de frågor som
ställdes under försöksperioden visade att det fanns en mycket stor va-
riation bland de frågor som ställdes (Aberg och Shahmehri, 2001a).
Detta visar på svårigheten i att designa system som alla kan använda.

Figur 4. Roboten Pearl.
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Artificiell intelligens
På senare tid har det skett flera viktiga framsteg inom forskningsområ-
det artificiell intelligens. Som exempel på sådana framsteg kan nämnas
resonemang under osäkerhet, robotik, maskininlärning, taligenkän-
ning, samt talgenerering. Tillsammans med utvecklingen inom hård-
vara (till exempel minne och processorer) har detta lett till möjligheter
för nya, intelligenta, produkter inom olika tillämpningsområden. Ett av
dessa områden är hjälpmedel för äldre.

Ett intressant exempel är den mobila roboten Pearl (Pollack et. al.,
2002) som utvecklats som en del av forskningsprojektet Nursebot. I
figur 4 ser vi roboten Pearl i ett äldreboende i Longwood, USA.

Roboten har som uppgift att hjälpa till med att påminna om akti-
viteter som till exempel att äta, dricka, ta medicin, och använda toa-
letten. Utöver detta kan roboten hjälpa till med att hitta rätt när den
äldre är ute och går. Roboten förstår tal och kan själv tala, och känner
igen användarens ansikte.

För att robotens påminnelser inte ska bli en börda och belastning
för användaren så utförs avancerade beräkningar för att fatta beslut om
vilka påminnelser som ska ges, och när. I dessa beräkningar gör robo-
ten avvägelser mellan en rad potentiellt motsägande målsättningar:

1) Se till att användaren är medveten om de aktiviteter som han el-
ler hon förväntas utföra.

2) Öka sannolikheten att användaren kommer att utföra åtminstone
de viktigaste aktiviteterna (som att ta medicinen).

3) Undvika att irritera användaren.
4) Undvika att göra användaren alltför beroende av robotens hjälp.

Pervasive computing
Forskningsområdet pervasive computing (eller ”allerstädes närvarande
datorkraft”, som är en något krystad svensk översättning) är något av
ett paradigmskifte inom datavetenskapen och går i princip ut på att få
datorer att försvinna in i omgivningen och istället för att vara en burk
på ett skrivbord alltid finnas tillgänglig utan att egentligen märkas.
Tänk på datorn ombord på skeppet Enterprise i TV-serien Star Trek,
som alltid är tillgänglig och kan vara till nytta på alla möjliga sätt.
Pervasive computing möjliggörs genom utveckling av mindre och
mindre hårdvara tillsammans med trådlös kommunikation och avance-
rade sensorer, samt utveckling inom multimodala användargränssnitt.
Av speciellt intresse på sista tiden är RFID-tekniken. Denna teknik
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bygger på att man har elektroniska etiketter och avläsare som gör att
man på avstånd kan läsa av etiketten med hjälp av radiokommunika-
tion. Av speciellt intresse för pervasive computing är så kallade pas-
siva etiketter. Dessa etiketter kan ta emot en radiosignal från en RFID-
avläsare och skicka tillbaka ett kortare svarsmeddelande till exempel
innehållande objektets identitet. Detta meddelande kan skickas genom
att utnyttja den energi som finns i det mottagna meddelandet, vilket
innebär att passiva RFID-etiketter inte behöver ha tillgång till energi,
t.ex. i form av batterier. Passiva etiketter har därför en lång livslängd
och är billiga att tillverka. Priset per etikett ligger just nu runt 2,8 kro-
nor och beräknas gå ner till ca 35 öre omkring 2008. RFID-teknik an-
vänds redan på många olika sätt. I figur 5 ser vi ett exempel på en
RFID-tillämpning, nämligen för automatiska vägtullar. En RFID-eti-
kett sitter fäst i vindrutan, och när bilen närmar sig vägtullen kan en
avläsare kommunicera med etiketten och kontrollera att ägaren till
etiketten har rätt att passera, alternativt kan avgiften dras automatiskt.
Detta innebär i längden att köer vid vägtullar kommer att minska. No-
tera att RFID-etiketten i figuren är ganska stor. Just nu finns det pas-
siva etiketter som inte är större än ett frimärke.

Tekniken för att automatiskt känna igen aktiviteter (som till exem-
pel intag av måltid) bygger på att koppla RFID-taggar till viktiga pry-
lar i hemmet, som t.ex. kaffekokaren, köksstolarna, spisen, kylskåpet,

Figur 5. En RFID-etikett för automatisk hantering av vägtullavgift
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etc., samt att personen bär på en RFID-avläsare, monterad till exempel
i en klocka eller ett halsband. När den äldre sedan kommer i nära kon-
takt med kaffekokaren kan avläsaren notera detta och meddela syste-
met. Utifrån dessa kontakter med prylar i hemmet, och kunskap om
hur vanliga aktiviteter normalt går till, kan systemet räkna ut vilken
aktivitet som pågår just nu, och sedan dra nytta av detta i interaktionen
med användaren.

Tester har genomförts med detta system, där ett antal personer fick
välja ut ett urval aktiviteter ur en större mängd och sedan utföra dessa i
valfri ordning i ett riktigt hus med placerade etiketter. Systemet sattes
därefter på prov och fick i uppgift att avgöra vilka aktiviteter som
verkligen genomfördes. Resultaten blev bra, och visar på stor framtida
potential.

Naturligtvis finns det viktiga integritetsaspekter i system som
detta. Information om aktiviteter i hemmet är förmodligen inget man
vill visa upp för utomstående, så det är viktigt att data behandlas på bra
sätt. Till syvende och sist är det dock en fråga om att väga nytta mot
risk.

Telematik
Med begreppet telematik menar man ofta ett trådlöst kommunikations-
system med uppgift att samla in och vidarebefordra data. Tillämp-
ningar finns bland annat för bilar, där man använder sensorer på en bil
för datainsamling. Insamlad data, till exempel om bilens funktion, kan
sedan automatiskt skickas vidare till en serviceinrättning för bedöm-
ning. På så sätt kan man undvika att förslitningsskador på bilens olika
delar får allvarliga konsekvenser, genom att man kan rätta till fel i god
tid.

Ny forskning har studerat hur telematik kan användas för att äldre
personer ska kunna bibehålla sin mobilitet och fortsätta med säker bil-
körning långt upp i åldrarna. Vid hög ålder ökar nämligen riskerna för
nedsättningar av reaktionstid och snabbt beslutsfattande (McDowd och
Shaw, 2000), vilket ofta är av stor vikt vid bilkörning. Äldre personer
tenderar också att bli mer ömtåliga i kroppen vilket leder till ökade
risker för allvarliga följder då äldre är inblandade i kollisioner (McCoy
et. al., 1989). Samtidigt är det av stor vikt att äldre kan bibehålla sin
mobilitet, och därmed förbli oberoende (Owsley, 2002).

En ansats till att stödja säker bilkörning bygger på så kallad for-
donskommunikation (Vehicular Communication) (Chisalita, 2004),
där bilar förses med kommunikationsmöjligheter för överföring av
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information mellan bilar som befinner sig inom samma område, till
exempel vid möte, eller då två bilar närmar sig en korsning från olika
håll. Sådan information kan till exempel vara meddelanden som talar
om att en bil finns vid en viss position, och att den färdas i en viss
riktning med en viss hastighet. Man kan också utbyta information som
samlats in från sensorer på bilen, och på så sätt meddela mötande bilar,
eller bakomliggande bilar, till exempel att det är halt väglag vid en viss
position utmed vägen.

Denna typ av säkerhetsinformation kan sedan användas i ett trafik-
säkerhetssystem, som kan varna bilföraren för potentiella faror, alter-
nativt vidta automatiska åtgärder.

En studie (Shahmehri et. al., 2004) har visat att ett sådant system
har stor potential för att förhindra korsningsolyckor, vilket är den van-
ligaste olyckstypen. I denna studie kom det också fram att trafiksäker-
hetssystem som vidtar automatiska åtgärder, till exempel automatisk
inbromsning, i vissa lägen kan förvärra den ursprungliga situationen.
Detta är ett mycket viktigt resultat som innebär att mycket forskning är
nödvändig innan den typen av system kan tas i bruk. Men, som sagt,
potentialen finns där och bådar gott inför framtiden.

Slutsats
Samhällets ökade teknikberoende utgör både ett hot och en möjlighet
för äldre. Hotet består av att äldre kan utestängas från resten av sam-
hället om de inte kan/vill/orkar ta till sig ny teknik. Å andra sidan ut-
gör ny teknik en möjlighet för äldre att förlänga den så kallade tredje
åldern och utnyttja tekniken för att förbli oberoende och leva med bi-
behållen eller rent av ökad livskvalitet långt upp i åldrarna.

Vi har tagit ett datavetenskapligt perspektiv till denna frågeställ-
ning, och visat på ansatser som görs för att ny teknik ska vara accep-
terbar och till nytta för alla. Men, för att uppnå detta långsiktiga mål
krävs det stora insatser inte bara av forskare inom datavetenskap, utan
av äldreforskare, företag, myndigheter, vårdgivare, med flera.

Vi behöver mer information om äldre, och här har äldreforskare en
viktig roll att spela. Hur fungerar social accepterbarhet av ny teknik för
äldre? Vilken typ av stöd och hjälp har äldre störst behov av? Vilken
ny teknik skulle ge ökad livskvalitet för äldre?

Vi behöver nya och intressanta produkter för äldre. Den omvända
ålderspyramiden visar på en växande och relativt köpstark grupp av
äldre människor. Företag som inser värdet i detta viktiga kundsegment
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har mycket att vinna. Vilket företag kommer att ta fram nästa storsäl-
jande teknikprodukt för äldre?

Myndigheter måste ta sitt ansvar och se till att initiativ för att ef-
fektivisera administrationen inte går ut över de äldre. 24-timmarsmyn-
digheten är ett lovvärt initiativ, men steget mot alltmer automatiserade
tjänster måste göras med medborgarnas möjligheter till interaktion i
åtanke. Komplicerade tjänster baserade på teknik som äldre varken kan
använda eller har tillgång till är inte önskvärda.

Offentliga och privata vårdgivare måste ta sitt ansvar vad det
gäller införande av ny teknik i vårdsektorn. Den framtida åldersfördel-
ningen talar sitt tydliga språk ur ett ekonomiskt perspektiv. Samhället
kommer inte att ha råd att ta hand om de äldre på samma sätt som idag.
Här gäller det att hitta de viktigaste funktionerna för vårdpersonal, och
fokusera personalens insatser på dessa. För övriga funktioner har ny
teknik en mycket viktig roll att spela. Och detta behöver inte nödvän-
digtvis vara något negativt. Det gäller att ta till vara de möjligheter
som finns och utnyttja dessa på bästa sätt, naturligtvis med de äldres
verkliga behov i fokus (och inte vad vi tror de behöver).

Vi tror på en framtid där teknik spelar en viktig roll för välbefin-
nande och livskvalitet för äldre såväl som för yngre!
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Ny teknik: Inte för mej och inte idag

Av Patrik Ernfridsson

Ja, men du vet man ska ju tänka lite grann på hur pass gammal jag är och hur
mycket man kan binda upp sig för något. Man har inte riktigt samma intresse
för att hoppa på nya tekniken hur mycket som helst heller.

Axel, 81 år.

I regeringens proposition 1999/2000:86, ”Ett informationssamhälle för
alla” framhålles att vägledande för IT-politiken bland annat skall vara
att främja livskvalitet genom att ”öka individernas välfärd genom an-
vändning av IT (informationsteknik) i vardags- och arbetslivet” samt
att ”höja utsatta gruppers livskvalitet genom användning av IT” (s. 26).
Man säger att IT till exempel kan ”användas för att äldre ska kunna bo
kvar hemma längre…” och att ”människors kontakter med myndighe-
ter och företag kan också förenklas genom IT-användning” (s. 29).
Utgångspunkten är att Sverige ska vara ett informationssamhälle till-
gängligt för alla. Statistik visar dock att det är en mycket stor andel
äldre som idag inte har tillgång till informationsteknik. Om det är ett
medvetet val att avstå eller om man av något skäl är hindrad från att
delta i informationssamhället är frågan. Dessvärre råder det brist på
kunskap både i den allmänna debatten och inom forskningen om äldres
behov av och intresse för ny teknik (Hagberg, 2004). Otillräcklig kun-
skap leder till felaktiga föreställningar om äldre och teknik. En vanligt
förekommande och missvisande uppfattning är att äldre människor, i
förhållande till yngre, är mindre kompetenta för teknikanvändning och
att de är rädda och ovana vid att använda ny teknik (Östlund, 1996).
Men i citatet ovan uttrycker Axel, 81 år, ett annat och förmodligen inte
ovanligt förhållningssätt till teknik.

Inspirationen till denna essä, där frågan om ny teknik är en hjälp
eller ett hinder för äldre är inramning, är en nyligen genomförd empi-
risk studie av äldres vardagsliv i Norrköping (Ernfridsson & Hagberg,
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2005)1. Under våren och hösten 2004 har jag inom ramen för studien
vid ett flertal tillfällen träffat och intervjuat tretton äldre personer om
teknik i vardagen. Deltagarna, sju kvinnor och sex män, varierande
par, ensamboende eller särbo, är alla PRO-anslutna pensionärer i åld-
rarna 64 till 84 år.2 För närvarande pågår bearbetning av det empiriska
materialet som omfattar såväl teknikminnen och upplevelser från
barndomen som situationen i dagens tekniklandskap och tankar om
den framtida vardagstekniken. Med vardagsteknik avses i studien så-
dan teknik man har omkring sig och ofta använder dagligen, många
gånger utan att ens tänka på det. Studien var upplagd så att deltagarna
under den inledande fasen intervjuades om sin tillgång till och an-
vändning av vardagsteknik historiskt. Därefter var nutida vardagstek-
nik intervjutemat. Intervjuerna genomfördes då i deltagarnas hem där
vi resonerade kring vardagsteknik de har och inte har tillgång till. Un-
der studiens tredje fas har mer generella frågor kring teknik i vardagen
behandlats, samt olika perspektiv på vardagstekniken i framtiden. Ett
inslag i denna fas var att be deltagarna att reflektera på olika framtida
tillämpningar av Internet och mobiltelefoni. Detta moment varierade
något beroende på deltagarens användning av och tillgång till nämnda
tekniker.

Jag vill betona att det är deltagarnas uttryckta teknikhistoria, an-
vändning, inställning och förhållande till vardagsteknik jag uttalar mig
om. Det återstår att se om äldre människor med andra bakgrunder och
intressen kan känna igen sig i detta.

Äldre människor – ny teknik
När man talar om äldre människor är det viktigt att poängtera att grup-
pen äldre inte, som en följd av sin gemensamma ålder, nödvändigtvis
är en homogen grupp med avseende på sitt förhållande till, kunskap
om och erfarenhet av teknik. Förenande är dock att de tillhör en äldre
generation och att de vanligen är pensionärer och inte yrkesverk-
samma. Deltagarna i aktuell studie har också gemensamt att de bor i
egen lägenhet och är i stort sett oberoende av stöd från någon annan
person för de vardagliga bestyren.

                                                
1 Även Jan-Erik Hagbergs essä, till Vadstena Forum 2005, med titeln ”Vi har

aldrig varit så gamla. Så hur vill vi bo när vi blir det?”, bygger delvis på empiri
från denna studie.

2 Som underlag för denna essä inkluderas 12 personer, sju kvinnor och fem män i
åldrarna 67 till 83 år.
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Den innebörd jag här väljer att lägga i begreppet ny teknik är både
rena tillämpningar inom informations- och kommunikationstekniken
(IKT) samt kopplingar och sammansmältningar mellan denna och den
mer ”traditionella” vardagstekniken, till exempel möjligheten att
kunna kontrollera låset i ytterdörren via en dator med Internetanslut-
ning eller via en mobiltelefon. En alltmer framträdande egenskap ny
teknik har är att många och olikartade tjänster erbjuds genom en och
samma apparat. Ett omedelbart exempel är kamerafunktionen som
snart är standard i alla nya mobiltelefoner. Vi ser också till exempel att
tv:n och datorn närmar sig varandra och att det idag pågår tester av tv-
mottagning i mobiltelefoner (Svenska Dagbladet, 2004-11-29). En
sådan sammanslagning av flera olika funktioner till en multifunktionell
apparat benämns som konvergens (KFB 2000:15; Wihlborg, Rahm &
Ellegård, 2003). Bra kan kanske tyckas att mängden apparater att hålla
reda på minskar. Men en följd av att allt fler funktioner förpackas i en
och samma apparat är att användaren har fler vägval att ta ställning till
och passera innan önskad tjänst kan aktiveras. Det ställer högre krav
på användarens kompetens och förmåga och inte minst på utform-
ningen av apparaternas användargränssitt. Ytterligare en tydlig linje i
informations- och kommunikationsteknikens utveckling är transparens
(Teknisk Framsyn, 2004), det vill säga att flera ingångar till samma
tjänst erbjuds. Exempel på transparens är att vi kan nå våra bankkon-
ton och genomföra banktransaktioner genom samtal med en bank-
tjänsteman, via telefonkontakt där vi möts av automatiska talbaserade
gränssnitt eller via en Internetbank; det går att beställa blanketter på
myndigheters hemsidor eller via talgränssnitt i telefonen; man kan
bekräfta sin förenklade deklaration med ett sms (kort textmeddelande)
från mobiltelefonen, via telefon (talgränssnitt), postbrev eller över In-
ternet.

Vem kunde för några tiotal år sedan ana att telefonen bland andra
funktioner också skulle vara en stillbildskamera, filmkamera, elektro-
nisk agenda, radio och musikspelare. Kommer vi att sluta använda
ordet mobiltelefon och istället använda oss av en annan benämning på
den mångfunktionella apparaten? ”Får jag låna din kamera – jag ska
slå en signal!”, kommer vi kanske att säga. Funderingen är befogad då
den pekar på hur vi kategoriserar apparater och på vilket sätt vi be-
traktar dem. Ett etablerat antagande inom forskningsområdet männi-
ska-datorinteraktion är att den mentala bild vi har av en apparat och
dess funktioner påverkar vår inställning till den, vårt angreppssätt, våra
visioner om användning och vår förmåga att använda den (Norman,
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1988; Preece, Rogers & Sharp, 2002). Vi har våra föreställningar om
hur en telefon ska eller kan användas. Då vi närmar oss mobiltelefonen
överför vi vår kunskap om den ”vanliga” hemtelefonen till vår fram-
växande bild av mobiltelefonen. Man kan säga att vi använder hemte-
lefonen som metafor för mobiltelefonen. Den här typen av metaforer
kan användas i användargränssnitt för att ge brukaren en vägledande
föreställning om systemet (Preece, 1994). Ett nu klassiskt exempel är
skrivbordsmetaforen som de grafiska användargränssnitten i Macin-
tosh och Microsoft Windows bygger på. Ett annat exempel är kopp-
lingen mellan skrivmaskin och ordbehandlare. Det är en metafor som
tidigare användes för att ge den skrivmaskinskunnige en hyfsad bild av
vad man kan förvänta sig av en ordbehandlare och hur den kan använ-
das. Jag har vid något tillfälle, utan att tänka mig för, presenterat över-
föringen för en grupp yngre studenter som aldrig använt en skrivma-
skin. Jag upptäckte snart att den metaforens kraft gått ur tiden. Den här
typen av stöd ur tidigare erfarenheter med teknik blir förmodligen svå-
rare att etablera då många olika apparater konvergerar till en och
samma. Vad är vad?

Ny teknik – möjlighet eller hinder
Användningsgraden och tillgången till Internet är betydligt lägre bland
personer i de högre åldrarna än för övriga (SCB, 2005). I åldersgrup-
pen 75–84 år var det endast 11,5 procent som år 2003 hade tillgång till
Internet i hemmet, medan det var 36,7 procent i åldersgruppen 65–74
som hade det. 4,1 procent (ett tal som för övrigt minskat med drygt en
procentenhet sedan 2002) i den förstnämnda gruppen använde Internet
minst en gång i veckan och motsvarande tal var 17,3 procent i den
yngre åldersgruppen. Tittar vi på mobiltelefonbestånd i hemmen så var
det 73 procent av de i den äldre åldersgruppen, 65–79 år, som hade
tillgång till mobiltelefon vilket inte var långt efter åldersgruppen 9–14
som låg på 79 procent och var den grupp vars procentandel låg när-
mast över den äldre gruppens. Tyvärr går det inte att se fördelningen
inom åldersgruppen 65–79 vilket vore intressant. Jag kan bara speku-
lera och anta att det förmodligen är betydligt fler av de yngre i den
aktuella åldersgruppen som har tillgång till mobiltelefon än de i de
övre åldrarna. Mitt antagande bygger på att de yngre har kommit i
kontakt med mobiltelefoni i yrket och tagit med sig vanan då de blev
pensionärer. I sammanhanget kan också påpekas att statistik av den här
typen ofta brister genom att den sällan omfattar personer äldre än runt
85 år. Vi ska också komma ihåg att tillgång inte är samma sak som
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användning. Dock är tillgång till teknik en förutsättning för att möjlig-
heter ska kunna utnyttjas. Även indirekt tillgång kan ge fördelar till
exempel genom att man ber någon annan att, via Internet, beställa bil-
jetter till en tågresa. I denna essä resonerar jag emellertid i första hand
kring direkt användning.

Ny teknik kan också reducera eller helt avstänga tillgången till
äldre teknik och de metoder man är förtrogen med och kan hantera
utan problem. Detta skulle kunna upplevas som ett hinder. Ett exempel
på det kan vara bankers strävan att fasa ut hanteringen av kontanter
och istället ”erbjuda” kunderna kontantuttag i uttagsautomater. Kun-
dens strategi kan då, istället för att låta sig tvingas på den nya tekni-
ken, vara att söka upp en annan bank som fortfarande hanterar kon-
tanter eller att be någon hjälpa till med kontantuttag ur en automat. Om
det inte finns några alternativ och insatsen för att skaffa sig tillgång till
den nya tekniken, lära sig behärska den och övervinna andra svårig-
heter kring den, upplevs för stor återstår det att avstå från den trots
försakelser. Men att stå utanför blir allt svårare i takt med att antalet
användare ökar och med det de praktiska och sociala problem det in-
nebär att avstå (Hagberg & Johansson, 1990).

Inblick i empirin
Jag kommer här utifrån empirin att resonera kring vad den nya tekni-
ken innebär för deltagarna i studien. Några utdrag ur intervjuerna pre-
senteras också. Jag har valt ut mobiltelefon, video och hemdator där de
två förstnämnda teknikerna kan utgöra exempel på både ny och gam-
mal teknik, medan datorn får representera den nya tekniken.

Mobiltelefon
Låt mig börja med att belysa mobiltelefonen, en teknik jag uppfattar
som särskilt intressant i och med dess tydliga koppling till båda lägren.
Den traditionella telefonfunktionen representerar den ”gamla” tekni-
ken och funktioner som sms (korta textmeddelanden), mms (bildöver-
föring), informationslagring och Internetuppkoppling den nya. Mobil-
telefonen är också intressant därför att så många äldre har tillgång till
den tekniken, vilket kan ses både i statistiken jag refererar till ovan och
i den aktuella studien där alla deltagare har direkt eller indirekt tillgång
(genom makan eller maken) till mobiltelefon. Studien visar på att an-
skaffandet av den första mobiltelefonen ofta har skett genom att bar-
nen, när de skaffat en ny modell till sig själva, överlämnat den gamla
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telefonen till sina föräldrar. Ungefär hälften av deltagarna har efter den
första mobiltelefonen så småningom skaffat sig en ny telefon.

Deltagarnas användning av mobiltelefonen kan karakteriseras som
återhållsam med trygghet som det främsta bruksvärdet. De tar med sig
telefonen då de är någon annanstans än i hemmet och upplever trygg-
het i möjligheten att kunna ringa efter hjälp om det händer något de
inte själva klarar ut. Flera av deltagarna berättar att barnen sagt till
dem att ta med sig mobiltelefonen när de inte är i hemmet. En delta-
gare ökade sitt mobiltelefonbruk när hon ville vara mer nåbar då ma-
ken blev sjuk. Deltagarna i studien lämnar sparsamt ut sitt mobiltele-
fonnummer till andra – det är en ytterst liten krets man ringer till och
tar emot samtal ifrån, oftast barnen, makan eller maken. På frågan om
hur deras mobiltelefonanvändning ser ut framåt i tiden svarar de flesta
mer eller mindre att användningen nog inte kommer att ändras så
mycket – man har inte det behovet. Några har emellertid prövat att
skicka och ta emot sms vilket är en utvidgad mobiltelefonanvändning
som sträcker sig över gränsen mot den nya tekniken. Det som har mo-
tiverat dem att använda sms har främst varit att deras barn skickar
meddelanden till dem och att det är billigare att skicka sms än att
ringa. Övriga i studien är överlag dock inte så intresserade av sms och
tycker inte att de har behov av att använda den funktionen.

Det uttalas mycket få hinder för den elementära och för deltagarna
utmärkande mobiltelefonanvändningen. De använder mobiltelefonen
på sina villkor. Några av deltagarna uttrycker dock hinder av använd-
barhetskaraktär då de pekar på att det på de nya mobiltelefonerna är
svårt att se de alltför små tecknen i teckenfönstret och på tangenterna
och att de därför är rädda om sin nuvarande telefon och inte vill ha
någon ny. Någon nämner dessutom att det på nya telefoner är svårt att
trycka rätt på tangenterna som också är för små.

Deltagarna i studien ombads reflektera över en rad tjänster som nu
eller i framtiden skulle kunna erbjudas via ett mobiltelefonsystem.
Som exempel på den typen av tjänster kan nämnas möjligheten att till
en mobiltelefon få sitt bankkontosaldo i textform, att kunna kontrollera
om ytterdörren är låst och reglera låset via mobiltelefonen, att kunna
kontrollera om spisen är avstängd och stänga av den via mobiltelefo-
nen om nödvändigt. Deltagarnas svar på dessa frågor var ofta att detta
säkert är bra funktioner men att de inte har något behov av dem.

Citatet nedan är ett bra exempel ur empirin som visar på den
pragmatiska inställning till mobiltelefonbruk som i stort sett råder
bland deltagarna. Nu hör nog Arne, som är inne på sin tredje mobilte-
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lefon, till dem som är mest kritiska mot andras alltmer utbredda mo-
biltelefonanvändning (intervjuarens uttalanden skrivs med kursiv stil):

Mobiltelefon för mig är endast att jag ska kunna vara anträffbar och att jag
ska kunna förmedla mig om det behövs. Och det kommer att vara så – det är
så du använder mobiltelefonen? Ja, alltså jag går ju till den där [en av hem-
matelefonerna] hellre än att jag använder mobilen. Så du väntar med ett sam-
tal? Den här lilla uslingen [avser mobiltelefonen]. Är den svår att prata i?
Nej, det är inte så inte. Men jag känner mig mera hemma med en riktig tele-
fonlur. Sedan är det väl billigare med det än det här [mobiltelefonen] – är det
också? Om det inte skulle skilja något [i pris] – om det skulle vara? Det änd-
rar inte i alla fall. Jag föredrar den gamla hederliga telefonen – men däremot
så nedklassar jag inte den här. Absolut inte. För den har sin nytta? Ja, ja min-
sann. Jag är bara förvånad över att folk kan springa omkring och prata i den
där så in i helsike, vilket dom gör. Just det, det pratade vi om tidigare. Jag
tycker att det är knepigt. Du vet det motivet att gå på stan och prata i telefon
med folk – vad är det för motiv – det är ju ett konstruerat motiv – det är ju
inte nödvändigt. Men däremot så vet jag vid något tillfälle när frun inte har
varit med och handlat och då har det inte stämt för mig när jag varit på Coop
– ja, då ringer jag hem och frågar. Vad du skulle ta för något istället? Ja, när
det är något som inte stämmer – då ringer jag hem och frågar – då är han ju
bra att ha – och då gör han ju nytta. För att om jag inte hade den där – då
finge jag åka hem och fråga och sedan åka tillbaka igen. Så det är en bra
grej? Ja, det är en jättefin grej det där – men just att springa som dom gör på
stan och prata det är nått man inte fattar. Så du pratar inte på stan? Nä, utan
då är det något – då är det något allvarligt.

Arne, 83 år.

Hemdator
Om mobiltelefonen genom sina egenskaper och funktioner enligt mitt
resonemang representerar både den gamla och den nya tekniken ser jag
datorn eller rättare sagt hemdatorn som exempel på den nya tekniken.
Det är betydligt färre av deltagarna som har tillgång till hemdator jäm-
fört med tillgången till mobiltelefon. Fyra av deltagarna, varav två är
makar, har direkt tillgång till hemdator och Internet. De som har en
dator har skaffat sig den genom barnen eller så har den följt med från
den tidigare arbetsplatsen.

Trots att det är få som direkt kommit i kontakt med en hemdator
känner deltagarna till en del om vad en sådan kan användas till i hem-
met. Nästan alla deltagare har barn som har dator vilket är en källa till
sådan kunskap. Britta, 76 år, som är en av dem som har en hemdator
säger att det är nyfikenhet som gjort att hon skaffat den. Hon och ma-
ken har deltagit i flera datorkurser och känner att de vill följa med nå-
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got i det nya. Britta har bland annat använt datorn till att skriva ner
några av sina barndomsminnen med. Men Internet, säger hon, är inte
något för henne. Den av deltagarna som har skapat en datorvana i yr-
ket utnyttjar sin hemdator ofta. Han använder den bland annat till att
göra ekonomiska kalkyler med, skriva om sitt liv, surfa på Internet,
sköta sina bankärenden och skicka e-post till de många vänner han har
kontakt med på det sättet.

När det gäller de deltagare som inte har hemdator och de skäl de
uppger för att inte skaffa sig någon är det snarare avsaknaden av skäl
för att skaffa dator som framträder. Utifrån svar jag fått då jag bett
deltagarna att reflektera på olika förslag på användning av hemdatorer
uppfattar jag att de ur det perspektivet känner sig nöjda med situatio-
nen som den är idag. Orsakerna till det kan vara många, en är natur-
ligtvis att det fortfarande finns ”analoga” alternativ till tjänster som
erbjuds på Internet. Man tvingas inte in i det nya. Det går fortfarande
att, utan några eller med mycket små bekymmer, välja att avstå från
Internet och dator i hemmet. Vanor är svåra att bryta och deltagarna
har sedan lång tid vant sig vid att sköta saker och ting på ett visst sätt.
Det är vanor de känner att det inte finns någon anledning till att ändra
på. Ta till exempel hanteringen av räkningar – det fungerar bra att
skicka in betalningsordrar med posten och de ser inget direkt skäl till
att använda Internetbank och ändra på den rutinen. Inte heller möjlig-
heten att handla varor via Internet till ett lägre pris än i manuella affä-
rer är något skäl för deltagarna till att använda dator. Flera av delta-
garna har låg tillit till Internet och uttrycker osäkerhet kring att hantera
bankärenden och handla varor där. De har hört talas om och läst om
hackers, bedrägeri och liknande problem. Bland de deltagare som har
hemdator så sköter paret sina bankärenden via Internetbank och en av
de övriga ska skaffa sig det så småningom.

Då jag för studiens deltagare presenterat förslag på ärenden de
skulle kunna uträtta via Internet genom de tjänster som idag erbjuds
eller som i framtiden skulle kunna erbjudas där, exempelvis att kom-
municera med myndigheter, service- och sjukvårdsinrättningar, nämns
bristen på mänsklig kontakt som ett av motargumenten. De vill av
sociala skäl och förtroendeskäl prata med någon. När vi talar om att
börja använda dator säger flera av deltagarna att det är för sent att
börja med det nu, det skulle man ha gjort tidigare. Axel är tydlig på
den punkten:

Det här som du sade att du att du nog har bestämt dig för att du nog inte
skulle använda dator. Nej, just det. När du säger så – vad lägger du i det då –
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vad tänker du då när du har bestämt dig? Ja, men du vet man ska ju tänka lite
grann på hur pass gammal jag är och hur mycket man kan binda upp sig för
något. Man har inte riktigt samma intresse för att hoppa på nya tekniken hur
mycket som helst heller. Och intresset beror det på åldern – att man tänker
så? Ja, jag tycker att det har lite med det att göra – med åldern att göra. […]
Jag inte har suget att hoppa på någonting sånt där direkt. Och om man ska gå
så långt – jag har ju inte någon nytta av det heller – och bara sitta och peta för
nöjes skull liksom och bläddra till exempel hoppa ut på Internet och sånt där.
Det intresset har jag inte faktiskt för det. Så det är både, dels så att du inte
känner intresset – du har inte drivet. Nej. Men också en medveten tanke att
”äh, jag är 81 år och jag är lite för gammal för det här”? Finns det så
också? Ja, det finns väl det med. Ska man se realistiskt på det då ska man dra
nytta av det, och ha så mycket nytta av det. Jag tror inte att jag har det helt
enkelt. Så det är nyttan som du är ute efter? Ja, ja just det, jag tycker inte att
jag skulle ha så förskräckligt mycket nytta utav den. Eller glädje eller vad
man nu ska säga, och ha en dator och sitta och knappa på – jag tror inte det.

Axel, 81 år.

Trots att flera av deltagarna uttryckte sig positivt kring mina förslag på
vad de skulle kunna använda Internet till, till exempel för att förnya
läkemedelsrecept via e-post, söka information om resor och leta efter
adressuppgifter, så ansåg de att det ändå inte ger dem tillräckliga motiv
för att skaffa en hemdator. Situationen kunde dock ändras enligt en av
deltagarna som sade att om hon blev ensam och inte hade maken kvar
hos sig så kunde hon tänka sig att skaffa en dator för att odla ett annat
intresse då hon inte längre kunde ägna sig åt deras gemensamma in-
tressen. Ett annat argument för att skaffa en dator, som en av delta-
garna uttryckte, var att om han skulle tvingas att på grund av orörlighet
bli mer stillasittande i hemmet så kunde det vara aktuellt att skaffa en
dator för att öka möjligheten till kontakt med omvärlden.

Video
Videobandspelaren skulle kunna sägas vara en apparat i gränslandet
mellan det jag här i essän kallar för den nya respektive den gamla tek-
niken, åtminstone när det gäller den nya generationen av tv-mediain-
spelare som bygger på hårddiskteknik och är integrerad med diverse
bild- och filmlagring.

Över hälften av deltagarna i studien har en videobandspelare.
Många av dem har haft flera videoapparater genom åren. En av de sa-
ker jag finner intressant med berättelserna kring videoapparaterna är
det sätt på vilket några av deltagarna skaffat sig dem och att flera an-
vänder videon mycket lite. Följande citat får illustrera det:
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Det var det här som du tyckte krånglar lite – som vi pratade om – videon – du
var väl inte riktigt bekant med hur den fungerade helt och hållet. Nej, det är
jag inte – jag kan sätta in en film och sätta på play – men vi är inga tekniker
när det gäller videon maken och jag. Den har vi skaffat – jag vet inte varför –
det var väl när vi bytte tv:n en gång då vart det ett sånt här paket med video
och då blev det att vi skaffade en. Ja, det här är ju bara andra videon vi har.

Maja, 71 år.

Videoapparat har ni det? Ja, det har vi i stan men vi har visst aldrig fått igång
den. Det heter nog fanken video. Vi har lagt i band och tittat på – det hade vi
till barn när dom kom och hälsade på och då fick dom titta på det. Det stäm-
mer det heter video. Men jag har aldrig lärt mig hur man ska ställa in den för
att till exempel se en fotbollsmatch som jag missat. Det har jag inte lyckats
lära mig. Men du tittar på filmer i den? Det händer – det är inte så ofta – men
den finns där i alla fall. Vi har lånat filmer ett par gånger. Dom som vi lånat
av dom har ingen video kvar längre – dom har ännu mer avancerat.

Arne, 83 år.

Hur resonerade ni när ni köpte videon? Det du? Det bara blev så [säger ma-
kan som sitter med då vi samtalar]. Ja, hur vi resonerade [frågar sig Arne]?
Vad skulle ni ha den till? Ja, det kan man fråga sig – rent allvarligt. Filmer
[säger makan]! Nu är det länge sedan vi spelade på den – vi har väl ett par
band vi har spelat på den. Vi har väl ett barnband och så har vi någon film.
Jag har tyvärr inte lärt mig ännu att spela in på den [Arne]. Så du har inte den
användningen för den då? Egentligen var det väl inspelning som var grundor-
saken till att köpa – men det har inte blivit av ännu. Och det är inte så ofta
man behöver spela in. Det känns inte som att det är något större behov? Nej,
så det har jag aldrig lärt mig.

Arne, 83 år.
Jag uppfattar det som att Maja och Arne nästan inte har haft kontroll
över att en videoapparat inköpts – det bara blev så, plötsligt stod den
bara där. Därtill kommer svårigheterna med att lära sig använda video-
apparaten, vilket flera av videoinnehavarna rapporterar om. Dessa
faktorer, tillsammans med att videon används ytterst sparsamt, tycker
jag är intressanta. Intuitivt känns det som att deltagarna omedvetet
eller medvetet uppfattar och hanterar videoapparaten som ny teknik.
Då vi är inne på området krånglig teknik tar Britta upp videon och
datorn och berättar att de svårigheter hon har med att lära sig hantera
dessa båda tekniker liknar varandra:

Men du nämnde just kring videon att du hade ingen lust att lära dig det där.
Nej, det ser så invecklat ut. Ja det vet jag ju att det är också. Men du tycker att
det är besvärligt med sånt där som kommer in i hemmet? Ja det är det. Och
det är samma med datorn – jag är inte sådär haj på det. Jag kan ju sätta igång
den och göra vissa saker – men jag är inte så – fast jag har gått på kurs – det
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fastnar inte. Det är väl det att jag inte är så intresserad. Är det det? Ja, är man
intresserad då lär man sig ju.

Britta, 76 år.

Summering
Det är enligt studien vanligen nytta som är den stora motivationsfak-
torn till att skaffa sig och använda teknik i vardagen. Det är också
bristen på nytta som ger motsatsen. Man ser viss nytta i en del av ex-
emplen på tillämpningar av ny teknik som jag ger under intervjuerna.
Men nyttan är inte så stor att man själv skulle skaffa sig den nya tekni-
ken. Nyfikenhet nämns också som motiv för att införskaffa och pröva
ny teknik.

Några av deltagarnas resonemang kring de förslag jag givit på
tjänster som är eller kan blir tillgängliga via mobiltelefon och/eller
Internet kan tolkas som att de inte är intresserade av att ha tillgång till
flera sätt att utföra samma sorts ärende eller uppgift på. När jag till
exempel givit förslag på olika typer av meddelanden som kan skickas
via sms, förutsatt att de använde det, kan svaret vara att man kan an-
vända telefonen istället. Jag tycker mig se att intresset för transparens
inte är så stort hos deltagarna. Kanske är det så att de bara vill ha ett
sätt att utföra en uppgift på – flera möjligheter bara stör.

Att deltagarna i dag i stort sett endast använder mobiltelefonens
grundläggande funktioner och inte ser någon utökning av antalet
tjänster man själv vill använda mobiltelefonen till, kan vara ett tecken
på att multifunktionsapparater inte heller uppskattas. Man är van vid
att var sak har sin uppgift. Som jag nämnde ovan ställer sådan konver-
gerande teknik också högre krav på kunskap och förmåga. Arne ut-
trycker det kortfattar såhär:

Det här som du nämnde om att man kunde skicka meddelande med telefonen
som – det var någon som du kände som gjorde så? Ja, unga gör det. Sms. Ja,
det kanske det heter. Är det något du skulle vilja prova? Nej, det är likadant
det här med bildtelefoni. Kamera och sådant. Ja, ska jag ta bilder då ska jag
ha en kamera.

Arne, 83 år.

Som jag tidigare tagit upp och exemplifierat nämns hög ålder som ar-
gument för att inte skaffa ny teknik eller lära sig använda den. Några
säger också att det blivit svårare att lära sig saker med ökad ålder. Det
uttrycks också oro, som jag tolkar det, för att inte kunna kontrollera
omfattningen av sin egen användning av en dator och för risken att på
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andra aktiviteters bekostnad bli sittande för lång tid framför dator-
skärmen. Jag uppfattar att synen på ny teknik ibland kan vara miss-
visande på så sätt att man ser större svårigheter i teknikinteraktionen
än det behöver vara. Om man vill främja intresset för och nyfikenheten
på ny teknik tror jag att ett steg åt rätt håll är att förändra denna bild av
tekniken.

I kalkylen som ligger till grund för huruvida man ska satsa tid och
energi på att lära sig använda en ny apparat ligger förmodligen inbakat
en föreställning om hur komplicerat det är. Utifrån studien uppfattar
jag att hindren för att använda teknik ibland överdrivs bland delta-
garna. En av orsakerna till det kan vara att det främst är skildringar av
negativa upplevelser av den nya tekniken som når dessa personer.
Förmodligen skulle en bättre och mer anpassad introduktion till den
nya tekniken vara en väg att få den äldre att känna sig mer motiverad
att pröva. Gösta, 83 år, är inne på det när han säger: ”Tänk förr då
kunde man få en instruktion när man kom och köpte en radioapparat
till exempel – då talade de om för en hur man skulle göra med den. Det
finns inget sådant idag – de bara skickar till en en kartong.” Det är på
liknande sätt för honom när det plötsligt står en ny supermodern tvätt-
maskin i tvättstugan med knappar som man bara behöver ”nudda på”.
Det finns en skriftlig instruktion, men Gösta vill gärna få den muntligt
när något sådant dyker upp.

När ny teknik kommer in i hemmet inleds det som Silverstone,
Hirsch och Morley (1992) kallar för domesticering. Det betecknar den
process som bidrar till att teknik integreras i vårt dagliga liv. För
många konsumenter av ny teknik är det nog så att intresset för tekni-
ken väcks redan långt innan den finns i hemmet. Introduktionen börjar
genom reklambroschyrer, besök i butiken, information och reklam på
Internet och vid kontakter med andra som redan har den apparat man
är intresserad av. Om vi nu ser på hur man blivit ägare av en mobilte-
lefon så har det för flera av deltagarna skett genom att barnen givit
bort sina gamla telefoner med order till föräldrarna om att de ska an-
vändas. Inte undra på att intresset för att lära sig är lågt. Domestice-
ringsprocessens inledning är överhoppad – den viktiga påfartssträckan
för att börja lära sig använda apparaten saknas. I sammanhanget kan
också deltagarnas förhållande till videoapparaten nämnas. Även här
tycks inledningen av domesticeringsprocessen ha gått snett – ingen
nämnvärd introduktion verkar ha kommit till stånd. Jag tror att en an-
passad introduktion till ny teknik skulle kunna ge ett större intresse för
att pröva den. Och det borde leda till en högre grad av användning.
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Varken hinder eller nytta
Deltagarna i studien är i mycket liten omfattning nyttjare av det som
här kallats för den nya tekniken. De behöver idag inte använda infor-
mations- och kommunikationsteknik för sina dagliga aktiviteter. Del-
tagarna upplever inte att den nya tekniken hindrar dem – de upplever
inte heller att de kommer att behöva ta sig an den utan kan förlita sig
på de traditionella alternativen. De ser inte, för sin egen del, så mycket
nytta i den nya tekniken att de vill skaffa sig den och lära sig använda
den.

Dock finns några hinder
Det finns dock exempel på ny teknik som en del av deltagarna träffar
på och upplever vissa hinder med. Det gäller så kallade publika system
som uttagsautomater, biljettautomater och liknande och de problem
som uppträder är svårigheter med att veta vilka knappar man ska
trycka på för att det ska bli rätt. En betydande orsak till det, som jag
funnit i studien, är att deltagarna mycket sällan använder till exempel
uttagsautomater och mellan varven glömmer bort hur man gör. Dess-
utom kompliceras interaktionen ytterligare genom att användargräns-
snitten ibland varierar mellan olika uttagsautomater. Dessa användbar-
hetsfaktorer bör beaktas vid utformning av publika system.

Just inkonsekvens mellan olika användargränssnitt är ett hinder i
den nya tekniken som jag ser kan drabba äldre. Till exempel kan me-
nyer i olika mobiltelefonmodeller vara helt olika varandra, vilket krä-
ver en extra inlärningsinsats vid telefonbyte. Arne, som citerats ovan,
bekräftar sin strävan efter att undvika att tvingas lära sig nya knappar
då han berättar om hur han och makan envist letade i affärer för att
hitta en mikrovågsugn till sommarhuset som hade samma kontroll-
knappar som den de har i lägenheten.

Mobiltelefonen – vägen till den nya tekniken
Kan mobiltelefonen vara vägen för äldre människor in till den nya
tekniken? Ja, jag tycker att mycket talar för det. Mobiltelefonen har en
stor funktionspotential och det är många äldre som idag använder mo-
biltelefon även om det i huvudsak inte är den nya teknikens funktioner
som används. Det återstår dock, bland annat med tanke på konvergens,
många frågor kring användbarhet och anpassning av tekniken för äldre
användare. Viktigt är också att för att öka motivationen till att använda
tekniken erbjuda en god introduktion. Ju mer jag vet om en apparat,
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desto bättre kan jag bedöma vilken nytta den skulle ha för mig som
användare.

Vad gäller i framtiden?
Vad kommer då att gälla i framtiden kring äldres tillgång till och an-
vändning av ny teknik? Ja, om vi ser på en nära framtid tror jag att
svaret beror på i vilken utsträckning alternativ till tillämpningar av den
nya tekniken kommer att erbjudas. Kommer situationen att se ut som
idag finns det inte några hinder eller motiv som gör att alla äldre
kommer att skaffa sig dator och Internet. Om det däremot blir så att de
”analoga” alternativen försvinner drastiskt blir ansträngningen för att
hålla sig utanför informationssamhället för hög. Många seniorer
mellan 66 och 75 år (65 %) har idag inte Internet i hemmet (World
Internet Institute, 2004), och de har många år kvar att leva. Försvinner
alternativen måste alla använda tjänster som levereras genom den nya
tekniken. Jag tror att de många brister i användbarheten som ny teknik
är behäftad med då kommer att vålla en hel del problem, inte minst för
äldre människor som då tvingats till att använda den nya tekniken och
därför saknar tillräcklig motivation och beredskap för att hantera svå-
righeterna.

Om vi ser framtiden som längre fram än 20 år. Då är sannolikt alla
människor användare av informations- och kommunikationsteknik.
Men kommer det att innebära att äldre i framtiden inte längre är
exkluderade från den vardagsteknik som då är i frontlinjen? Typiskt
för informations- och kommunikationsteknik idag är att utvecklingen
går mycket fort, nya modeller, versioner och tekniska lösningar kom-
mer ständigt ut på marknaden. Det blir både kunskapsmässigt och
materiellt allt svårare att hänga med. Nya program ställer högre krav
på datorns kapacitet. Uppgraderas inte hårdvara och mjukvara konti-
nuerlig hamnar man på efterkälken och kan inte använda tekniken som
tidigare. Verktyget blir skralt och ens kunskap likaså. Ska man hänga
med måste man prioritera tekniken i sitt liv. Om den trenden fortsätter
och om äldre människor inte involveras i teknikutvecklingen på olika
plan, tror jag att de inte heller i framtiden kommer att vara användare
av den senaste vardagstekniken.
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Den åldrande befolkningen och framtida
anspråk på äldreomsorg?

Ilija Batljan

Denna artikel diskuterar hur den demografiska utvecklingen kan på-
verka framtida efterfrågan av äldrevård och omsorg. En genomgång av
de senaste trenderna när det gäller utvecklingen av funktionsförmågan
bland populationen 65 år och äldre presenteras också. Artikeln1 avslu-
tas med en diskussion om vilka som ska räknas som äldre.

Inledning
Antalet personer äldre än 65 år prognostiseras öka mycket snabbt de
närmaste 25 åren. I takt med att fyrtiotalisterna passerar pensionsål-
dern sker det först en stark ökning av antalet personer i åldersgruppen
65–79 år. Halvtannat decennium senare – på 2020-talet – kommer se-
dan den stora ökningen av antalet äldre, de över 80 år. Enligt SCB:s
senaste prognos uppdaterad förra året kommer det totala antalet äldre
personer att öka med 48 procent mellan år 2003 och år 2030. Denna
prognostiserade ökningen av antalet personer äldre än 65 år har väckt
frågor om våra möjligheter att i framtiden kunna finansiera hälso- och
sjukvård och äldreomsorg. Därmed kopplas befolkningens åldrande till
framtida behov av och resursanspråk på vården och omsorgen.

Vårdbehoven är inte jämnt fördelade på åldersgrupperna
Den primära orsaken till att befolkningens ändrade ålderssamman-
sättning får effekter på behov och efterfrågan på vård och omsorg är
naturligtvis att vårdbehoven inte är jämnt fördelade på åldersgrupperna
i befolkningen. Antalet vårddagar per person i sluten sjukvård ökar
starkt med åldern, liksom andelen hjälptagare i den sociala hemtjäns-
ten och andelen personer i det särskilda äldreboendet. Det är just detta
                                                     
1 En längre version av denna artikel har presenterats på Socialtjänstforum 2005.
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faktum – sambandet mellan ålder och vård- och omsorgskostnad – som
regelmässigt uppmärksammats i de olika försök, som under åren gjorts
att planera vården och omsorgen eller förutsäga kommande vårdbehov.
Sambandet mellan ålder och vård- och omsorgskostnad är dock ett
statistiskt samband som försvinner när man inkluderar andra faktorer
med betydelse för vård och omsorgskostnaden (utvecklingen av hälsa
och funktionsförmåga, behovet av hjälp, stöd och vård givet ohälsa
och samhällsförhållanden, tillgången till hjälp och stöd i familj och
socialt nätverk, benägenheten att söka offentlig vård och omsorg: för-
väntningar, avgifter, privata alternativ, vårdstrukturen: vård och om-
sorg i hemmet eller på institution). Även ytterligare faktorer som: vår-
dens inverkan på hälsa och funktionsförmåga: förebyggande insatser,
iatrogena2 vårdbehov, rehabilitering, personalbehovet för given vårdin-
sats, personalkostnader och övriga kostnader (lönenivå, boendestan-
dard, läkemedel, tekniska hjälpmedel…) har stor betydelse för vård
och omsorgskostnaderna.

En avgörande faktor för både dagens och framtidens kostnader och
behov av vård och omsorg är självfallet utvecklingen av ohälsa och
funktionshinder hos de äldre givet åldern – inte åldern i sig. Samtidigt
är det viktigt att poängtera att det är omöjligt att exakt bedöma fram-
tida behov av vården och omsorgen. Det som däremot är möjligt är att
utifrån dagens kunskaper diskutera vilka metoder som på ett bra sätt
kan koppla ihop befolkningsprognoser och de antaganden som redan
finns inbakade där och utveckling av hälsa och funktionsförmåga.
Vården och omsorgen är också dynamiska sektorer, som är mycket
beroende av samhällsutvecklingen och i särskild hög grad samhälls-
ekonomin. Många medicinska behandlingsmetoder, som idag tillämpas
rutinmässigt, var helt okända för bara ett tiotal år sedan. Äldreomsorg
idag tenderar att vara en kunskapsintensiv verksamhet.

Dödlighet och nedsatt funktionsförmåga, vad är sambandet –
Tre Hypoteser
Att antalet personer äldre än 65 år ökar kraftigt de närmaste decenni-
erna är framförallt resultat av minskad dödlighet (både den minsk-
ningen som redan ägt rum och den prognostiserade minskningen).
T.ex. minskar dödligheten för både män och kvinnor i alla åldersgrup-
per enligt den senaste Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen/EPC 2005),

                                                     
2 Vårdbehov skapade genom vården på grund av felbehandling, olycksfall,

övervård (s.k. hospitalisering) m.m.
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även bland de allra äldsta. Under den senaste 30-årsperioden har död-
ligheten minskat med cirka 1 procent per år för både män och kvinnor.
Det är framförallt dödligheten i hjärtkärlsjukdomar som minskat, t.ex. i
hjärtinfarkt och hjärnblödning (Socialstyrelsen/EPC 2005). Medel-
livslängden har aldrig varit högre än den är nu konstaterar Socialsty-
relsen med hänvisning till medellivslängden ar 2003 i den senaste
Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen/EPC 2005). Bara några dagar se-
nare blev uppgifterna avseende år 2004 klara. År 2004 var medellivs-
längden 78,4 år för män (en ökning med nästan fantastiska ett halvår –
0,44 år – i relation till medellivslängden år 2003) och 82,7 år för
kvinnor (en ökning med 0,25 år). Kvinnor lever i genomsnitt 4,3 år
längre än män, men männens medellivslängd, som också förändringen
mellan 2003 och 2004 visar, ökar nu fortare än kvinnornas.
Den centrala frågan är om dödlighetsminskningarna också är förknip-
pade med en förbättring av de äldres hälsotillstånd och funktionsför-
måga per åldersgrupp räknat eller om de år som lagts till livet varit år
med svår ohälsa och funktionsnedsättning. Denna fråga har och fort-
sätter att splittra forskarsamhället i olika läger. Det har i den interna-
tionella litteraturen figurerat tre hypoteser avseende sambandet mellan
ohälsa (sjuklighet, funktionsförmågan..) och åldrande befolkning (den
ökade medellivslängden):

• den komprimerade sjukligheten (compression of morbidity),
• den växande sjukligheten (expansion of morbidity) och
• den uppskjutna sjukligheten (postponement of morbidity), också

refererad som ” ett jämviktstillstånd”(general equilibrium).

En central fråga i dessa hypoteser är utvecklingen av antalet levnadsår
med hälsa (healthy life expectancy) i förhållande till den totala för-
väntade livslängden.

Enligt hypotesen om komprimerad sjuklighet (Fries 1980; 1983;
1986) leder förbättrade levnadsvillkor och sundare levnadsvanor till att
insjuknandet i kroniska sjukdomar, såsom hjärt/kärlsjukdomar, cancer
m.m., skjuts upp till allt högre ålder. Därmed förskjuts också den
funktionsnedsättning dessa vanligtvis leder till. Detta betyder att anta-
let levnadsår med hälsa (eller antal år utan funktionsnedsättning) ökar
snabbare än medellivslängden. Hypotesen för därför med sig att sjuk-
ligheten ”komprimeras” till de sista levnadsåren. Det slutliga resultatet
av en utveckling enligt denna hypotes skulle vara att alla ”dog friska”
eller med en mycket kort sjukdoms period vid hög ålder, dvs. antalet
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hälsoår skulle tendera att bli lika med antalet levnadsår och det ge-
nomsnittliga antalet levnadsår med ohälsa skulle sjunka mot noll. Från
början var denna hypotes kopplat till antagandet att människan har en
genetiskt bestämd – om än individuellt varierande – högsta ålder. Fries
anger 85 år som ett genomsnitt för den biologiska maximiåldern och
menar därmed att detta är den teoretiska gränsen för den möjliga ök-
ningen av medellivslängden. Detta antagande har under de senaste
åren modifierats så att hypotesen förutsätter fortsatta ökningar av me-
dellivslängden (Fries 2003).

En studie av utvecklingen av antalet återstående levnadsår i hälsa
– healthy life expectancy – i Österrike visar att antalet återstående lev-
nadsår med hälsa ökat snabbare än antalet återstående levnadsår, vilket
stödjer hypotesen om komprimerad sjuklighet (Doblhammer and Kytir
2001). Vidare har empiriskt stöd för hypotesen presenterats av Robine,
Mormiche and Sermet (1998) med data från Frankrike. Visst empiriskt
stöd för kompressions-hypotesen går också att finna i Stout och Craw-
ford (1988) och Svanborg (1984).

Hypotesen om ”växande sjuklighet” (expansion of morbidity), lan-
serades ursprungligen av den amerikanske läkaren Gruenberg (1977). I
artikeln ”The failure of success” argumenterade Gruenberg att utveck-
lingen inom hälso- och sjukvården räddade livet på kroniskt sjuka,
men detta botade inte deras kroniska sjukdom. Olshansky m.fl. (1991),
som vidare utvecklat hypotesen, hävdar att medicinska insatser för de
äldre leder till att en större andel personer med hälsoproblem överlever
till högre ålder. Den åldersrelaterade sjukligheten kommer härmed att
öka i och med att de allvarligt sjuka överlever. Detta är också innebör-
den i den s.k. medicinska paradoxen: ju fler som räddas till livet, ju
fler ohälsoproblem får sjukvården senare att ta hand om. Hypotesen
innebär alltså i sin renodlade form att antalet hälsoår förblir oförändrat
trots den ökade livslängden. I stället ökar antalet år med ohälsa.

Stöd för expansionshypotesen har också lämnats av Guralnik
(1991) och Kaplan (1991). Två svenska studier publicerade under de
senaste åren stödjer delvis också expansionshypotesen. Rosén och
Haglund (2005) visar att andelen äldre med högt blodtryck, hjärtkärl-
problem och diabetes ökat under de senaste åren. Vidare visar Thors-
lund m.fl. (2004) med data från SWEOLD studien att den självskattade
ohälsan ökat för äldre män, liksom förekomsten av värk hos äldre
kvinnor mellan åren 1992 och 2002. Å andra sidan visar Rosén och
Haglund (2005) på ständiga förbättringar av den självupplevda hälsan i
motsats mot den ökade prevalensen av olika sjukdomar. Detta sätter
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fokus på att det är viktigt vilka indikatorer som används när man ana-
lyserar äldres hälsoutveckling. I en direkt jämförande genomgång av
kompressions- och expansionshypotesen hävdar Hum and Simpson
(2002) att de extra åren som läggs till livet är troligen år med lätt
funktionsnedsättning.

Den tredje hypotesen, ”uppskjuten sjuklighet” (postponement of
disease) har bland andra lanserats av den amerikanske demografen
Manton ( Manton 1982, Manton m.fl. 1995). Hypotesen innebär att
uppskjutandet av dödsfallet till högre ålder, till följd av den minskande
dödligheten, åtföljs av ett motsvarande uppskjutande av ohälsa och
sjukdom. Helt renodlat skulle detta betyda att det förväntade antalet
levnadsår med full hälsa (healthy life expectancy) ökade i samma takt
som det totala antalet levnadsår, under det att antalet år med ohälsa var
oförändrat. De empiriska data Manton och medarbetare använt (Man-
ton m.fl. 1997, Manton och Gu 2001) är baserade på National Long
Term Care Survey (NLTCS). Resultatet visar en tydlig, signifikant
nedgång i den åldersstandardiserade andelen äldre personer med funk-
tionsnedsättningar (disability) i U.S.A. under perioden 1982–1999.

Resultaten från NLTCS-studier har bekräftats i andra amerikanska
undersökningar. Resultaten från Survey of Income and Programme
Participation (SIPP) visar en årlig minskning i förekomsten av funk-
tionsnedsättning per åldersgrupp räknat med 0,9–2,2 procent (Freed-
man och Martin, 1998). Också resultaten från studier baserade på Na-
tional Health Interview Survey (NHIS) visar på en förbättrad hälsa
bland de äldre (Crimmins m.fl. 1997).

Ett antal studier gjorda på nordiska data, bl.a. Batljan och Lager-
gren 2000 med svenska data, Hagen m.fl. 2002 med norska data och
Malmberg m.fl. 2002 med finska data stödjer hypotesen om uppskju-
ten sjuklighet. En ny studie med data från Nya Zeeland stödjer också
hypotesen om uppskjuten sjuklighet (Graham m.fl. 2004).

Dessa hypoteser och deras validitet har stor betydelse för bedöm-
ningar av framtida behov av vård och omsorg för äldre. Hypoteserna
ger oss också en referensram när det gäller analys av olika antaganden.
Till exempel utgör den ofta använda enkla demografiska framskriv-
ningen, som baseras på antagandet om att vårdbehovet per person gi-
vet åldersgrupp och kön förblir oförändrat och att detta vårdbehov
skrivs fram med prognostiserat antal personer per åldersgrupp och kön,
ett speciellt fall på växande sjuklighet. På samma sätt betyder upp-
skjutningshypotesen att den åldersspecifika förekomsten av ohälsa och
funktionshinder hos de äldre skulle minska samtidigt som det totala
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vård- och omsorgsbehovet förblev detsamma. Givetvis är det också
möjligt att tänka sig mindre renodlade varianter, där en viss del av de
tillkomna levnadsåren är år med ohälsa och där därför det totala vård-
behovet ökar trots att den åldersspecifika ohälsan minskar.

Som nämnts ovan är valet av indikatorer för de äldres hälsa och
funktionsförmåga en mycket viktig faktor när man jämför olika studier
och utvecklingen i olika länder. Termen ”morbidity” som använts från
början har oftast mätts och tolkats som frågan om förekomst av funk-
tionsnedsättningar vilket gjort att fokus snarare legat på ”disability”,
än ”morbidity”. När man diskuterar behov av äldreomsorgsinsatser är
också just funktionsnedsättningen som leder till behov av insatser (se
nedan). Det kan också vara på det sättet att olika hälsomått passar för
användning när det gäller hälso- och sjukvård respektive äldreomsorg.
Enligt folkhälsorapporten (Socialstyrelsen/EPC 2005) finns det tecken
som tyder på att de år som läggs till livet främst består av år med lätt
ohälsa som inte bedöms medföra hög grad av funktionsnedsättning.
Insatser inom hälso- och sjukvården kan leda till att funktionsförmå-
gan förbättras och därmed lägre resursanspråk på äldreomsorg.

Samtidigt finns inga belägg för att det finns ett samband mellan
andelen äldre i ett land och landets kostnader för hälso- och sjukvården
(diagram 1).
Dessutom har många olika studier under de senaste åren visat att den
viktiga frågan när det gäller hälso- och sjukvårdskostnaderna inte är
hur gammal man är utan snarare hur många år man har kvar att leva
(Batljan och Lagergren 2004). Denna observation att hälso- och sjuk-
vårdskostnaderna, per person räknat, ökar mot livets slutskede oavsett
vid vilken ålder detta inträffar har använts för framskrivningar – givet
konstant kostnad per capita per ålder, kön och antal återstående lev-
nadsår. Dessa framskrivningar resulterar i betydande reduktion av den
demografiskt betingade ökningstakten av framtidens kostnader för
hälso- och sjukvård (0,4 procent per år i stället för 0,6) i jämförelse
med enkla demografiska framskrivningar (där konstanta kostnader per
åldersgrupp skrivs fram med det prognostiserade antalet personer).

Med denna ansats kopplas sjuklighet (mätt som kostnad per antalet
återstående levnadsår) och dödlighet ihop och ansatsen stämmer in på
hypotesen om uppskjuten sjuklighet. Om döden på grund av förbättrad
hälsa uppskjuts till högre ålder är det rimligt att anta att den sjuklighet,
som är direkt knuten till dödsfallet, också skjuts fram i tiden. Det bör
också noteras här att efter Ädel-reformen huvuddelen av långvården av
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Diagram 1. Sambandet mellan andelen äldre och hälso- och sjukvårds-
kostnader OECD 2000.

de äldre har förts över till äldreomsorgen. Sammanfattningsvis som
Lagergren (2004) poängterar är hälso- och dödlighetsutvecklingen
troligen ett resultat både av förbättrade levnadsvillkor och medicinska
framsteg som inte bara räddar liv genom den så kallade ”heroiska me-
dicinen” utan också i många fall och utan stora kostnader reducerar
inverkan av den kroniska sjukdomen på ohälsa och funktionsförmåga.

Utveckling av funktionsförmåga personer 65 år och äldre
under perioden 1988/1989 och 2002/2003
Studier på individdata har visat att funktionsnedsättningar i de s.k.
instrumentella aktiviteterna som avser det dagliga livet – IADL (städ-
ning, matlagning, matinköp, tvätt) – utgör en bra prediktor för behovet
av hemtjänstinsatser inom äldreomsorgen. På samma sätt har det visat
sig att nedsättningar i förmågor som avser det dagliga livet – ADL (att
bada/duscha, på- och avklädning, personlig hygien, att äta) – är en bra
prediktor för insatser inom ramen för särskilt boende inom äldreom-
sorgen.
Enligt ULF undersökningarna har funktionsförmågan förbättrats
mycket kraftigt under perioden 1988/1989 och 2002/2003. Förbätt-
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Diagram 2. Populationen äldre än 65 år, andel med IADL-nedsätt-
ningar enligt ULF 1988/1989 och 2002/2003

Källa: SCB:s ULF 1988/1989 och 2002/2003.
ringar gäller både ADL och IADL, för båda könen i alla åldersgrupper
(diagram 2 och 3).

Det framgår tydligt från diagrammen 2 och 3 att hälsoförbättring-
arna varit starkare oavsett mått för män än kvinnor. Detta stämmer
också in i de observerade förändringarna i medellivslängden under
medellivslängden ökat snabbare för männen än för kvinnorna.
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Diagram 3 Populationen äldre än 65 år, andel med ADL-nedsättningar
enligt ULF 1988/1989 och 2002/2003

Källa: SCB:s ULF 1988/1989 och 2002/2003.
I syfte att ytterligare analysera de olika trenderna för män och kvinnor
kan vi också se på utvecklingen av andelen som svarat att de behöver
hjälp på grund av sjukdom. Som framgår av en jämförelse av diagram
3 och diagram 4 är andelen som anser sig behöva hjälp på grund av
sjukdom lägre än andelen personer som har ADL-nedsättningar, men
trenderna är tydligt lika för båda könen och i alla åldersgrupper.

Män

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90- 65+

A
nd

el
 

1988/1989 2002/2003

Kvinnor

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90- 65+

A
nd

el
 

1988/1989 2002/2003



DEN OMVÄNDA ÅLDERSPYRAMIDEN

292

Diagram 4. Populationen äldre än 65 år, andel som svarat att de behö-
ver hjälp på grund av sjukdom enligt ULF 1988/1989 och 2002/2003

Källa: SCB:s ULF 1988/1989 och 2002/2003.
Sammantaget visar alla de använda indikatorerna (utom möjligen när
det gäller andelen kvinnor äldre än 85 år som svarat att de behöver
hjälp på grund av sjukdom) en mycket positiv hälsoutveckling för de
äldre under de senaste 15 åren väl i nivå med de tidigare resultaten
som presenterats av Batljan och Lagergren (2000) för perioden 1975–
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1997 och som kan utläsas från förändringarna i medellivslängden
under de senaste åren.

Det bör samtidigt betonas att en ny studie visat att andelen perso-
ner med hemtjänstinsatser minskat snabbt under perioden 1988–2003
och att detta inte kan förklaras fullt ut med förbättringar i IADL (Lars-
son 2005). Vidare visar det sig att en av förklaringarna bakom varia-
tionerna mellan olika åldersgrupper i skillnaderna i andelen med funk-
tionsnedsättningar (och behöv av hjälp p.g.a. sjukdom) och andelen
som faktiskt fick hjälp är att sambandet mellan ohälsa och funktions-
förmåga påverkas av ålder och kön. Givet samma grad av ohälsa ten-
derar äldre äldre (t.ex. personer äldre än 85 år) och kvinnor att vara
mer funktionsnedsatta än yngre äldre (t.ex. personer mellan 70 och 80
år) och män (Lagergren 2004).

Hur kommer den prognostiserade ökningen av antalet
personer 65 år och äldre att påverka framtida behov av
äldreomsorg?
Vi försöker svara på den frågan genom att räkna fram hur den demo-
grafiska utvecklingen kommer att påverka antalet arbetade timmar
(dessa kan sedan lätt räknas om till antalet personal m.m.) som kom-
mer att efterfrågas i äldreomsorgen de närmaste decennierna. Men
innan vi presenterar en bild av framtiden, analyserar vi det som redan
hänt.

Om vi räknar om andelarna från diagram 2 och 3 till antalet perso-
ner och jämför hur antalet personer som uppger att de har ADL-ned-
sättningar respektive uppger att de har IADL-nedsättningar bland per-
soner äldre än 80 år utvecklats i relation till utvecklingen av antalet
äldre än 80 år kan vi få en hypotetisk bild av hur utveckling av äldres
hälsa och funktionsförmåga påverkat behovsutvecklingen inom äldre-
omsorgen. Antalet personer äldre än 80 år som uppger att de har ADL-
nedsättningar har ökat med 16 000 personer (19 %) under perioden
1988/1989 – 2002/2003. Motsvarande har antalet personer som uppger
att de har IADL-nedsättningar bland personer äldre än 80 ökat med ca
15 000 personer (7 %), trots att (det gäller förstås för båda indikatorer)
de 80 år och äldre blivit 124 000 (36 %) fler.

När det gäller framtida utvecklingen blir den sammanfattande bil-
den att – givet resultaten från de olika mätningarna av de äldres hälso-
utveckling som refererats ovan och givet att den positiva utvecklingen
fortsätter både när det gäller dödlighet och funktionsförmåga – det
framtida antalet arbetstimmar som kommer att efterfrågas i äldreom-
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sorgen beräknas öka med 20–30 procent under perioden 2005–2030.
Detta kan jämföras med att antalet personer 80 år och äldre förväntas
öka med 55–60 procent under samma period. Liknande resultat har
presenterats av Lagergren (2004) efter en stor genomgång av olika
internationella och svenska studier.

Samtidigt är det en öppen fråga om det går att rekrytera det bety-
dande tillskott av kompetent personal, som kommer att krävas till
vård- och omsorgssektorn, om löneläget inte görs mer attraktivt. För
en snabbare löneutveckling inom sektorn talar också kravet på ökad
jämlikhet i lönenivåerna mellan män och kvinnor. Skulle en sådan
relativ löneförändring komma till stånd innebär den större resursan-
språk än de som presenteras ovan.

Flera studier tyder på att anhörigas insatser inom äldreomsorgen
ökat under de senaste åren, åtminstone när det gäller serviceinsatser
(Socialstyrelsen 2005). Den största anhöriggruppen är maka/make.
Tendensen på senare år har varit att samboende får betydligt mindre
hjälp än ensamboende, dvs. det förutsätts att maka/make skall kunna
träda in närmast oavsett egen ålder och behov. Förbättrad hälsa och
funktionsförmåga hos de äldre får härigenom också den effekten att
resurserna för informell omsorg ökar. När det gäller sjukvårdsinsatser
beror anhörigas möjligheter att bistå även av utbildningsnivån. Den
ökade utbildningsnivån bland de äldre (Batljan m.fl. 2005) kan leda till
att såväl patienterna som deras anhöriga blir kunnigare och mer ka-
pabla att sköta kroniska tillstånd. Samtidigt kan attityder och normer
när det gäller att bidra med informell hjälp ändras i framtiden med
stora konsekvenser för behov av formell hjälp. Attityden till att söka
hjälp varierar också både mellan individer och över tid. Man har kun-
nat observera en ökad vilja att klara sig själv på senare år.

Avslutningsvis kommer det att finns en hjälpande hand också i
framtiden och vi kommer också under de närmaste decennierna att för-
länga livet genom att det tillkommer fler år utan funktionsnedsätt-
ningar. Den medicinsktekniska utvecklingen kommer förstås att bidra
till detta, samtidigt som drömmen om den ”heroiska medicinen” som
lyckas frikoppla dödlighet från hälsa och det livet man levt innan
kommer att leva kvar.

Det är dags för ett nytt paradigm: Äldre är personer som är
75 år och äldre, personer i åldern 65–74 är medelålders
Att antalet äldre ökar betyder att antalet personer över en viss ålder, i
konventionellt språkbruk över 65 års ålder, ökar. Det betyder att när
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man fyllt 65 år klassificeras man som äldre i Sverige och västvärlden.
Vilka som betraktas som äldre är dock ett klassiskt exempel på en so-
cial konstruktion. Denna sociala konstruktion samspelar förstås med
förhållandena på olika samhällsområden. För det första har den lag-
stadgade pensionsåldern varit 65 år fram till år 2003 och fortfarande
gäller att rätten till garantipension inträder först vid 65 års ålder (RFV
2004). För det andra gäller det att den övre åldersgränsen för vilka som
räknas ingå i arbetskraften i enlighet med internationell standard (ILO
konventioner) är 64 år. Vanligtvis har de flesta lämnat arbetskraften
vid 65 års ålder. Det verkar dock under senare år ett trendbrott har
skett genom att allt fler äldre stannar kvar i arbetslivet fram till 65 år
och en högre andel än tidigare fortsätter arbeta vidare (Nygren 2005,
Batljan 2005).

För det tredje har som vi tidigare kunnat observera andelen perso-
ner med svår ohälsa varit högre i åldersgruppen 65–69 år än i de ål-
dersgrupperna som tillhör arbetskraften. T. ex. i slutet av 1970-talet
(ULF data avseende 1975/1979) låg andelen personer med svår ohälsa
i åldersgruppen 65–69 på cirka 15 procent. Samma andel personer med
svår ohälsa återfinns idag först när man kommer upp till åldersgruppen
75–79 (ULF data avseende 2002/2003).

Enligt de senaste ULF data är andelen med höggradig nedsatt ar-
betsförmåga pga. långvarig sjukdom lägre i åldersgruppen 65–74 för
både män och kvinnor än i åldersgruppen 55–64. För män är det till
och med så att andelen män i åldersgruppen 65–74 som uppger hög-
gradigt nedsatt arbetsförmåga är samma som motsvarande andel bland
män i åldersgruppen 45 –54. Dessa anmärkningsvärda resultat skulle
delvis kunna förklaras med att uttrycket arbetsförmåga tolkas annor-
lunda bland de i åldern 45–64 än de som är äldre än 64 år. Men andra
indikatorer visar på i stort sett samma tendenser. Till exempel är an-
delen män och kvinnor i åldersgruppen 65–74 med dålig eller mycket
dålig självskattad hälsa lika med motsvarande andel bland män och
kvinnor i åldersgruppen 55–64. När det gäller andelen med god eller
mycket god självskattad hälsa är det till och med så att andelen är lägre
bland kvinnor i åldersgruppen 55–64 än i åldersgruppen 65–74. På
samma sätt som man i t.ex. Latin Amerika (ECLAC 2004) eller för
den delen i många av FN:s rapporter använder betäckningen äldre för
personer 60 år och äldre är det kanske dags att vi i Sverige börjar an-
vända begreppet äldre i meningen 70 år och äldre eller på några års
sikt 75 år och äldre. Givet de data som presenterats ovan är det svårt
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att se varför beteckningen äldre skulle fortsätta användas för personer i
åldern 65–74 år.
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Från friska till sjuka överlevare – om framtida
vårdbehov hos äldre

Måns Rosén

Bakgrund
En länge pågående diskussion har varit om sjukdomsperioden före
döden kommer att bli kortare (compression of morbidity), oförändrat
uppskjutande (postponement of morbidity) eller längre (expansion of
morbidity). Under de senaste decennierna har de som trott på hypote-
sen kring en kortare sjukdomsperiod före döden haft gott stöd i empi-
riska data. De äldre har blivit allt friskare och lever allt högre upp i
åldrarna (1–4). Sannolikt har denna positiva utveckling av de äldres
hälsa varit en konsekvens av att nya generationer har växt upp under
mycket bättre levnadsvillkor såväl socialt som ekonomiskt än tidigare
generationer. En annan förklaring är att levnadsvanorna förbättrats.
Rökningen har t. ex. minskat i de flesta befolkningsgrupperna. Social-
departementet har också i långtidsutredningen beräknat det framtida
vårdbehovet utifrån antaganden  om oförändrad eller förbättrad hälsa
hos de äldre (5).

Det finns dock en hel del tecken som tyder på att 1990-talet inne-
burit en förändring av trenderna från friskare överlevare till alltfler
sjuka äldre. Det har framför allt skett stora förbättringar i den medi-
cinska vården som gör att alltfler äldre överlever till högre åldrar. För-
bättringarna har varit särskilt stora när det gäller behandling och vård
av hjärtkärlsjuka, men även diabetiker och cancerpatienter lever allt
längre med sin sjukdom. Även om de överlever så kvarstår ofta deras
kroniska problem och ibland tillskjuter komplikationer som en följd av
grundsjukdomen.

I denna artikel kommer jag att försöka underbygga hypotesen om
att vi går från friskare till sjukare överlevare genom att först redovisa
exempel på data som visar att överlevnaden förbättrats för äldre med
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svåra hälsoproblem. I nästa steg redovisas förändringar i prevalensen
av olika sjukdomar hos de äldre. Med utgångspunkt från hypotesen
borde den förbättring vi tidigare sett i äldres hälsa snart bytas mot en
ökad prevalens av vissa sjukdomar. Trendbrott bör ses som en stark
indikator på att hypotesen kan vara riktig. I en avslutande diskussion
vill jag spekulera i vilka konsekvenser den skisserade utvecklingen
kan innebära för samhället.

Har överlevnaden förbättrats för äldre?
Att medellivslängden stadigt förbättras i Sverige är väl känt. Även den
återstående medellivslängden för de som uppnått 65 års ålder har ökat
från 1988 till 2003 med drygt 2 år för män och 1,6 år för kvinnor.
1980–84 uppnådde 37 % av männen 80 års ålder jämfört med mer än
50 % år 1998–2002. Nästan 27 % av alla kvinnor lever till 90 års ålder
år 1998–2002 jämfört med 19 % i början av 1980-talet.

Studerar man överlevnaden i specifika sjukdomar så har det skett
stora förbättringar från början av 1990-talet fram till början av 2000-
talet. De som drabbades av cancer på 1990-talet lever sju år längre än
de som diagnostiserades med cancer på 1960-talet (6). Cancer är en
sjukdom som främst drabbar äldre och förbättringarna i överlevnad
gällde alla åldersgrupper ända upp till de som var mellan 75–89 år
gamla. En svensk studie har uppskattat att omkring 40 % av den
ökande cancerprevalensen i Sverige sedan 1960-talet beror på förbätt-
rad överlevnad (7). I Sverige inträffar drygt 40 000 nya cancerfall per
år, men det finns betydligt fler än 300 000 levande personer i Sverige
som någon gång fått en cancerdiagnos.

Särskilt framgångsrika har sjukvårdens insatser varit när det gäller
att förlänga livet för de som har hjärt-kärlsjukdomar. Risken att dö
efter hjärtsvikt har nästan halverats bland många åldersgrupper mellan
1988 och 2000 (8). För män har risken att dö inom 1 år efter hjärtsvikt
minskat från 31 % år 1988 till 15 % år 2000 (tabell 1). Motsvarande
halvering av risken ses för kvinnor i samma åldersgrupp. Även för
män och kvinnor i åldern 75–84 år är det alltfler som lever längre.
Liknande förbättringar ses när det gäller överlevnaden efter hjärtin-
farkt (9).

Frågan är dock om det bara är korttidsöverlevnaden som
förbättrats eller om de äldre överlever många år med sin sjukdom. Vi
har därför tagit fram en del siffror som visar 5-årsöverlevnaden år
1987 och 1999 för såväl äldre män som kvinnor som fått hjärtinfarkt i
Sverige (tabell 2). Andelen som överlever 5 år har förbättrats avsevärt.
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Tabell 1. Andel döda (%) 1 år efter hjärtsvikt i Sverige år 1988 och
2000 för män och kvinnor i åldern 55–84 år.

Kön/ålder 1988 2000
Män – –
55–64 31 15
65–74 38 22
75–84 49 35
Kvinnor – –
55–64 30 16
65–74 33 22
75–84 43 30

Källa: Efter Schaufelberger et. al.

Tabell 2. Andel (%) som överlevt 5 år efter hjärtinfarkt i Sverige år
1987 och 1999. Män och kvinnor i åldern 55–84 år.

Kön/åldersgrupp 1987 1999 Differens
Män
55–64 53,6 67,3 +13,7
65–69 38,6 54,2 +15,6
70–74 28,3 40,2 +11,9
75–79 18,5 29,6 +11,1
80–84 11,3 19,2 +7,9
Kvinnor
55–64 53,6 65,3 +11,7
65–69 41,8 55,2 +13,4
70–74 32,1 47,7 +15,6
75–79 22,1 34,2 +12,1
80–84 15,5 21,3 +5,8

Med dessa siffror som utgångspunkt kan man uppskatta att andelen
äldre som överlevt en hjärtinfarkt vill öka med 10 % vart femte år.

Även för många andra sjukdomstillstånd har överlevnaden förbätt-
rats. I Folkhälsorapport 2005 redovisas t. ex. också förbättringar i
överlevnaden för diabetespatienter (10). De flesta äldre med kroniska
sjukdomar som hjärtkärlsjukdomar, cancer och diabetes behöver livs-
lång medicinering eller stå under regelbunden läkarkontroll. Många
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Tabell 3. Förändringar i självrapporterade antal långvariga sjukdomar
per 100 personer i åldern 65–84 år mellan 1980 and 2002. Relativa
risker och 95% konfidensintervall. Källa: Rosén och Haglund samt
ULF, SCB.

Kön
Antal
sjuk-

domar

Tids pe-
riod

Antal per 100
(95 % KI) RR (95 % KI)

Män Minst 1 1980–87 74,0 (71,5–76,6) 1,00
1988–94 74,7 (71,8–77,7) 1,01 (0,96–1,06)
1995–02 77,0 (74,1–80,0) 1,04 (0,99–1,09)

Minst 3 1980–87 18,7 (17,4–20,0) 1,00
1988–94 21,3 (19,8–23,0) 1,14 (1,04–1,26)
1995–02 22,8 (21,2–24,5) 1,22 (1,11–1,34)

Kvinnor Minst 1 1980–87 78,0 (75,6–80,5) 1,00
1988–94 79,2 (76,4–82,0) 1,01 (0,97–1,06)
1995–02 80,4 (77,7–83,2) 1,03 (0,99–1,07)

Minst 3 1980–87 24,5 (23,2–26,0) 1,00
1988–94 26,5 (24,9–28,2) 1,08 (1,00–1,16)
1995–02 30,0 (28,3–31,8) 1,22 (1,14–1,31)

lever ett gott liv, men en del får också komplikationer av sin grund-
sjukdom. Cirka 36 % av de som överlever en hjärtinfarkt drabbas av
svår eller måttlig depression efter 6 månader (11). Nästan 30 % av
patienter med typ 1 diabetes och 4–20 % av patienter med typ 2 dia-
betes drabbas av njursvikt, en mycket vårdkrävande komplikation (12).

Dessa och många andra exempel visar att alltfler äldre överlever
till ännu högre åldrar än tidigare. De överlever, men har ofta kvar sin
grundsjukdom som kräver vårdinsatser. Mot denna bakgrund är det
rimligt att tro att andelen i befolkningen (prevalensen) med kroniska
sjukdomar på sikt bör öka för de äldsta. Har detta skett?

Ökar prevalensen av sjukdomar hos de äldre?
För att studera förändringar i prevalensen av sjukdomar har vi utgått
från SCB:s årliga undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) som
är en intervjuundersökningar som riktar sig till ett slumpmässigt urval
av Sveriges befolkning. Det årliga urvalet omfattar ca 7 000 personer i
åldern 16–84 år. Vi har avgränsat analyserna till personer i åldern 65–
84 år och studerat tidsperioderna 1980–87, 1988–94 och 1995–2002.
Enligt den hypotes som vi formulerat skulle man kunna förvänta sig en
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Tabell 4. Självrapporterade antal långvariga sjukdomar för tre sjuk-
domsgrupper per 100 personer i åldern 65–84 år mellan 1980 och
2002. Källa: Rosén och Haglund samt ULF, SCB.

Kön Sjukd. Tids-
period

Antal per 100
(95 % KI)

Relativ risk (95
% KI)

Män Diabetes 1980–87 6,8 (6,1– 7,7) 1,00
1988–94 7,6 (6,7– 8,6) 1,12 (0,95–1,31)
1995–02 9,3 (8,3–10,5) 1,37 (1,18–1,59)

Hypertoni 1980–87 16,9 (15,8–18,2) 1,00
1988–94 16,6 (15,3–18,0) 0,98 (0,88–1,09)
1995–02 20,3 (18,8–21,9) 1,20 (1,09–1,32)

Hjärtsjukd. 1980–87 19,3 (18,0–20,7) 1,00
1988–94 18,1 (16,6–19,6) 0,94 (0,85–1,03)
1995–02 22,3 (20,7–24,0) 1,16 (1,05–1,27)

Kvinnor Diabetes 1980–87 7,7 (6,9– 8,5) 1,00
1988–94 8,0 (7,2– 9,0) 1,05 (0,91–1,21)
1995–02 8,7 (7,8– 9,7) 1,14 (1,00–1,30)

Hypertoni 1980–87 26,8 (25,4–28,3) 1,00
1988–94 25,3 (23,7–26,9) 0,94 (0,87–1,02)
1995–02 26,6 (25,1–28,3) 0,99 (0,92–1,07)

Hjärtsjukd. 1980–87 16,5 (15,4–17,7) 1,00
1988–94 13,7 (12,6–15,0) 0,83 (0,75–0,92)
1995–02 15,2 (14,1–16,5) 0,92 (0,84–1,01)

ökning av andelen äldre med långvariga sjukdomar, särskilt under se-
nare delen av 1990-talet och bland multisjuka, dvs. de som uppger
flera långvariga sjukdomar. Det är också det mönster vi ser, en svag
ökning av prevalensen under 1980-talet och en starkare ökning under
1990-talet, främst för de som rapporterar minst 3 långvariga sjukdomar
(tabell 3).En trendanalys av prevalensen (förekomsten) av diabetes,
hjärtsjukdomar och hypertoni ger också stöd för hypotesen om alltfler
sjuka äldre. Prevalensen av diabetes ökar stadigt under de tre tidsperi-
oderna (tabell 4). För hypertoni och hjärtsjukdomar ser man ett tydligt
trendbrott med en sjunkande prevalens under 1980-talet följt av en
ökande prevalens under 1990-talet då de medicinska genombrotten
skedde inom hjärtsjukvården. Ökningen under 1990-talet är särskilt
markant för män.
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Tabell 5. Förändringar i självrapporterad hälsa från 1980 till 2002
uppdelad på hela befolkningen och för tre sjukdomsgrupper. Män och
kvinnor i åldern 65–84 år. Relativa risker med 95 % konfidensintervall
och kontrollerat för ålder. Källa: Rosén och Haglund , ULF, SCB.

Kön Indi-
kator

Tids-
period

Befolk-
ning

Diabe-
tes

Hjärt
Sjuk-
domar

Hyper-
toni

Män Dålig
hälsa 1980–87 1,0 1,0 1,0 1,0

1988–94 0,8 (0,7–
0,9)

0,7 (0,5–
0,9)

0,8 (0,7–
1,0)

0,8 (0,6–
1,2)

1995–02 0,7 (0,7–
0,8)

0,6 (0,4–
0,8)

0,7 (0,5–
0,8)

0,9 (0,7–
1,2)

Nedsatt
aktivi–
tet

1980–87 1,0 1,0 1,0 1,0

1988–94 0,9 (0,8–
1,0)

0,7 (0,5–
0,9)

0,9 (0,8–
1,1)

1,0 (0,8–
1,2)

1995–02 0,8 (0,7–
0,9)

0,7 (0,6–
0,9)

0,8 (0,7–
0,9)

0,9 (0,7–
1,1)

Kvinnor Dålig
hälsa 1980–87 1,0 1,0 1,0 1,0

1988–94 0,9 (0,8–
1,0)

0,8 (0,6–
1,1)

0,8 (0,7–
1,0)

0,9 (0,7–
1,1)

1995–02 0,8 (0,7–
0,9)

0,8 (0,6–
1,0)

0,9 (0,7–
1,0)

0,9 (0,7–
1,1)

Nedsatt
aktivi–
tet

1980–87 1,0 1,0 1,0 1,0

1988–94 0,9 (0,9–
1,0)

0,9 (0,7–
1,1)

0,9 (0,8–
1,1)

0,9 (0,8–
1,1)

1995–02 0,9 (0,8–
0,9)

0,9 (0,7–
1,1)

0,9 (0,8–
1,0)

0,9 (0,8–
1,1)

Hur har funktionsförmåga och upplevd hälsa förändrats hos
äldre?
Även om kroniska sjukdomar ökar hos äldre innebär inte det med nöd-
vändighet att funktionsförmåga och upplevd hälsa försämras. Vi har
därför analyserat hur självrapporterad dålig hälsa och nedsatt aktivitet
utvecklats för befolkningen i sin helhet och för personer med diabetes,
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hjärtsjukdomar och hypertoni (tabell 5). Analysen visar att risken att
uppleva dålig hälsa och nedsatt aktivitet hos befolkningen i åldern 65–
84 år har minskat under hela den studerade perioden. Det är också in-
tressant att konstatera att diabetiker och hjärtsjuka i stort upplever
samma förbättringar som befolkningen i sin helhet. Detta kan tyda på
att hälso- och sjukvårdens insatser också påverkat livskvaliteten och
inte bara livslängden. Andra faktorer som kan ha bidragit är förbätt-
ringar i den omgivande miljön, t. ex bättre bostäder och kommunika-
tioner, som gör att hälsan och funktionsförmågan inte begränsas i
samma utsträckning som tidigare.

Diskussion
De resultat som redovisas i denna artikel och i en av oss publicerad
internationell artikel (13) visar både att många fler äldre överlever sina
kroniska sjukdomar i dag jämfört med tidigare och att prevalensen av
långvariga sjukdomar och besvär ökat, särskilt för multisjuka och för
de som har diabetes och hjärtkärlsjukdomar. Ytterligare ett stöd för
hypotesen att vi går från friska till sjuka överlevare är det faktum att vi
sett ett trendbrott för de med hjärtsjukdomar från en minskande pre-
valens under 1980-talet till en ökande prevalens av hjärtsjukdomar
under 1990-talet.

Resultaten stöds också av andra studier. Mats Thorslund och
medarbetare har inom ramen för den s.k. SWEOLD studien publicerat
en artikel i Läkartidningen som visar att de allra äldsta har fått sämre
hälsa (14). Från ett riksrepresentativt urval av personer 77 år och äldre
som genomfördes 2002 kunde de se att såväl värk som cirkulations-
problem hade ökat jämfört med en motsvarande studie som genomför-
des 1992. En holländsk studie visade att en minskad dödlighet i hjärt-
kärlsjukdomar följdes av fler inlagda personer för hjärtsvikt och andra
kärlproblem (15).

En ökad prevalens av vissa sjukdomar som t ex diabetes och hy-
pertoni, skulle kunna förklaras av att sjukvården i dag diagnostiserar
tidigare oupptäckta diabetiker och hypertoniker. Ändrade diagnoskrite-
rier skulle också kunna bidra till en icke-reell ökning av prevalensen.
Vi kan inte utesluta att en del av ökningen beror på sådana faktorer,
men det finns en del faktorer som inte stöder ett sådant antagande.
Preliminära analyser från MONICA-studien i norra Sverige visar att
andelen i befolkningen som behandlas för hypertoni inte har förändrats
under den senaste tioårsperioden (16). De tester som utförts i samband
SWEOLD undersökningen tyder på att testresultaten kring det maxi-
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mala utandningsflödet har försämrats bland de äldre (14). Det trend-
brott som vi redovisat kring prevalensen av hjärtsjukdomar och diabe-
tes talar också emot förklaringen om att ökningen bara är en diagnos-
tisk effekt. I så fall borde vi ha haft en kontinuerlig ökning av preva-
lensen sedan 1980-talets början.

Vad är då tänkbara konsekvenser av den utveckling vi ser? Den
ena slutsatsen är att långtidsutredningens antagande om att de äldre får
oförändrad eller förbättrad hälsa i framtiden sannolikt underskattar det
framtida vårdbehovet för äldre. Det bör finnas en politisk beredskap
om att kraven på insatser för de äldsta kan bli större än vad som hittills
diskuterats. Att alltfler äldre överlever sina kroniska sjukdomar kom-
mer med stor sannolikhet att innebära ökade krav på regelbundna lä-
karkontroller och vissa behandlingsinsatser samt ökade behov av livs-
lång medicinering. Särskilt stor kan den ekonomiska bördan bli för
landstingen. Däremot är det inte lika säkert att omvårdnadsbehoven
ökar i samma takt. De äldre får allt bättre syn,  bättre rörelseförmåga
och upplever sin hälsa som allt bättre. Kraven på kommunala insatser
behöver därför kanske inte öka i samma omfattning som sjukvårdande
insatser. Dock bör man vara medveten om att ju fler som överlever till
högre åldrar desto större blir omsorgsbehoven. En annan slutsats är att
vi ännu inte sett de fulla effekterna av de medicinska landvinningar
som gjorts under det senaste decenniet. Prevalensen av kroniska hjärt-
sjukdomar kommer att fortsätta att öka.



FRÅN FRISKA TILL SJUKA ÖVERLEVARE…

309

Referenser:
1. Vita AJ, Terry RB, Hubert HB, Fries JF. Aging, health risks, and

cumulative disability. New Engl J Med 1998;338:1035–41.
2. Fries JF. Reducing disability in older age. JAMA 2002;288:3164–

5.
3. Freedman VA. Recent trends in disability and functining among

older adults in the United States. A systematic review. JAMA
2002;288:3137–46.

4. Folkhälsorapport 2001. Stoockholm: Socialstyrelsen, EpC, 2001.
5. Batljan ,I Lagergren M. Kommer det att finnas en hjälpande

hand? Stockholm: Socialdepartementet, 2000.
6. Talbäck M, Stenbeck M, Rosén M, Barlow L, Glimelius B. Cancer

survival in Sweden 1960–1998. Developments across four decades.
Acta Oncologica 2003;42:637–59.

7. Stenbeck M, Rosén M, Sparén P. Causes of increasing cancer
prevalence in Sweden. Lancet 1999;354:1093–4 (correction Lancet
2000;355:1279).

8. Schaufelberger M, Swedberg K, Köster M, Rosén M, Rosengren
A. Decresing one-year mortality and hospitalization rates for heart
failure in Sweden. Data from the Swedish Hospital Discharge
Registry 1988 to 2000. Eur Heart J 2004;25:300–7.

9. Rosén M, Alfredsson L, Hammar N, Kahan T, Spetz C-L, Ysberg
A-S. Attack rate, mortality and case fatality for acute myocardial
infarction in Sweden during 1987–95. Results from the National
AMI Register in Sweden. J Intern Med 2000;248:159–64.

10. Folkhälsorapport 2005. Stockholm: Socialstyrelsen, EpC, 2005.
11. Ladwig KH, Roll G, Breithardt G, Budde T, Borggrefe M. Post-

infarction depression and incomplete recovery 6 months after acute
myocardial infarction. Lancet 1994;343:20–3.

12. Clark CM, Lee DA. Prevention and treatment of the complications
of diabetes mellitus. New Engl J Med 1995;332:1210–7.

13. Rosén M, Haglund B. From healthy survivors to sick survivors.
Implications for the 21th century. Scand J Public Health, in press,
2005.

14. Thorslund M, Lennartsson C, Parker MG, Lundberg O. De allra
äldstas hälsa har blivit sämre. Könsskillnaderna är stora – kvin-
norna mår sämre än männen visar nya data. Läkartidningen
2004;101:1494-9.



DEN OMVÄNDA ÅLDERSPYRAMIDEN

310

15. Reitsma JB, Dalstra JA, Bonsel GJ, van der Meulen JH, Koster
RW, Gunning-Schepers LJ, Tijssen JG. Cardiovascular disease in
the Netherlands 1975 to 1995: decline in mortality, but increasing
numbers of patients with chronic conditions. Heart 1999;82:52–6.

16. Stegmayr B, Asplund K, Eliasson M et. al. Den svenska riskfak-
torprofilen för hjärt-kärlsjukdom 1986–2004: Mycket lägre koles-
terol, högre BMI, minskad rökning och ökat snusande. Resultat
från MONICA-projektet 1986–2004. Riksstämman 2004, Stock-
holm: Svenska Läkaresällskapet, 2004.



311

Slutord – sammanfattande diskussion

Av Gösta Blücher och Göran Graninger

Uppsatserna som legat till grund för Vadstena Forums symposium år
2005 illustrerar hur samhället kan ta tillvara den kraft som finns i den
till stora delar nya historiska situation som det växande antalet äldre
skapar, ”den tredje kraften”. De belyser hur det byggda samhället ut-
vecklas och bör utvecklas, som en följd av att nya livsformer växer
fram. Uppsatserna bidrog till den öppna och engagerade debatten vid
symposiet.

De äldre sammankopplas ofta med problem. Därigenom undan-
hålls att de som individer som regel är en stor tillgång för familj,
grannskap och samhället i vidare mening. De individuella variatio-
nerna döljs liksom individernas skilda behov och intressen. Frågor i
förgrunden vid symposiet var: Var bor äldre och hur vill de bo? Hur
använder äldre sin tid? Känner de trygghet i sin omgivning? Är ny
teknik ett hjälpmedel eller ett hinder för äldre? Är äldre allt friskare
och mer aktiva? Frågorna innehåller många aspekter och berör nästan
alla samhällssektorer. Vid den avslutande redovisningen diskuterades
hur samhället påverkas av ”den omvända ålderspyramiden”.

Äldre vill bo som de gjorde när de var yngre
Det finns olika bilder av vad som är ett bra boende för äldre och gamla
människor och hur alternativen bör utvecklas. Diskussionen gav vid
handen att variation med olika slags boenden är lika viktigt när vi är
äldre som det var när vi var yngre. Mångfald och valmöjligheter måste
finnas i vanliga boendemiljöer. Stereotypier om vad äldre vill ha eller
behöver måste motverkas.

Forskningen om äldres boendemönster visar att äldre vill och fak-
tiskt också bor kvar i den ort där man bott sedan lång tid och oftast
också i den bostad man haft länge. Det gäller förstås inte alla och hind-
rar inte att de flesta under sitt äldreliv faktiskt vill och måste flytta.
Man betraktar sitt boende utifrån vad man vill göra och vilka sociala
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kontexter man vill tillhöra. Vid val av bostad vid inträdet i tredje ål-
dern reflekterar många över sitt boende i förhållande till en befarad
minskad handlingskraft. Man överväger att skala ner – mindre lägen-
het, ingen trädgård. I den fjärde åldern dyker det särskilda boendet upp
som en lösning eller ett hot.

En boendemiljö som fungerar både för den tredje och den fjärde
åldern skulle göra det möjligt att slippa byta miljö då krafterna tryter. I
diskussionen framfördes att en åldersneutral grundstandard för bostä-
der borde eftersträvas. Det ifrågasattes dock om sådana bostäder var
önskvärda och möjliga. De skulle kräva så stora insatser i kommunal
hemtjänst att effekten skulle kunna bli en rationaliserad hemtjänst som
bygger på tjänsteproduktionslogik i stället för omsorgslogik.

Föreställningen ifrågasattes att den växande grupp som nu går in i
äldregenerationen skulle ge äldrelivet nya uttryck och utformningar.
Ålderslogiken, som består av att man blir skröpligare, att nätverken
blir tunnare och att den återstående livstiden är kort, slipper ingen
ifrån. Dessutom efterlystes en kommun som  är beredd satsa på att
vara högkvalitetskommun för äldre; en kommun som inser att äldrebo-
ende och  äldrekulturen har en utvecklingspotential; en kommun som
är beredd att ta till vara äldres kreativitet och handlingskraft. Kommu-
nerna borde vara medvetna om att äldre skattebetalare i den tredje ål-
dern ger plus i kommunkassan.

Exempel på bra äldreboenden behövs
Idealbilder av åldrandet stämmer inte med verkligheten. De kunskaper
som forskningen givit om hur bostäder fungerar för äldre används inte.
Forskarna behöver bli bättre på att föra ut vad de vet. Kunskaper finns
om funktionalitet och ändamålsenlighet i utformningen av såväl bygg-
nader som yttre miljö. Insatser behövs för att få till stånd överföring av
kunskaper mellan forskning, utvecklingsprojekt och praktisk verksam-
het. Personalen i äldreboenden har också viktiga kunskaper som bör
tas till vara då bostäder planeras, byggs och byggs om.

Människors beslut att bo kvar i sin invanda miljö bör alltid vara
individuellt. Hemsjukvård kan skapa förutsättningar för sådant boende
långt upp i åren. I praktiken kan dock förhållanden i byggnadens ut-
formning begränsa möjligheterna. Litet badrum, trånga  dörrpassager i
bostaden och brist på hiss kan leda till allvarliga problem i personalens
arbetsmiljö.

Diskussionen kom till stor del att handla om bostaden för den
fjärde åldern. Det betonades hur viktigt det är för självkänslan och
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identiteten att individen har egna saker som ger livet kontinuitet och
att hon själv får inreda sin bostad. Det är också viktigt för tryggheten
att kunna orientera sig i miljön. De estetiska värdena i den inre och
yttre miljön betonades. Trygghet och skönhet kan försätta berg, som en
deltagare uttryckte det. Valfriheten i ett äldreboende kan inte vara den-
samma som i ett eget hem. Goda exempel behövs på äldreboenden
som kan tjäna som förebilder. Personalen i ett äldreboende måste ha
tid med hyresgästerna. Just att personalen har tid är den kvalitet de
äldre oftast efterfrågar. Svårigheterna att tillfredsställa de äldres öns-
kemål beror emellertid inte bara på att personaltätheten är för liten
utan beror även på att byggnaderna inte har en funktionell utformning.

Den yttre miljön förbises ofta i planeringen av äldreboenden. Den
betyder mycket för hur äldre upplever kvaliteten i sin boendemiljö.
Det är till exempel viktigt för äldre att kunna komma ut i friska luften.
Men äldre människor kommer inte ut i den utsträckning de önskar.
Den yttre miljön är viktig för bostadsbeslutet.

Äldre får dålig vård därför att ansvaret för vården är otydligt
I diskussionen framhölls att ambitionerna med äldrevården är stora och
intentionerna i allmänhet goda. Men det är stor skillnad mellan verk-
lighetens vård och intentionernas. Den viktigaste anledningen är finan-
siell.  Måhända är det inte i första hand brist på pengar. Främst gäller
frågan vem som ska betala: kommun eller landsting. Till detta kommer
en maktkamp mellan stat och kommun om vem som ska bestämma. Ett
helhetsperspektiv saknas där den vårdbehövande äldre sätts i centrum.

En möjlig väg är att tydligt ange vilken vård vårdgivaren tillhan-
dahåller och att öppna för andra alternativ som vårdtagaren själv finan-
sierar. Systemet skulle kunna bygga på en bas som är solidariskt finan-
sierad och en valfri egenfinansierad del.

Uppfattningen framfördes att det finns en stor outnyttjad kapacitet
bland äldre. Vi behöver få en högre sysselsättningsgrad bland äldre.
Åldersdiskrimineringen är ett problem för det svenska samhället. Ar-
betslivets anpassning till vår funktionsförmåga skulle göra det möjligt
för fler att bli kvar i arbetslivet.

Vid upphandling av driften av äldreboenden får många gånger
lägsta pris styra. Detta leder som regel till brister i boendemiljön.
Tjänsternas mottagare, de äldre, måste ha inflytande över kriterierna
för valet. Aktivt brukarinflytande ger medansvar och acceptans för
vald servicenivå. Det framhölls vara för liten variation i de särskilda
boendena. Utbudet är inte relaterat till dem som bor där. Det föreligger
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ett systemfel i beslutsprocessen  om inte byggnadernas utformning och
standard svarar mot de boendes behov och önskemål.

Socialtjänstlagen ansågs otillräcklig. Den har blod men inga
muskler. I dag kan kommunerna utan vidare konsekvenser strunta i
domstolsutslag; domstolstrots utan påföljder är en realitet. Eftersom
socialtjänstlagen är en rättighetslag så finns egentligen ingen frihet för
kommunerna att välja mellan att följa lagens bestämmelser eller ej.
Men i själva verket tar de sig den friheten och låter av måhända för-
klarliga skäl den kommunala ekonomin styra. I diskussionen pekades
också på svagheter i biståndsbedömningen och på bristande kompetens
hos biståndsbedömarna.

Äldre sitter mest hemma. Ny teknik kan bryta mönster
Med stigande ålder övergår de flesta människor till att sitta mer och
mer hemma. Detta tycks bero både på att känslan av otrygghet ökar
med stigande ålder och på att de äldre inte får tillräcklig hjälp att
komma utanför hemmet. Särskilt äldre kvinnor är rädda för att gå ut.
Önskemål om ett aktivt liv finns hos de flesta. Intressena varierar na-
turligtvis mellan individerna.

Vad kan man då göra för att övervinna hindren mot ett aktivt liv
tillsammans med andra? Den yttre miljön är en avgörande faktor. Vi är
dåliga på att arrangera det offentliga rummet. Teknik är också ett vik-
tigt hjälpmedel för äldre liksom för alla andra när det gäller att över-
vinna egen otillräcklighet. Med koppling till bostaden kan man tänka
på hissar och porttelefoner. Den nya teknik som utvecklas kan ge nya
mötesplatser. Den kan också skapa och upprätthålla sociala kontakter.
Den kan ge trygghet genom larmfunktioner och enklare sätt att få
kontakt vid hjälpbehov.

Det är de mänskliga behoven som bör styra utvecklingen av tekni-
ken. Äldre måste agera som kravställare, men de vet inte alltid vad de
kan efterfråga. Idérika forskare behövs för att initiera nya lösningar.
Om idéerna vinner gehör hos användarna kan äldres krav på att få till-
gång till tekniken göra den affärsmässigt lönsam och därmed blir det
möjligt för de äldre att förverkliga önskemålen.

Är äldre allt friskare och mer aktiva?
Det finns flera scenarios om det framtida vårdbehovet.

1. Sjukdomsperioden innan man dör blir kortare.
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2. Sjukdomsperioden innan man dör blir oförändrad.
3. Sjukdomsperioden innan man dör blir längre.

Hypotes 1 har varit rådande under flera decennier, men man börjar nu
ifrågasätta om den gäller längre. Den förbättrade hälsan under de sista
levnadsåren berodde tidigare på att människor i allmänhet levt under
bättre villkor än tidigare generationer. Nu när sjukvården förmår hålla
liv i sjuka längre går utvecklingen från friska till sjuka överlevare. Vi
har via hypotes 2 förflyttat oss till ett läge där hypotes 3 ligger närmast
en generell sanning.

En sådan situation innebär också att belastningen på landstingen
ökar. Samtidigt kan den faktiskt komma att minska för kommunerna
till följd av den uppdelning av betalningsansvaret för äldrevården som
tillämpas. Utvecklingen kan också leda till att fler upplever social iso-
lering och otrygghet i sena livsskeden. För att öka människors livs-
kvalitet under de sista levnadsåren med stort sjukvårdsbehov behövs
också andra insatser för att bryta isolering och ge trygghet.
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