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Så Bor 80+ i NordeN

Stockholms län, som ligger i topp blir männen i 
genomsnitt drygt 83 år och kvinnorna drygt 86 år. 
En avfolkningskommun i Norrbottens län, Över-
kalix, har den lägsta medellivslängden för män, 
cirka 75,5 år. För riket som helhet är medellivs-
längen för män cirka 79,5 och 83,5 år för kvinnor. 

Även andelen äldre i befolkningen uppvisar 
regionala variationer. Kommunerna i södra och 
mellersta Sverige har i allmänhet en lägre andel 
äldre än kommunerna i norra Sverige, även om 
det finns undantag. Ett intressant förhållande 
är att den kommun, som har den lägsta medel-
livslängden för män, Överkalix, också har den 
högsta andelen pensionärer, 31,2 %, medan en 
kommun som utmärker sig med en hög med-
elivslängd, Knivsta, har den lägsta andelen 
pensionärer i riket. Det avspeglar flyttmönstrens 
stora betydelse för ålderssammansättningen i en 
kommun.

I avfolkningskommunerna ökar andelen äldre 
snabbare än genomsnittet i riket. I Pajala kom-
mun i Norrbottens län har andelen personer 65 år 
och äldre ökat från 10,2 procent till 31,1 procent 
under perioden 1968–2011. Där har således 
nästan var tredje person fyllt 65 år. Prognoserna 
visar på en fortsatt ökning av de regionala skill-
naderna.

Även om glest befolkade kommuner har en 
hög andel äldre så bor den helt övervägande 
delen av personer 80 år och äldre i de större 
städerna med förorter.

Även i Norge finns tydliga regionala skill-
nader i andelen äldre. I de fylken som har den 
högsta andelen äldre (Hedmark, Sogn og Fjor-
darne och Oppland) är andelen personer 80 år 
och äldre mellan 5,5 och 6 % jämfört med 3,7% 
i Oslo. Befolkningsframskrivningar visar på 
ökande regionala skillnader även i Norge.13 

Ett annat exempel på regionala skillnader i 
Norden är hur andelen ensamboende varierar 

i olika delar av landet. Uppgifter från Finland 
visar att andelen ensamboende är betydligt högre 
i små avlägset belägna landsbygdskommuner än 
i de större städerna med förorter. Det är också i 
dessa små kommuner som andelen ensamboende 
ökat snabbast de senaste decennierna.

1.5. Hälsa och funktionsförmåga
Äldre personers hälsa och funktionsförmåga har 
stor betydelse för boendet och vice versa. Sjuk-
domar och funktionsnedsättningar ställer krav på 
bostädernas utformning och tillgänglighet, påver-
kar behovet av olika boendeformer och behovet av 
service, vård och omsorg i boendet. I det följande 
beskrivs utvecklingen av hälsa och funktionsned-
sättningar med stigande ålder med fokus på sådant 
som har särskilt stor betydelse för boendet.

 Vi lever allt längre, men är det friska år som 
läggs till livet eller är det år med svåra hälsopro-
blem? Det finns tre dominerande hypoteser om 
den ökade livslängdens samband med ohälsa. Den 
första är att sjukligheten kommer senare livet 
och under en kortare period av livet, så att friska 
levnadsår ersätter sjukdomsår och den tid före 
döden som man lever med sjukdomar och funk-
tionsnedsättningar förkortas. Den andra hypote-
sen innebär att sjuklighet drabbar oss under en 
lika lång period i slutet av livet, men att perioden 
skjuts upp till en allt högre ålder. Den tredje går 
ut på att den ökade livslängden även innebär en 
längre tid med ohälsa och besvär. I dag finns inget 
definitivt svar på vilken av dessa hypoteser som är 
sann. Flera av de stora folksjukdomarna har dock 
förskjutits högre upp i åldrarna samtidigt som en 
mindre andel i varje given ålder anger att de har 
hindrande sjukdomar och besvär.14 

Exakta och jämförbara uppgifter om hälso-
läget i de olika nordiska länderna har inte varit 
tillgängliga för denna kartläggning. Huvuddelen 
av redovisningen bygger på uppgifter från Sve-

13 Folkhelseinstituttet: http://www.fhi.no/artikler?id=70828.
14 Ulf-undersökningen. SCB.
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på tredje våningen eller högre saknar hiss, vilket 
motsvarar cirka 50 000 trappuppgångar. 

Krav på hiss i trevåningshus har funnits sedan 
1970-talet vid nybyggnad och större ombygg-
nader. Under en period på 1980-talet fanns ett 
statligt bidrag till hissinstallationer i befintliga 
hus men numera finns inget sådant stöd. 

Enligt en intervjuundersökning i Norge29 
hade 10 % av bostäderna full rullstolstillgänglig-
het. Motsvarande siffra år 2004 är 7 %. 24 % av 
bostäderna kunde nås med rullstol fram till lä-
genhetsdörren. 12 % hade så kallad besöksstan-
dard innebärande att entré, rum och bad ligger i 
entreplanet och fungerarar för en rullstolsanvän-
dare. Motsvarande siffra år 2004 är 11 %.

Nya bostäder har en betydligt bättre till-
gänglighet än äldre. I hus byggda efter år 2000 
var 32 % helt tillgängliga med rullstol medan 
11 % av bostäderna i husbyggda på 1980-ta-
let var tillgängliga och 25 % i hus byggda på 
1990-talet. Det är också stora variationer mellan 
hustyperna. 6 % av enfamiljshusen hade full 
tillgänglighet för rullstolsburna medan ande-
len i flerbostadshus var 16 % enligt den norska 
undersökningen. Avsaknaden av hiss är emel-
lertid ett stort problem för många äldre. Folk- 
och bostadsräkningen, 2001, visade att 16 % 
av bostäderna i hus med mer än fem våningar 
saknade hiss. I hus med 3 till 4 våningar saknade 
90 % hiss.

Husbanken i Norge förvaltar det statliga stödet 
för förbättring av det befintliga bostadsbestån-
det. För år 20123 finns en ram på 172 miljoner 
norska kronor, varav 40 miljoner för hissinstal-
lationer och 132 miljoner för bostadsanpassning. 
Därutöver kan borättslag, samägare och liknande 
få bidrag för s.k. tillståndsvärdering. Tillstånds-
värdering innebär att möjligheterna att öka 
andelen tillgängliga och brukbara bostäder och 

genomföra en miljövänlig renovering undersöks.
Uppgifter om tillgängligheten i bostadsbestån-

det på Island saknas. En ny byggnadsförord-
ning nr. 112/2012, som gäller för hela Island blev 
antagen i januari 2012. Den nya förordningen 
innebär att bostäder på Island kommer generellt 
att bli större och designen kommer att vara uni-
versell. Ett av målen med den nya förordningen 
är att bostäder, med några få undantag, ska 
kunna fungera för alla, oberoende av funktions-
hinder eller hjälpmedelsanvändning. Detta kan 
ha stor betydelse för äldre personer med olika 
funktionsbehov som kommer att ha ett större ut-
bud av bostäder att välja emellan och skulle nya 
funktionsbehov uppstå behöver de inte nödvän-
digtvis flytta till en ny bostad. 

Även i Danmark har de flesta bostäderna 
bristande tillgänglighet. Endast en dryg tredjedel 
av bostäderna uppskattas ha god tillgänglighet.30 

2.1.2. Alternativa boendeformer  
utan behovsprövning

I samtliga nordiska länder finns olika former av 
bostäder som ligger mellan helt ordinära bostä-
der och det särskilda boende som samhället har 
en skyldighet att tillhandahålla för personer med 
så stora behov av vård och omsorg att de inte 
klarar att bo själva. Benämningar, utformning, 
service, målgrupper m.m. för dessa mellanfor-
mer varierar såväl mellan länderna som inom 
länderna. Gemensamt är att de vänder sig till 
äldre personer och att de erbjuds på bostads-
marknaden utan behovsprövning av samhället.

danmark31

Seniorbostäder finns såväl inom den allmännyt-
tiga sociala bostadssektorn som i form av privata 
andelslägenheter. Bostäderna inom den sociala 
sektorn liknar vanliga smålägenheter, har god 

29  Bolig og levekår i Norge 2007 - en artikkelsamling http://www.nova.no/asset/3998/1/3998_1.pdf.
30  Källa: Aeldresagen.
31  Källor: Aeldresagen och Kärnekull m.fl: Äldres boende i Tyskland, England, Nederländerna och Danmark, Byggtjänst 

förlag 2013.
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tillgänglighet och ibland även gemensamma ut-
rymmen och servicefaciliteter. Vård och omsorg 
tillhandahålls genom den lokala socialtjänsten. 
Uppskattningsvis 5 % av pensionärerna bor i 
någon form av seniorboende.

En del av seniorbostäderna finns i form av 
s.k. bofælleskap för äldre. Det är en form av 
kollektivt boende där en grupp människor bor 
tillsammans för att få trygghet och gemenskap 
i vardagen. Bofælleskaber kan bestå av en stor 
bostad som delas av flera personer eller, vilket är 
vanligast, en samling av självständiga, normalt 
utrustade bostäder, till vilka knyts gemensamma 
lokaler och aktiviteter. Graden av gemenskap 
varierar. Vanligt är gemensamma måltider, 
möten och olika aktiviteter. Bofælleskap finns 
med olika upplåtelseformer: hyresbostäder, an-
delsbostäder eller ägda bostäder. De finns i olika 
storlekar men de flesta är i storleksordningen 
15–30 bostäder.

Det första bofælleskapet för äldre tillkom 1987 
och idag finns det över 300 med 6 000–7 000 
bostäder. 

Finland
Seniorbostäder eller seniorhus avsedda för äldre, 
ofta 55+, och med gemensamma lokaler och ibland 
även viss service förekommer i Finland. De är of-
tast privata eller drivs av organisationer. Det finns 
inga särskilda bestämmelser utan de byggs efter de 
vanliga byggbestämmelserna. Ofta förläggs husen 
i anslutning till service och kommunikationer. 
Statistikcentralen använder inte begreppet varför 
det saknas uppgifter om antal bostäder.

island
Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för 
former av ordinärt boende som utmärks av god 
tillgänglighet. Viss uppnådd ålder, t.ex. 55 år, 
krävs för att få flytta in. Dessa lägenheter är i 
privat regi .

Trygghetsbostäder för äldre i kommunal regi 
finns på Island och är tänkta för personer som 
kan bo självständigt med ett visst stöd. Med 
trygghetsbostäder avses – enligt den definition 
som berättigar till statligt stöd – bostäder och 
utrymmen för de boendes måltider, samvaro, 
hobby och rekreation, och där det finns personal 
som dagligen på olika sätt kan stödja de boende 
under vissa angivna tider. I kommunala trygg-
hetsbostäder har man tillgång till vissa tjänster 
som t.ex. trygghetslarm, mat, tvätt, städning 
och möjlighet till sociala aktiviteter. Enskilda 
kommuner kan ha särskilda krav. I Reykjavik 
måste man ha uppnått 67 års ålder och ha varit 
registrerad i kommunen i åtminstone 3 år för att 
kunna ansöka om trygghetsbostad. 

Uppgifter om antal seniorbostäder och trygg-
hetsbostäder saknas.

Norge
Plussboliger erbjuds på marknaden av privata 
aktörer. Plussboliger erbjuder något av den 
service som hotell erbjuder. Det finns ofta en 
bemannad reception, vaktmästartjänster, städ-
service, gästrum, motionslokaler, sällskapsrum 
m.m. Uppgifter om antal saknas.

Sverige
Seniorbostäder har vuxit fram i Sverige de senaste 
decennierna för att fylla glappet mellan ordinärt 
boende och det behovsprövade vård- och omsorgs-
boende. År 2000 fanns det 11 000 seniorbostäder. 
Enligt de senaste beräkningarna finns det  
35 000–40 000. Ytterligare cirka 5 000 senior-
bostäder planeras bli påbörjade 2012–2013.32   
Det är således en boendeform i växande men utbu-
det svarar inte mot mer än 2–3 % av pensionärerna. 

Bogemenskaper eller kollektivhus för seniorer 
är en form av seniorboende som det finns ett spi-
rande intresse för. Danmark är en inspirations-
källa. Här finns rikligt med gemensamma lokaler 

32  Boverket: Bostadsmarknadsenkät 2012.
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och aktiviteter, bl. a. gemensamma middagar. 
Ofta kommer sådana boenden till på initiativ av 
olika grupper av äldre. Omfattningen är än så 
länge liten. Det rör sig om ett tiotal hus.

Med trygghetsbostäder avses – enligt den 
definition som berättigar till statligt stöd – bo-
städer och utrymmen för de boendes måltider, 
samvaro, hobby och rekreation, och där det finns 
personal som dagligen på olika sätt kan stödja 
de boende under vissa angivna tider. Trygghets-
bostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ 
hyresrätt eller bostadsrätt. En person i hushållet 
ska ha fyllt 70 år. Enskilda kommuner kan ha 
särskilda krav. Trygghetsbostäder är en relativt 
ny boendeform. Den infördes 2008 och 2012 
fanns det cirka 4000 trygghetsbostäder, vilket 
motsvarar en kvarts procent av pensionärerna. 
Ytterligare 4000 bostäder planeras de närmaste 
åren.33 Drygt hälften av det planerade nytillskot-
tet består av nyproduktion, resten av omvandling 
och ombyggnad av befintliga bostäder.

Det saknas uppgifter om åldersfördelning i 
seniorbostäder och trygghetsbostäder. Uppgifter 
från några aktörer visar att åldersgruppen 80 
år och äldre är dominerande. Efter några år kan 
dominansen av äldre pensionärer förväntas öka.

2.1.3. Biståndsinsatser i boendet

2.1.3.1. Biståndsbedömd hemtjänst
Samtliga nordiska länder har en medveten politik 
att avinstitutionalisera boendet för äldre och satsa 
på att äldre människor bor i vanliga bostäder i 
så stor utsträckning som möjligt. Antalet platser 
på institutioner och i särskilda boendeformer 
har skurits ned samtidigt som antalet äldre har 
ökat. En förutsättning för och ett viktigt led i 
genomförandet av politiken är att hemtjänst och 
hemsjukvård byggs ut. Det har också skett och 
planeras även i framtiden i de nordiska länderna. 

Förutom hemtjänst och hemsjukvård har möjlig-
het till korttidsvård/korttidsboende samt trygg-
hetslarm och välfärdsteknologi stor betydelse för 
ett tryggt och värdigt liv i det ordinära boendet. 
Vid sidan av den vård och omsorg som samhället 
erbjuder gör anhöriga och andra frivilliga stora 
insatser. En privat tjänstesektor som erbjuder 
tjänster på kommersiella villkor växer också fram.

danmark
Kommunerna ansvarar för äldreomsorg (hem-
tjänst och särskilt boende), hemsjukvård, 
rehabilitering och förebyggande hälsovård samt 
administrerar invånarnas val av läkare och sjuk-
försäkringsgrupp.

Hemtjänst (hjemmehjælp) i Danmark är både 
personlig omvårdnad och praktisk hjälp. Den 
personliga omvårdnaden omfattar t.ex. hjälp 
med den personliga hygienen, hjälp att komma 
i och ur sängen, hjälp med på- och avklädning 
och med att äta. Den praktiska hjälpen omfattar 
huvudsakligen hushållssysslor såsom att städa, 
handla, tvätta och matlagning (eller leverans av 
färdiglagad mat). Den danska hemtjänsten är 
avgiftsfri för brukaren och kommunerna har en 
lagstadgad skyldighet att genom uppsökande 
verksamhet (s.k. förebyggande hembesök) aktivt 
erbjuda hjälpinsatser.

Antalet mottagare av hemtjänst har minskat de 
senaste åren och uppgår år 2012 till cirka  
157 000 personer.34 Diagram 3.

Fördelningen av hemtjänst på olika åldrar fram-
går av diagram 4. I åldersgruppen 80 år och äldre 
har 85 000 personer hemtjänst, vilket motsvarar 
54 % av samtliga hemtjänstmottagare. Diagram 4

I statistiken skiljer man på personlig vård och 
praktisk hjälp. Den övervägande delen av hem-
tjänsten avser praktisk hjälp. Bland hemtjänst-
mottagare i åldern 80 år och äldre får över 80 % 
enbart praktisk hjälp

32  Boverket: Bostadsmarknadsenkät 2012.
33  Boverket: Bostadsmarknadsenkät 2012.
34  Källa: danmarks Statistik , www.statistikbanken.dk.
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sätts in i ett sammanhang med annan vård och 
omsorg. Omfattningen av omsorgslön är relativt 
blygsam. År 2012 fick 1622 personer 67 år och 
äldre omsorgslön. Helse-og omsorgsdepartemen-
tet har givit Helsedirektoratet i uppdrag att lägga 
fram ett förslag att förbättra Omsorgslonnsord-
ningen under 2014.42 

Anhöriga står för en stor del av äldreomsorgen 
i Norge. Familjeomsorgen registreras emellertid 
inte i statistik och utredningar. Forskning visar 
att det idag utförs runt 100 000 årsarbeten i den 
informella och i huvudsak familjebaserade om-
sorgen (Rönning m.fl. 2009). Det är nästan lika 
mycket som inom den offentliga omsorgen som 
hade cirka 130 000 årsarbeten år 2012.

Enligt tidsanvändningsdata använde 5 procent 
av befolkningen i åldern 16–74 år någon tid till 
hjälp/vård av vuxen anhörig i eget hushåll (på 
grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder) 
under år 2000 (Vaage 2002, i Ingebretsen& 
Eriksen 2004).43 Ungefär 8 procent ger hjälp 
i annat hushåll. Den mest omfattande hjälpen 
gavs av personer i åldersgruppen 67–74 år, både 
i procentuell andel och i antal timmar per dag. 
Knappt 10 procent av de äldre har familjen som 
enda hjälpkälla medan nästan 30 procent har en 
blandning av familj och offentliga sektorn. Upp-
gifter har hämtats från ett urval större städer och 
författarna (Daatland & Herlofson 2004) menar 
att familjens roll kan vara större på landsbygden. 

Personlig vård och omsorg ges i mindre om-
fattning än praktisk hjälp och främst till den man 
bor ihop med. Drygt en kvarts miljon norrmän 
över 50 år uppskattas utföra vård och omsorg för 
den man bor ihop med, vilket bedöms motsvara 
i storleksordning 25 000 heltidsanställningar. 
Personlig vård och omsorg är mindre vanlig till 
personer utanför hushållet, t.ex. att barn hjälper 
föräldrarna. Det rör sig om 150 000 personer 
motsvarande 11 000 heltidsanställningar

Man föredrar att få hjälp av den kommunala 
hemtjänsten i första hand och därefter hjälp som 
man betalar för. Ju högre ålder desto starkare 
preferens för kommunal hemtjänst.

Sverige
Anhörigvård

En person som förvärvsarbetar kan få närstå-
endepenning för att vårda en närstående person 
som är svårt sjuk. Ersättningen betalas ut sam-
manlagt högst 100 dagar för förvärvsarbetande 
personer som ger vård till en viss närstående 
person. År 2011 var det 7 700 personer som 
var 65 år eller äldre som fick vård av en närstå-
ende som hade närståendepenning. Detta var 
en ökning med cirka 2 000 personer från 2007 
(uppgifter från Försäkringskassan).

Socialstyrelsen har under 2012 genomfört en 
befolkningsstudie om anhöriga som ger omsorg. 44 
Bearbetningen visar att cirka 870 000 personer 
kontinuerligt ger vård, hjälp eller stöd till en 
äldre anhörig. Drygt hälften av dem är vuxna 
barn som hjälper en förälder. Av dessa var 57 
procent döttrar och 43 procent söner. Knappt var 
femte av de 870 000 personerna är maka eller 
make, och i den gruppen framkommer ingen 
könsskillnad. Däremot är det vanligare att män 
tar emot hjälp från sin maka, eftersom det är 
vanligare att äldre kvinnor är ensamstående. 
De som står för de mest omfattande insatserna i 
tid räknat är de äldre makarna. Cirka var tredje 
make eller maka ger 30 timmar eller mer omsorg 
i veckan, det vill säga tid som motsvarar nästan 
en ordinär arbetsvecka. 

Bland de vuxna barnen är det cirka var tionde 
som ger omsorg 11 timmar eller mer per vecka, 
det vill säga motsvarande nästan en och en halv 
arbetsdag eller mer per vecka. Intressant ur ett 
genusperspektiv är att bland de vuxna barn som 
ger omfattande insatser – 11 timmar eller mer 

42  http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-17/7/1/1.html?id=660571 
http://ssb.no/helse/statistikker/pleie/aar-forelopige/2013-07-01?fane=tabell&sort=nummer&tabell=126496 

43  Socialstyrelsen: Metoder för nyckeltal och uppföljning av äldreomsorg i danmark, Norge, england och Kanada.
44  Socialstyrelsen: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2013. 
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per vecka – så är andelen döttrar cirka 60 pro-
cent, och bland dem som ger 30 timmar eller mer 
är andelen döttrar ännu högre. Bland dem som 
ger mindre än 11 timmar per vecka är andelen 
kvinnor cirka 55 procent. 

Anhörigas insatser har en bredare karaktär än 
det stöd och hjälp äldre kan få via äldreomsor-
gen. Vanligast är att anhöriga ger praktisk hjälp 
i form av transporter eller ledsagning, hjälper i 
bostaden eller trädgården, gör bank och postä-
renden och umgås med den äldre. Lite mindre 
vanligt är att de hjälper till med inköp, har 
kontakt med vård och omsorg, ser till den äldre 
och hjälper till med hans eller hennes personliga 
omvårdnad. Det minst vanliga är att de anhöriga 
stödjer den äldre ekonomiskt.

RUT-tjänster
Det så kallade RUT-avdraget infördes 2006 och 
innebär att man får göra skatteavdrag om högst  
50 000 kronor per år för tjänster som städning, 
tvätt, fönsterputsning och enklare trädgårdarbete. 
Avdrag kan även göras för hjälp av omsorgskarak-
tär, som till exempel hjälp med personlig hygien och 
på- och avklädning. RUT-tjänster motsvarar vad 
som i Finland benämns hushållsavdrag, se sid 34.

Användningen av RUT-tjänster har ökat kraf-
tigt bland äldre personer.45  Under 2008 var det 
drygt 29 000 personer som var 65 år och äldre 
som gjorde RUT-avdrag, och 2011 hade antalet 
ökat till över 148 000 personer. Enligt Statistiska 
centralbyrån (SCB) är ensamstående kvinnor 
över 85 år bland de vanligaste användarna av 
RUT-tjänster. Möjligheten att köpa skattesub-
ventionerade servicetjänster, som exempelvis 
städning och tvätt, skulle kunna fungera som ett 
alternativ till små insatser av hemtjänst. 

Socialstyrelsens rapport Behovsbarometern 
– äldre bygger på telefonintervjuer med per-
soner 80 år och äldre utan äldreomsorg. Enligt 
intervjuerna är det nästan lika vanligt att dessa 

äldre använder privat städhjälp som att de får 
hjälp med städning via familjen. Att köpa privat 
städhjälp innebär alltså en möjlighet att göra 
RUT-avdrag. Den vanligaste tjänsten som äldre 
köper vid sidan av städning är så kallade prak-
tiska småtjänster, som bland annat kan vara hjälp 
med snöskottning och gräsklippning.

Under perioden 2008–2011 minskade antalet äld-
re personer med 1–9 timmars hemtjänst per vecka 
med cirka 2 100 personer. Under samma tid ökade 
antalet personer över 65 år som använde RUT-
tjänster med cirka 120 000 personer. Socialstyrel-
sen vet dock inte om det är de äldre personer som 
annars skulle ha fått hemtjänst som nu använder 
RUT-tjänster. Däremot går det att visa på skill-
nader i användningen som är knutna till hur stor 
inkomst de äldre har och till var de bor. De kraftigt 
ökande RUT-avdragen används mest av äldre med 
höga inkomster och i tätbefolkade delar av landet. 
Flertalet äldre personer har dock för låga inkomster 
för att kunna använda RUT-avdraget fullt.

2.2. Boendeformer med  
behovsprövning

Boendeformar med behovsprövning används här 
som samlingsnamn på bostäder och boendefor-
mer som samhället genom kommunerna erbjuder 
personer med stora vård- och omsorgsbehov. 
Kommunernas skyldighet att tillhandahålla 
lämpliga bostäder regleras i lag och tilldelningen 
sker efter behovsprövning. 

Detta boende förekommer i olika former och 
med olika benämningar. Begreppen skiljer sig 
åt mellan länderna men också inom varje land 
finns olika former och benämningar. Målgrupper, 
standard, utformning, personalbemanning varie-
rar. Å ena sidan finns servicehus med fullgoda 
lägenheter med en mängd lokaler och service i 
huset, ursprungligen byggda för relativt pigga 
pensionärer. Å den andra sidan finns sjukhem 
och gruppbostäder för personer med stora behov 

45  Socialstyrelsen: Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst – Lägesrapport 2013. 
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permanent i särskilda boendeformer den 1 april 
2012. Av dessa var ca 70 300 eller cirka 80 % 
fyllda 80 år. Ca 60 800 eller ca 69 % var kvin-
nor. Andelen kvinnor varierar kraftigt mellan 
åldersgrupperna. I åldersgruppen 65–74 år var 
ungefär hälften (49 %) kvinnor och i åldersgrup-
pen 95 år och äldre var mer än 4 av 5 (82 %) 
kvinnor. Den större andelen kvinnor beror på 
att andelen kvinnor i befolkningen ökar med 
stigande ålder. 

Av hela befolkningen 65 år och äldre mot-
svarar antalet i särskilt boende cirka 5 %. I 
åldersgruppen 80 år och äldre bodde cirka 14 % 
i särskilt boende. Det kan konstateras att boende 
i vanliga bostäder är vanligast även bland perso-
ner 95 år och äldre.

Antalet platser i särskilt boende har minskat 
under de senaste 10–15 åren. År 2001 fanns det 
118 600 att jämföra med 87 554 år 2012, således 
en minskning med cirka 31 000 platser. En stor 
del av minskningen kan förklaras med att många 
servicehus byggda på 1970- och 1980-talen har 
omvandlats till seniorbostäder och trygghetsbo-
städer under 2000-talet. 

Täckningsgrad och regionala variationer
Täckningsgraden är ett mått på antalet perso-
ner i en åldersgrupp som bor i särskilt boende i 
relation till åldersgruppens storlek totalt. Enligt 
Socialstyrelsens statistik (Äldre – vård och 
omsorg den 1 april 2012, tabell 7) bodde 14 % 
av personer 80 år och äldre i särskilt boende i 
riket som helhet. Täckningsgraden har minskat 
väsentligt under de senaste decennierna. År 1984 
var den cirka 39 % i riket. Det har således skett 
en minskning med närmare 60 % sedan dess.

Täckningsgraden varierar över landet. På läns-
nivå varierar den mellan 12 % (Skåne län) och 
17 % (Norrbottens län). Norrlandslänen uppvisar 
generellt täckningsgrader över riksgenomsnittet. 
Bland enskilda kommuner är variationerna än 

större. Den högsta andelen 80-åringar och äldre 
i särskilt boende har Överkalix kommun med 
21 % och den lägsta Knivsta kommun med 8 %. 
Värt att notera är att just dessa två kommuner 
har den högsta respektive lägsta andelen perso-
ner 80 år och äldre i riket. Se sid 13.

Fördelning på olika typer av särskilt boende
Den stora variationen av bostäder, service, vård 
och omsorg inom det särskilda boendet och bris-
ten på tillförlitlig och täckande statistik gör det 
vanskligt att uppskatta antalet platser fördelat på 
olika typer av boende.

I underlaget till Äldreguiden (Socialstyrelsen) 
inhämtas uppgifter (2011) om hur de studerade 
enheterna benämner sig själva. Kategorierna i den 
redovisningen är serviceboende/servicehus, grupp-
boende för dementa och övrigt. I det sammantagna 
antalet boenden och enheter var det 13.5 % (cirka 
13 000 platser) som betecknades som serviceboen-
de, 30.5 % (cirka 29 000 platser) som gruppboende 
för dementa och 56 % cirka (45 000 platser) som 
övrigt. Kvaliteten på dessa uppgifter är låg.

Särskilt boende för dementa
Resultaten från en kommunenkät om demens-
boende 200751 visar att cirka hälften av alla 
personer i särskilt boende uppskattas vara 
personer med demenssjukdom. Det motsvarar 
ungefär 50 000 personer. Cirka hälften av dessa, 
25 000, uppskattas bo i särskilda demensenhe-
ter. Andelen personer med demenssjukdom i 
särskilt boende som bor i demensenhet varierar 
dock kraftigt mellan kommunerna, från 1 till 
100 procent. Drygt 80 procent av personerna 
med demenssjukdom som bor i särskilt boende 
uppskattas vara 80 år eller äldre.

Särskilt boende i planeringen
För byggande av särskilda boenden finns ett stat-
ligt investeringsstöd. Enligt Boverkets bostads-

51  Socialstyrelsen: demenssjukdom – resultat av kommunenkät.
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På Island hade 960 personer korttidsboende 
året 2011. En del personer hade korttidsboende 
under upprepade tillfällen och antalet korttids-
boende var totalt 1471. 

I Danmark finns cirka 3000 platser i korttids-
boende för avlastning (2012)

I Norge har flera kommuner infört så kall-
lade trygghetsplatser, där hemmaboende, utan 
ansökningsförfarande och behovsprövning kan 
lägga in sig under en kortare tid, t.ex. för att 
man blivit sjuk eller för att en anhörig är bortrest 
för en kortare tid. Möjligheten är till för äldre 
som klarar av att bo hemma men som upplever 
situationen ”här och nu” som svår. Man kan van-
ligtvis bo upp till två veckor på en korttidsplats. 
Korttidsplatser finns inte i alla kommuner.

Det finns korttidsboenden även i Finland 
men antalet är inte känt. Det finns ofta ett 
eller ett par rum för korttidsboende (korttids-
vård, intervallboende etc.) i många servicehus, 
grupphem och långvårdsenheter, dock inte i alla. 
ARA, Finansierings- och utvecklingscentralen 
för boendet, har under de senaste cirka 10 åren 
finansierat byggnation av serviceboenden.  ARA 
finansierar inte särskilda korttidsboendeenheter 
men i samband med byggande av nya servicehus 
och gruppboenden kan cirka fem procent av det 
totala antalet bostäder omfattas av stödet. Kort-
tidsboende används i huvudsak för att avlasta 
närstående och familjemedlemmar.53 

Sammanfattning

Den åldrande befolkningen

Befolkningen i de nordiska länderna har 
ökat kraftigt under de senaste decennier-
na och särskilt den äldre befolkningen. 

Idag är 17,5 % av befolkningen 65 år och äldre 
och närmare 5 % 80 år och äldre. Medellivs-
längden idag är, med vissa skillnader mellan 
länderna, 77,7 -80,8 år för män och 81,9-83,9 
för kvinnor. Den förväntas öka de kommande 
decennierna vilket medför att såväl antalet som 
andelen personer i åldern 80 år och äldre också 
kommer att öka. År 2012 fanns cirka 1,2 miljo-
ner människor 80 år och äldre och år 2030 har 
antalet vuxit till drygt 2 miljoner, en ökning med 
66 procent.

Kvinnor lever längre än män vilket medför 
att det finns betydligt fler kvinnor än män i 
hög ålder. Över 60 procent i åldersgruppen 80 
år och äldre är kvinnor. Det innebär i sin tur 
att ensamboendet är betydligt vanligare bland 
kvinnor än bland män. Bland kvinnorna inom 
åldersgruppen bor i storleksordning 60-80 pro-
cent ensamma, medan 30-40 procent av männen 
är ensamboende. Skillnaderna i livslängd mellan 
könen kommer att minska vilket kan betyda fler 
parrelationer högre upp i åldrarna.

Det finns regionala skillnader inom länderna 
ifråga om livslängd och andelen äldre i befolk-
ningen. Generellt gäller att andelen äldre är större 
i glesbefolkade orter och regioner trots att medel-
livslängden där är lägre än i de större städerna och 
tätbefolkade regionerna. Huvudorsaken är att den 
yngre befolkningen flyttar till städerna.

Ohälsa och funktionsnedsättningar har för-

53 Serviceboendeguide 19.8.2013. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ArA
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skjutits allt högre upp i åldrarna. I åldersgruppen 
80 år och äldre har dock många svårt att klara ett 
eget boende och dagligt liv på grund av sjukdo-
mar, nedsatt rörelseförmåga och värk, nedsatt 
syn och hörsel. Mest oroande är utvecklingen 
av demens, en sjukdom som starkt begränsar 
möjligheterna till ett eget boende och värdigt liv.  
Cirka en tredjedel av 80-åringar och äldre kan 
uppskattas lida av en demenssjukdom. Prognoser 
i de olika länderna pekar på att 
det kan finnas 2–3 gånger så 
många med demens om 30 år. 

Bostäder och boende
Gemensamt för de nordiska 
länderna är att en överväldi-
gande majoritet av de äldre bor 
i ordinära bostäder, 90 procent 
och däröver. Även bland de allra äldsta dominerar 
det ordinära boendet stort.  Med vissa variationer 
mellan länderna bor i storleksordning fyra av 
fem i åldern 80 år och äldre i ordinära bostäder. 
Kvarboendeprincipen har också varit och är 
vägledande för bostads- och omsorgspolitiken. 
För dem som inte klarar ett eget boende finns i 
samtliga länder särskilda behovsprövade boende-
former. Kommunerna har ett lagstadgat ansvar för 
dessa boendeformer och svarar för behovsbedöm-
ningar och beslut och i många fall även för själva 
bostäderna, vården och omsorgen. De finns i olika 
former och går under olika benämningar. Vissa 
har en tydlig institutionskaraktär, andra är mer 
utformade som vanliga bostäder. 

Satsningen på att äldre människor i så stor 
utsträckning som möjligt ska kunna bo i 
ordinära bostäder har inneburit en utbyggnad 
av hemtjänst och hemsjukvård och på vissa 
förbättringar av tillgängligheten genom skärpta 
krav på tillgänglighet i nyproduktionen och 

bostadsanpassningar av befintliga bostäder. Ett 
stort problem är den bristande tillgängligheten i 
de befintliga bostäderna. Det har också inneburit 
att behovsprövningen för det särskilda boendet 
har skärpts och att antalet platser successivt har 
minskat de senaste decennierna. Det krävs idag 
stora vård- och omsorgsbehov för att få plats i de 
behovsprövade boendeformerna. 

Skillnaderna mellan ordinärt boende och det 

behovsprövade boendet har därmed ökat. Det 
har inneburit att olika mellanformer av boende 
för äldre har växt fram. Dessa bostäder erbjuder 
ofta en bättre tillgänglighet, trygghet och ge-
menskap än det ordinära boendet. De går under 
olika benämningar och erbjuds på den allmänna 
bostadsmarknaden. Antalet bostäder av detta 
slag är relativt begränsat. Det rör sig om några 
få procent av de äldre som bor i sådana bostäder. 
Antalet har emellertid ökat och fortsätter att öka 
i samtliga länder och nya former tillkommer.

Vid sidan av samhällets vård och omsorg görs 
stora insatser framför allt av anhöriga men även 
av andra. En privat sektor som erbjuder tjänster 
på kommersiella villkor börjar också växa fram.

” Cirka en tredjedel av 80-åringar och äldre kan 
uppskattas lida av en demenssjukdom. Prognoser 
i de olika länderna pekar på att det kan finnas 
2–3 gånger så många med demens om 30 år. 
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Kartläggningen visar att andelen äldre i 

befolkningen ökar i samtliga nordiska 
länder, speciellt gäller detta gruppen 80+. 

Vad kommer detta att ställa för krav på framtida 
boende? I kartläggningen framkommer att det 
finns en gemensam policy i Norden som priorite-
rar kvarboende (i det ordinära bostadsbeståndet) 
framför olika former av institutionsboende. 
Vilka möjligheter till adekvata boendealterna-
tiv kan komma att behövas i framtiden utifrån 
denna utgångspunkt?

Hur äldres hälsotillstånd kan komma att ut-
vecklas anses svårbedömt enligt kartläggningen. 
Här hänvisas till olika scenarier. En faktor som 
emellertid är odiskutabel är att andelen äldre 
med demensproblem kommer att öka som en 
följd av en allt större andel äldre 
i befolkningen som blir 80 år och 
äldre. Detta gäller framför allt 
kvinnor, som löper högre risk att 
drabbas av demens jämfört med 
män i samma ålder.

Det är svårt att bedöma hur 
antalet ensamboende kommer att 
förändras – då måste man väga in den förvänta-
de ökningen av antalet personer i hög ålder. An-
delen ensamboende kvinnor kan dock bli något 
mindre i framtiden, genom minskade skillnader i 
livslängd mellan könen. Ensamboende definieras 
i den statistik som redovisas i kartläggningen, 
som ej gifta. Detta kan vara något missvisande 
med tanke på att man kan vara sambo utan att 
vara gift.

I alla de nordiska länderna dominerar kvarbo-
ende (i det ordinära bostadsbeståndet) bland äld-
re, även högt upp i åldrarna. Sverige är det land 
som har högst andel flerbostadshus med hyres-
rätt. Ägda bostäder dominerar på Island, i Norge 

och i Finland. Framför allt i Norge och på Island 
finns en stor andel småhus med äganderätt. Detta 
gäller inte minst i glest befolkade områden. 
Äldre i allmänhet anses som en trögrörlig grupp, 
även om äganderätt i småhus och/eller boende i 
glesbygd i större utsträckning kan tvinga fram 
en flyttning jämfört med om man bor i lägenhet. 
Avgörande för om äldre ska kunna bo kvar i fler-
bostadshus är emellertid i vilken mån lägenhet, 
hus och omgivning är anpassat till olika former 
av funktionsnedsättningar. En viktig faktor är 
om det finns hiss eller inte. Bostadsbeståndet 
i de nordiska länderna kan i en internationell 
jämförelse framstå som modernt och av hög 
standard. Trots detta är bristen på tillgänglighet 
fortfarande ofta ett problem. 

Studier (t ex på Island och i Sverige) visar att 
de flesta flyttar antingen för att få en mer lämplig 
bostad sett till boendeytan eller för att få ökad 
bekvämlighet. En studie av Ytrehus (2004) visar 
på framför allt tre faktorer som avgörande för 
att (yngre) äldre kan tänka sig flytta. En faktor 
handlar om att kunna ha en närhet till barn och 
barnbarn. En annan om att ha tillräckligt med 
plats för ett eget liv. För det tredje handlar det 
om att kunna fortsätta tidigare etablerade fritids-
vanor. De som skjuter upp en flyttning till högre 
upp i åldrarna kan tvingas göra andra priorite-
ringar som mer har att göra med tillgänglighet 
och bekvämlighet. Det visar sig också att flytt-

” Avgörande för om äldre ska kunna bo kvar i  
flerbostadshus är emellertid i vilken mån  
lägenhet, hus och omgivning är anpassat till  
olika former av funktionsnedsättningar. 
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ningsbenägenheten minskar i de högre åldrarna, 
vilket tyder på att man då väntar i det längsta 
tills att man tvingas flytta. En studie från Island 
(Sigurdardottir 2013), visar att bristen på formell 
hjälp till de äldre i hemmet kan vara en orsak till 
att gamla människor måste flytta till någon form 
av institutionsboende.

Kartläggningen visar att det finns stora  regio-
nala skillnader  i de nordiska länderna, främst 
i Norge, Sverige och Finland. Detta kan vara 
viktigt att beakta inför framtiden eftersom de-
batten ofta fokuseras på problem och förutsätt-
ningar som finns i mer tättbefolkade områden. I 
glesbygden handlar det framför allt om bristen 
på boendealternativ vilket tvingar människor an-
tingen att bo kvar isolerade på landsbygden, eller 
flytta till en större tätort långt ifrån hembygd och 
etablerade sociala nätverk.

Hemmets och platsens betydelse lyfts ofta fram 
i forskningen kring äldres boendepreferenser och 
flyttmönster (se t ex Hagberg 2012). Detta talar 
för att möjligheterna till kvarboende i ett ordinärt 
boende är en viktig fråga för planerare, beslutsfat-
tare och (framför allt) de äldre själva.

Kvarboende
Kvarboende som begrepp kan definieras som att 
bo kvar i samma lägenhet när man åldras eller i 
betydelsen att bo kvar i samma bostadsområde, 
dvs i ett välkänt lokalt sammanhang. En vidare 
och ofta använd definition har innebörden att 
man bor kvar och åldras i någon form av ordinärt 
boende som alternativ till institutionsboende. En 
gemensam utveckling i de nordiska länderna är 
att kvarboende (tolkat som boende i det ordinära 
bostadsbeståndet, ordinarie bostäder) prioriteras 
som policy för utvecklingen av äldreomsorgen 
av beslutsfattare och planerare, på bekostnad av 

olika former av institutionsboende (specialbo-
städer eller särskilt boende, vilket kräver någon 
form av behovsprövning). Bakom detta policybe-
slut finns en föreställning om att detta är i linje 
med vad de äldre själva vill, samt en kalkyl som 
visar på kvarboende som ett mer kostnadseffek-
tivt boendealternativ för framtiden (t ex uttryckt 
i en svensk parlamentarisk utredning redan 1984, 
SOU 1984:78). Antalet platser i institutionslika 
boendeformer har minskat kraftigt i alla de 
nordiska länderna. I Danmark har antalet platser 
minskat med 25% under perioden 2009–2011. I 
Sverige motsvarar minskningen, enligt kartlägg-
ningen, 31000 platser mellan åren 2001–2012. 
På Island visar en undersökning att den tid varje 
person bor i särskilt boende är i genomsnitt litet 
mindre än tre år. Detta tyder på att de flesta äldre 
även på Island bor kvar i det ordinära bostadsbe-

ståndet så länge som möjligt. 
Finns det några risker med en 

fortsatt utveckling där kvarbo-
ende prioriteras?

Kartläggningen i denna rap-
port visar att antalet äldre som 

bor ensamma ( i definitionen ej gifta) ökar, och 
då framför allt i gruppen 80+, samt att kvin-
nor är överrepresenterade. Äldres ensamhet är 
ett problem som alltmer uppmärksammas inom 
äldreforskningen. Detta kan exemplifieras av en 
internationell konferens på temat Loneliness and 
social isolation among older people i Norrkö-
ping i september 2013 (se http://www.isv.liu.se/
nisal/samverkansprojekt samt www.newtools-
forhealth.com). Forskningen inom detta fält upp-
märksammar kompexiteten i begreppet ensam-
het, och lyfter fram att ensamhet bland äldre är 
ett problem som kräver ökad uppmärksamhet.

Bristen på trygghet kan vara ett annat pro-
blem, och då inte minst när det handlar om äldre 
med demensproblem som bor kvar hemma. 
Tryggheten kan dels handla om svårigheten att 
organisera hemtjänsten med bristande kontinui-
tet som ett återkommande problem. En annan 
trygghetsfaktor handlar om risken för att äldre 

” Antalet platser i institutionslika boendeformer  
har minskat kraftigt i alla de nordiska länderna. 
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” Den stora utmaningen handlar om att  
förbättra tillgängligheten i det befintliga  
ordinära bostadsbeståndet.

utsätts för brott (inbrott eller våld) i det egna 
hemmet.

Den speciella problematik som upplevs i 
glesbygdsmiljöer sammanhänger med bristen på 
äldreboendealternativ, problem med att orga-
nisera hemtjänsten för att uppnå god täckning 
samt svårigheter att rekrytera personal, framför 
allt läkare, inom primärvården. Det är också i 
glesbygd som andelen gamla ofta är ännu större 
i relation till en yngre befolkning (som i större 
utsträckning väljer att flytta till tätort). En studie 
i Finland (Andersson 2012) visar hur gamla på 
landsbygden värderade sitt eget hus, som en 
plats och som en möjlighet till att upprätthålla en 
känsla av autonomi. 

Föreliggande rapport visar exempel på att det 
ordinära bostadsbeståndet brister i tillgänglig-
het i alla de nordiska länderna trots omfattande 
insatser i delar av bebyggelsen ( t ex satsningen i 
Sverige under 90-talet på områden byggda under 
40/50-talet, med stor andel små lägenheter och 
äldre befolkning). Vid nybyggnad ställs numera 
krav på tillgänglighetsåtgärder i alla de nord-
iska länderna. Den stora utmaningen handlar 
om att förbättra tillgängligheten i det befintliga 
ordinära bostadsbeståndet (se t ex Lindahl 2013). 
En annan, parallell, utmaning är att tillskapa 
alternativa boendeformer med stor variation, 
beroende på 40-talisternas omvittnade bredd 
när det gäller boendepreferenser (Abramsson & 
Sandstedt 2012).

Utifrån rapportens kartläggning finns 
det två frågor som tränger sig på. Vilket 
ansvar kan man tillskriva individen när 
det gäller att planera för ett boende som 
kan fungera bra även på äldre dar? Vilket 
ansvar har samhället för att möjliggöra 
och underlätta val mellan olika alternativ?

Förutsättningar respektive hinder för  
individuella initiativ

Vid en internationell jämförelse kan förutsätt-
ningarna för att människor ska välja att bo kvar 
i ett ordinärt boende på äldre dar förefalla bättre 

i Norden än i många andra länder. I Norden 
finns ett relativt sett modernt och tillgängligt 
bostadsbestånd samt en utbyggd områdesbase-
rad hemtjänst. Det har emellertid blivit alltmer 
uppenbart att det behövs nya boendealternativ 
mellan ordinärt boende och särskilt boende (i 
meningen institutionsliknande, och med krav på 
behovsprövning) som kan erbjuda större möjlig-
het till trygghet och gemenskap.

I Sverige har Seniorboende blivit ett populärt 
alternativ bland många 40-talister. Det är en 
tillgänglighetsanpassad boendeform inom det 
ordinära bostadsbeståndet, där åldersgränsen 
från början sattes till 55+. Seniorboende som 
bostadsform är tillgänglighetsanpassad såväl i 
lägenheterna som själva huset. Där finns lokaler 
för gemensamma aktiviteter men ingen personal. 
Hemtjänst erbjuds vid behov på samma villkor 
som i annat ordinärt boende. Seniorboenden kan 
antingen byggas av kommunala bostadsbolag 
eller av privata aktörer. De kan upplåtas med 
hyresrätt eller köpas som bostadsrätter (vilket 
oftast är fallet när det handlar om privata entre-
prenörer). Det finns även exempel på kooperativ 
hyresrätt som upplåtelseform. Seniorbostäder 
finns även i Danmark, såväl i privat regi som 
inom allmännyttans bostadsbestånd. På Island 
finns också privata former av seniorbostäder. 

Danmark är känt för sina kollektiva boende-
former, bofælleskap eller bogemenskaper. Oftast 

handlar det om privata bostäder (men det finns 
även exempel på hyresbostäder och andelsbostä-
der) som startats av personer som valt att leva i 
större gemenskap än vad som bjuds i andra ordi-
nära boendealternativ. Det finns för närvarande 
c:a 300 seniorbofælleskap (med inflyttningsål-
der 50+) och c:a 150 bofælleskap för blandade 
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åldrar. Alla har sin privata bostad men därutöver 
finns gemensamt fælleshus med umgängesrum 
(Kärnekull 2013). Även i Sverige finns exempel 
på åldersintegrerade boendealternativ i form av 
kollektivhus (med större gemensamt ansvar och 
gemensamma aktiviteter, t ex matlagning). Dessa 
uppförs oftast i form av hyresrätt. Det finns även 
exempel på senior-husföreningar som tar initiativ 
till att bygga seniorbostäder där tilltänkta brukare 
gör sin egen detaljerade kravspecifikation (von 
Platen 2013; Blomberg & Kärnekull 2013).

I takt med att allt fler särskilda (behovspröva-
de) boendeformer i Sverige omvandlats till seni-
orboenden, har kritik framförts, av bl a de stora 
pensionärsorganisationerna, för att det behövs 
ett nytt alternativ med mer trygghet och socialt 
stöd. Två statliga utredningar (SOU 2007:103, 
SOU 2008:113) la grunden för ett nytt koncept,  
s k Trygghetsboende (Bo bra på äldre dar, 2013). 

I dessa tillgänglighetsanpassade bostadshus är 
åldersgränsen ofta omkring 74 år. Det ska finnas 
gemensamhetslokaler men även möjligheter till 
att äta tillsammans samt någon form av värd/
värdinna eller koordinator av gemensamma 
aktiviteter. 

I Norge finns något som kallas Plussboli-
ger, och som erbjuds på marknaden av privata 
aktörer. Denna form av boende liknar seniorbo-
städer som begrepp men har hotellstandard som 
förebild med stort serviceutbud. I Norge planeras 
också en form av Trygghetsboliger efter svensk 
modell. Inom ramen för detta koncept utvecklas 
också former av smarthusteknologi. Det är ännu 
inte klart huruvida denna boendeform kom-
mer att erbjudas som alternativ inom ramen för 
ordinärt boende eller som en behovsprövad form 
av specialbostad.

I Finland finns seniorbostäder, Seniorhus, 
avsedda för äldre 55+. De är ofta privata eller 
drivs av organisationer. De byggs utifrån vanliga 
byggbestämmelser och uppgifter saknas om 
antal och vilka variationer som kan förekomma. 
Frågan om äldres boende har emellertid kommit 
högt upp på agendan i Finland, vilket avspeglas 
i ett program för att förbättra äldres boende för 
2013-2017 (Statsrådets principbeslut 2013).

Vilka hinder eller problem kan man förutse 
för framtiden? Prioriteringar kommer att bli 
nödvändiga till följd av begränsningar i den 
offentliga ekonomin. Den framtida personal-
försörjningen är också ett stort problem (Wet-
terberg 2013). Alternativa utförare (till de som 
kommunerna organiserar) kommer att behövas. 
Det gäller såväl en ”marknadisering” av äldre-
omsorgen (en utveckling som analyseras och 
problematiseras i Meagher & Szebehely 2013), 

som nya initiativ på den privata 
marknaden. Som exempel på 
det senare kan nämnas skat-
tesubventionerade RUT-tjänster 
(typ städning) vilket införts i 
Sverige efter mönster från Fin-
land (där även hjälp till gamla 

föräldrar subventioneras). 
En aspekt som behöver uppmärksammas i 

diskussionen kring kvarboende är behovet av an-
hörigstöd. Forskning visar på den stora omfatt-
ningen av anhörigomsorg och pekar på vikten av 
att den offentligt finansierade och organiserade 
omsorgen ger nödvändigt stöd till anhöriga ( se t 
ex Sigurdardottir, Sundström, Malmberg & Bra-
vell 2011 samt Jegermalm & Sundström 2013). 
I Sverige åläggs kommunerna sedan 2009 att 
utveckla planer för anhörigstöd. Detta kan vara 
början till en mer medveten politik.

Äldre människor beskylls ofta för att vara en 
(alltför) trögrörlig grupp. För att stimulera yngre 
äldre att flytta i tid innan de uppnår en ålder av 
80+ kan det behövas ekonomiska incitament. 
Situationen på dagens bostadsmarknad innebär 
ofta att en flyttning medför väsentligt fördy-

” En aspekt som behöver uppmärksammas  
i diskussionen kring kvarboende är behovet  
av anhörigstöd. 
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rade boendekostnader. Med tanke på de stora 
inkomstklyftor som alltmer uppmärksammas 
mellan olika pensionärsgrupper (se t ex Anders-
son & Öberg 2012), behövs alternativ, inte minst 
i form av olika upplåtelseformer för äldre med 
olika ekonomiska förutsättningar. Ett annat 
förslag kunde vara att erbjuda möjligheter till 
flytthjälp, då många äldre drar sig för det stora 
besvär det innebär att flytta på 
gamla dar. Detta blir extra påtag-
ligt i de situationer då hälsopro-
blem framtvingar en flyttning.

Även om kvarboende är den 
dominerande strategin inför 
framtiden, kan det vara viktigt att 
framhålla nödvändigheten av att 
strategin kompletteras av en fort-
satt utbyggnad även av behovsprö-
vade särskilda boendeformer (specialbostäder) 
för att möta framtida behov inom den åldrande 
befolkningen. Detta gäller inte minst gruppen 
80+. Även inom detta område pågår ett utveck-
lingsarbete i Norden. I Norge finns begreppet 
Omsorg+. Detta boende vänder sig till personer 
som behöver tryggare boende men inte har lika 
omfattande medicinska behov som boende på 
sjukhem. Konceptet innebär ett självständigt 
boende men det finns tillgång till personal hela 
dygnet. Kommunerna tilldelar lägenheterna men 
boendet kan drivas även av alternativa utförare. 
På Island finns ett liknande alternativ kallat 
Trygghetsbostäder med möjligheter till gemen-
samma måltider, aktiviteter, omsorg och service. 
De drivs i kommunal regi och den har rätt att 
ansöka som är 67+ och som bott i kommunen 
minst 3 år.

Vilket ansvar kan samhället ha för att driva 
utvecklingen framåt?

En slutsats som man kan dra av rapporten, är att 
äldreboendet i framtiden inte bara bör ses som 
en arkitektonisk fråga fokuserad på utform-
ningen av byggnader för olika ändamål. Det är 
heller inte bara en fråga om hur omsorgen kan 

behöva organiseras i relation till att allt fler äldre 
med stora omsorgsbehov kommer att bo kvar i 
ordinärt boende. Det finns en konsensus, som ti-
digare nämnts, bland forskare och beslutsfattare 
om att den formella (offentligt finansierade och 
organiserade) omsorgen i framtiden inte kom-
mer att kunna öka i takt med behoven. Därför 
behövs en helhetssyn på boende och omsorg som 

förutsätter bredare lösningar vilket gör framti-
dens äldreboende till en fråga för kommunernas 
samhällsplanering (i form av bostadsförsörj-
ning och samhällsservice). I den internationella 
forskningen och debatten framhålls allt oftare 
nödvändigheten av en mer övergripande sam-
hällsplaneringsstrategi för att möta framtidens 
behov inom äldreboende och omsorg. Några 
intressanta exempel på detta kan hämtas från 
Tyskland, USA och Japan. 

I Tyskland har forskare vid Kuratorium 
Deutsche Altershilfe i Köln utvecklat ett koncept 
för samhällsplanering kallat Quartierskonzept 
(Integrated Service Areas, www. isa-platform.
eu). Planeringskonceptet utgår från en avgränsad 
geografisk enhet (med 10000–15000 invånare). 
Utgångspunkten är en samordning mellan 
boende och omsorg, åldersintegration samt 
småskalighet. Olika typer av vård, omsorg och 
service byggs ut i anslutning till boendet. Det 
handlar också om att uppmuntra framväxten av 
lokala sociala nätverk. En viktig aspekt är att 
utveckla samspelet mellan den formella (profes-
sionella) och informella (inom ramen för familj, 
grannskap, frivilligorganisationer) omsorgen. 
Planeringsiden påminner om den s k Linkö-

” I den internationella forskningen och debatten  
framhålls allt oftare nödvändigheten av en  
mer övergripande samhällsplaneringsstrategi  
för att möta framtidens behov inom äldreboende 
och omsorg.
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pingsmodellen för socialtjänstens medverkan i 
samhällsplaneringen, som växte fram under en 
begränsad period på 80- och 90-talet i Sverige 
(Henning & Stolarz 2012).

I USA talar man om vikten av att utveckla 
Aging-Friendly Communities. Ett exempel på 
detta är det sk Village Concept. Här handlar det 
också om att tillskapa vård och omsorg med 
utgångspunkt i boendet men konceptet bygger 
ännu mer på frivilligorganisationers och enskil-
das engagemang i enlighet med en amerikansk 
tradition (Greenfeld et al 2012).

I Japan har staten tagit initiativ till en speciell 

försäkring som bidrar till att bygga upp aktivi-
tetscentrum (community center) i alla kommu-
ner för aktiviteter som syftar till att förebygga 
sjukdom och vårdbehov bl a hos den åldrande 
befolkningen. Delaktighet och inflytande (empo-
werment) är nyckelbegrepp. Modellen beskrivs 
som en strategi för community empowerment 
(Anme 2008).

I alla de exempel som nämnts här finns en be-
toning av civilsamhällets (definierat som familj, 
frivilligorganisationer, grannar och andra infor-
mella aktörer) betydelse i den välfärdstriangel 
som består av stat (”det offentliga”), marknad 
(företag) och civilsamhälle. Intresset för äldres 
roll i civilsamhället har fått ökad uppmärksam-
het i aktuell forskning, något som lyfter fram 
äldres resurser (se t ex Jegermalm & Jeppsson 
Grassman 2012 samt 2013). Detta perspektiv 
balanserar på ett viktigt sätt synen på äldre som 
omsorgstagare och vårdbehövande. 

I en nordisk välfärdsmodell har den offentliga 

sfären (”staten”) en viktig roll (Nygård 2013). 
Mycket tyder på att så kommer att vara fal-
let även i framtiden i en jämförelse utifrån ett 
internationellt perspektiv. Detta trots en ökad 
”marknadisering” och trots ett ökat intresse 
för civilsamhällets betydelse. I den nordiska 
välfärdsmodellen har dessutom inte bara staten, 
utan kanske framför allt kommunerna, en viktig 
roll i välfärdsbygget. I Sverige har myntats be-
greppet ”välfärdskommuner”. Detta får effekter 
inte minst för äldreomsorgen (Jegermalm & 
Henning 2013).

En nordisk välfärdsmodell utmärks även av 
att sträva efter jämlikhet. 
”Välfärdssystemet i dessa 
länder bygger på en stark 
ambition att skapa social 
sammanhållning och social 
inkludering och vilar på 
grundvärden som lika möj-
ligheter och social trygghet 
för alla” (Nygård 2013, s 
172). Ett annat, i en interna-

tionell jämförelse, utmärkande drag är helhets-
synen på boende och omsorg. Detta speglas i 
olika statliga styrinstrument samt i den strävan 
som pågår för att utveckla nya boendealternativ, 
vilket exemplifieras ovan.

Det finns en pågående diskussion om i vilken 
mån man kan tala om en gemensam nordisk 
välfärdsmodell eftersom man inte kan bortse 
från att det även finns olikheter som är förknip-
pade med kultur och politik (Nygård 2013). Det 
som framför allt förenar de olika länderna i 
Norden är den offentliga sektorns övergripande 
ansvar. Detta utmärker de nordiska länderna i 
en internationell jämförelse. Kartläggningen av 
boende och omsorg för äldre i Norden visar på 
fler gemensamma drag än avvikelser. Detta gör 
att det vore intressant att närmare analysera, och 
då kopplat till en nordisk välfärdsmodell, vilka 
aspekter som skulle kunna ligga till grund för 
framtida utvecklingsstrategier av äldreomsorgen, 
med fokus i boendesituationen för äldre 80+. 

” Det finns en pågående diskussion om i vilken  
mån man kan tala om en gemensam nordisk  
välfärdsmodell eftersom man inte kan bortse  
från att det även finns olikheter som är för- 
knippade med kultur och politik.
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Aspekter, som skulle vara viktiga att fortsatt dis-
kutera och utveckla inom ramen för ett nordiskt 
samarbete, till exempel:

•  Tillgängligheten behöver förbättras i det existe-
rande ordinära bostadsbeståndet.

•  Fler mellanformer mellan ordinärt och speci-
ellt/särskilt (dvs behovsprövat) boende behöver 
utvecklas.

•  Hemtjänstens organisation behöver utvecklas 
(förstärkt geografisk anknytning, bättre konti-
nuitet etc).

•  Demensproblematiken behöver uppmärksam-
mas i relation till att allt fler äldre med demens-
problem/minnesproblem kommer att bo kvar 
i ett ordinärt boende. Framför allt gäller det 
risken för ensamhet och otrygghet (aspekter 
som är viktigt att uppmärksamma för alla äldre 
som bor kvar hemma).

•  Anhörigomsorg och stöd till anhöriga behöver 
utvecklas.

•  Teknikstöd för att underlätta kvarboende behö-
ver utvecklas. 

•  Den särskilda glesbygdsproblematiken behöver 
beaktas.

I ett nordiskt perspektiv finns dessutom flera 
goda förutsättningar för att kunna utveckla 
ett bredare helhetsperspektiv på äldreboende 
och –omsorg. I en internationell jämförelse har 
Norden en relativt sett bra boendestandard. 
Dessutom pågår ett utvecklingsarbete mot nya 
boendealternativ i alla de fem nordiska länderna. 
Inom ramen för den nordiska välfärdsmodel-
len finns (också relativt sett) en väl utbyggd och 
geografiskt spridd hemtjänstorganisation.

I en nordisk välfärdsmodell skulle en viktig 
roll för staten kunna vara att stötta civilsamhäl-
let (i betydelsen familj, frivilligorganisationer, 
grannar och andra informella aktörer). Viktiga 
aspekter av en sådan utveckling skulle kunna 
sammanfattas i begrepp som sociala nätverk, 
delaktighet och inflytande (empowerment). I 
linje med en sådan ambition skulle stat och 

kommuner kunna ha som mål att utveckla 
strategier för en samhällsplanering (utifrån en 
helhetssyn på bostadsförsörjning och service) 
som fokuserar på att skapa förutsättningar för 
ett samspel mellan den formella och informella 
omsorgen. Denna samhällsplanering bör ta sin 
utgångspunkt i äldres livssituation med fokus i 
lokala sammanhang och behov av olika boende-
alternativ.

” I ett nordiskt perspek-
tiv finns dessutom flera 
goda förutsättningar för 
att kunna utveckla ett 
bredare helhetsperspek-
tiv på äldreboende och – 
omsorg.
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