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Yrkande angående – Remittering av 
Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga 
Göteborg 2021–2024  
Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

1. Underlag till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024 remitteras 
till Göteborgs Stads HBTQ-råd. 

2. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till beslut. 

Yrkandet 
Göteborgs stads plan för Åldersvänliga Göteborg har som tjänsteutlåtandet beskriver 
betydelse ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Att Göteborg är åldersvänligt 
innebär att staden och stadsrummet ska vara tillgängligt för alla åldersgrupper. Det 
handlar inte bara om den fysiska miljön utan även den sociala tryggheten, där HBTQ-
personer ofta upplever en lägre grad av trygghet. HBTQ-personer har i förekommande 
fall upplevt sig tillbakaknuffade i garderoben i samband med ålderdomen, och detta är 
oacceptabelt. För att få ytterligare en viktig dimension belyst och inte tappa viktiga 
rättighetsfrågor under remitteringsrundan ser vi rödgrönrosa att det är nödvändigt att 
Göteborgs Stads HBTQ-råd får möjlighet att yttra sig över planen.  
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Yrkande angående – Remittering av 
Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga 
Göteborg 2021-2024 

Förslag till beslut 
 I kommunstyrelsen: 

1. Underlag till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024, i 
enlighet med bilaga tre till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till 
byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden, 
nämnden för konsument – och medborgarservice, kulturnämnden, 
stadsdelsnämnderna Angered och Centrum, Förvaltnings AB Framtiden, Boplats 
Göteborg AB, idrott- och föreningsnämnden och till Göteborgs Stads 
Pensionärsråd med begäran om yttrande senast 2020-08-31. 
 

2. Innan den en strategiska planen går ut på remiss till dessa instanser ska den 
kompletteras med några rader om förebyggande trygghetsåtgärder för att 
eliminera våld och brott emot våra äldre.  

Yrkandet 
Sverigedemokraterna finner planen välskriven, men vi saknar fortfarande en 
trygghetsaspekt som är av stor vikt för våra äldre i vardagen. Vi vill att detta inkluderas 
och förtydligas i planen. Avsikter för en ökad trygghet lämpar sig särskilt under 
rubrikerna Stadsmiljö, Mobilitet, Social delaktighet och inkludering samt 
Samhällsstöd och service. 

Under rubriken Stadsmiljö är det viktigt att ta med särskilt utsatta miljöer, som lämpligen 
säkras med kameraövervakning. Vid utsatta ställen, såsom bankomater vid vissa torg, kan 
det vara lämpligt med regelbundet patrullerande väktare. Som framgår i texten, vill våra 
äldre gärna hantera kontanter i större utsträckning än yngre generationer. Det är viktigt att 
äldre har en trygg miljö runtomkring sig vid kontantuttag. 

Under rubriken Mobilitet är det bra att få med värdet i att som äldre kunna få röra sig fritt 
och ändå vara trygg och säker från rån och överfall i offentliga miljöer. Vi har under de 
senaste åren fått beskrivningar från äldre människor, där de inte vågar sig över torg utan 
sällskap, för att exempelvis hämta ut sina mediciner. Något som går att undvika om man 
har en ökad bevakning. 

När det kommer till Social delaktighet och inkludering ska mötesplatser och 
träffpunkter också kännas säkra och trygga utan risk för inträde av obehöriga. Vi förstår 
att kameraövervakning och fler väktare är en kostnadsfråga, men våra äldre förtjänar en 
tryggare utemiljö för att kunna våga ta sig ut i samhället. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Återremissyrkande  
2020-05-12  

  
Ärende nr 2.2.2 
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Remittering av Göteborgs Stads plan för 
Åldersvänliga Göteborg 2021-2024  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Underlag till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024, i enlighet med 
bilaga tre till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, remitteras till byggnadsnämnden, 
fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden, nämnden för konsument – 
och medborgarservice, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna Angered och Centrum, 
Förvaltnings AB Framtiden, Boplats Göteborg AB, idrott- och föreningsnämnden och till 
Göteborgs Stads Pensionärsråd med begäran om yttrande senast 2020-08-31. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att lämna i uppdrag till stadsledningskontoret i 
samverkan med berörda aktörer att ta fram en strategisk plan för Åldersvänliga Göteborg 
med utgångspunkt i basutvärderingen (KS 2019-06-12 §498 (dnr 0632/19)). 

Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age-friendly Cities and Communities 
etablerades 2010 med anledning av två trender: en åldrande befolkning och ökad 
urbanisering. Idag ingår 1000 städer i nätverket, Göteborg är en av dem. WHO pekar ut 
åtta fokusområden. Dessa har anpassats efter Göteborgs Stads förutsättningar och 
omfattar lokalt; stadsmiljö, mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering, 
samhällsstöd och service samt information och kommunikation. 

I medlemskapet ingår att följa ett specifikt tillvägagångsätt. WHOs handbok beskriver det 
åldersvänliga arbetet i fyra olika faser. Fas ett utgjordes av Basutvärderingen som 
överlämnades till kommunstyrelsen i maj 2019. Fas två innebär att ta fram en strategisk 
plan för att skapa Åldersvänliga Göteborg, vilken lämnas som förslag i detta ärende. 
Därefter följer fas tre och fyra, som består av att implementera och att utvärdera arbetet. 

I basutvärderingen bidrog drygt 600 äldre personer med att beskriva sina behov och 
lämna sina synpunkter för att kunna skapa Åldersvänliga Göteborg. Underlaget till plan 
innehåller konkreta aktiviteter inom de sex fokusområdena. Avsikten är att stärka 
delaktighet för seniorer, bidra till att Göteborg blir en mer åldervänlig stad och att främja 
nya arbetssätt och mer effektiv samverkan. 

 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-27 
Diarienummer 0632/19 
 

Handläggare  
Erica Manderhjelm, Lisa Holtz 
Telefon:072-856 66 02, 072-856 54 96 
E-post: erica.manderhjelm@stadshuset.goteborg.se  
lisa.holtz@stadshuset.goteborg.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Arbetet med att ta fram en plan för Åldersvänliga Göteborg har gjorts under ledning av 
Senior Göteborg, stadens utvecklingscenter för äldrefrågor. Arbetet har rymts inom 
befintlig budget. 

De konkreta aktiviteter som föreslås i Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 
2021-2024 är i stor utsträckning förändringar som innebär andra sätt att planera, arbeta 
och samarbeta kring redan befintliga uppdrag. De kostnader som kan uppstå, liksom 
eventuella besparingar behöver därför planeras för och redovisas i ordinarie 
budgetprocess inom berörda nämnder. 

En mindre andel av de föreslagna aktiviteterna beräknas medföra nya kostnader. Bland 
dem återfinns förslaget om ett koncept för att matcha enskilda personer med volontärer i 
syfte att öka aktivitet, skapa nätverk och minska icke vald ensamhet bland äldre. Den 
föreslagna aktiviteten innebär en initial kostnad i storleksordningen en miljon kronor 
avseende 2021.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Enligt WHO ska åldersvänliga städer som en del i att främja delaktighet för äldre 
personer satsa på gåvänliga miljöer. Aktiviteter riktade mot att underlätta och öka 
användning av kollektivtrafik bidrar till att minska miljöpåverkan.  Strävan efter att öka 
tillgänglighet i gångstråk, med sittvänliga och attraktiva närmiljöer bidrar också till en 
stad utformad för minskat resande där alla generationer kan leva med goda villkor.  

Överhuvudtaget har den föreslagna planen utformats för att främja en långsiktig 
hållbarhet och med ett miljöfokus. 

Bedömning ur social dimension 
Arbetet med Åldersvänliga Göteborg har en tydlig social dimension. Benämningen 
Åldervänlig förtydligar att Göteborgs Stad ska vara inkluderande och tillgänglig för alla 
åldersgrupper. De aktiviteter och anpassningar som görs för äldre invånare kommer också 
att vara till nytta för hela befolkningen. Även de aktiviteter som särskilt riktas för att göra 
staden och dess utbud tillgänglig för äldre har en social dimension, då den gemensamma 
arenan kommer att delas av en ökad åldersmässig bredd av befolkningen. 

En hållbar samhällsutveckling förutsätter att alla invånargruppers behov beaktas och tas 
tillvara. WHOs arbete, liksom forskning om folkhälsa, visar att en bra start i livet är 
viktigt för en bra ålderdom, och att aktörer måste arbeta ur ett livscykelperspektiv. Barn 
och äldre har många gemensamma behov i boendemiljöer och stadsmiljöer. Några 
exempel är närhet till grönska, sociala funktioner och målpunkter, tydliga och separerade 
stråk för gång och cykel, lättillgänglig kollektivtrafik och boendemiljöer. Det är positivt 
för barn att äldres resurser och engagemang tas till vara både i boendemiljön, i 
föreningslivet, och i skolan. Basutvärderingen visar på att många äldre personer är 
positiva till generationsmöten. En stad som planeras för personer under åtta och över åttio 
år är bra för alla. 

Den föreslagna planen har betydelse ut ett jämställdhetsperspektiv. Flera av de föreslagna 
aktiviteterna syftar till att minska ojämlika villkor. Dessa uppstår exempelvis genom att 
kvinnor i pensionsåldern ofta har sämre ekonomiska förutsättningar, samtidigt som 
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kvinnors åldrande ofta leder till tidigare funktionsnedsättningar tillsammans med högre 
livslängd jämfört med män. Detta innebär fler år med ökade behov och svag ekonomi. 

Mångfald är en del av den sociala dimensionen. Genom att arbeta utifrån den struktur 
som är framtagen av WHO tillgodoses mänskliga rättigheter. De drygt 600 äldre personer 
från hela Göteborg som bidrog med underlag till basutvärderingen har olika bakgrunder, 
kön, funktionsvariationer, socio-ekonomiska förhållanden, erfarenheter och ålder. På så 
vis har utvärderingen kunnat skapa en mångfacetterad bild av befintliga behov och 
erfarenheter. I den föreslagna planen har dessa erfarenheter fångats upp och synliggjorts 
såväl i strategiska riktningar som i konkreta aktiviteter.  

Många av de äldre som deltog i basutvärderingen är också medlemmar i föreningar och 
pensionärsorganisationer, och besöker stadens träffpunkter, mötesplatser och bibliotek. I 
planen ingår att fortsätta arbetet med att nå och involvera fler äldre som exempelvis 
ofrivilligt ensamma, seniorer utanför föreningslivet och göteborgsseniorer som är 
utrikesfödda. 

Samverkan 
Information kommer att ske i CSG den 14 maj.  

Bilagor 
1. KS protokoll 2019-06-12 §498 (dnr 0632/19) 
2. Basutvärderingen 
3. Underlag till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 
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Ärendet  
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att lämna i uppdrag till stadsledningskontoret i 
samverkan med berörda aktörer att ta fram en strategisk plan för Åldersvänliga Göteborg 
med utgångspunkt i basutvärderingen. (KS 2019-06-12 §498 (dnr 0632/19). 

Underlag till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021 – 2024 redovisas. 

Beskrivning av ärendet 
Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021-2024 är ett staden-övergripande 
styrdokument. Syftet med planen är att möjliggöra att staden blir en bättre plats att åldras 
i med hjälp av utvalda aktiviteter som beskrivs i planen. Aktiviteterna är tidsatta och har 
en tydlig ansvarsfördelning vad gäller genomförande och uppföljning. 

Göteborgs Stad är sedan 2015 medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk 
Global Network of Age-friendly Cities and Communities. Stadsledningskontoret har i 
uppdrag att ta fram en strategisk plan för Åldersvänliga Göteborg. Planen ska följa 
WHOs intentioner och strategiska form, samtidigt som den ska synliggöra lokala 
förutsättningar och utvecklingsområden. 

Planen har tagits fram under ledning av Senior Göteborg, i tvärsektoriell samverkan med 
fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, 
kulturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, konsument- och 
medborgarservice samt förvaltningar med ansvar för äldre samt vård och omsorg och 
Förvaltnings AB Framtiden.  

Information har skett i Äldreberedningen den 22 april. 

Elva seniorer i åldrarna 70 - 90 har rekryterats som framtidsutvecklare. 
Framtidsutvecklarna har tillsammans med representanter och andra samverkande 
tjänstepersoner i staden tagit fram och valt ut aktiviteter till planen.  

Bakgrund 
WHO har inrättat nätverket Global Network of Age-friendly Cities and Communities. 
Göteborgs Stad har varit medlemmar sedan 2015. Medlemskapet är ett åtagande att lyssna 
till äldres behov, planera för, genomföra, utvärdera och följa upp att staden blir mer 
åldersvänlig. Det är också av vikt att samarbeta med äldre samt mellan olika sektorer, och 
att lyfta seniorperspektivet i alla sammanhang. 

Kommunstyrelsen beslutade i november 2016 att godkänna Positionspapper och 
arbetsplan för Åldersvänliga Göteborg - en del i WHOs globala nätverk för Age-friendly 
Cities and Communities. (KS 2016-11-23 § 717) 

WHOs definition av en åldersvänlig stad är ”En åldersvänlig stad har inkluderande och 
tillgängliga sociala och fysiska (livs)miljöer som främjar hälsa, delaktighet och trygghet 
för alla med livskvalitet – hela livet.” 

Precis som övriga världen står Göteborg inför en demografisk utmaning och ökad 
urbanisering. Syftet med ett medlemskap är att främja utbytet av erfarenheter och 
ömsesidigt lärande mellan städer och samhällen i hela världen för att gemensamt kunna 
möte upp behovet av åldersvänliga städer. Varje stad som strävar efter att skapa en 
inkluderande och tillgänglig stadsmiljö för att gynna sin åldrande befolkning kan delta. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (13) 
   
   

Förhållningssättet inom Åldersvänliga Göteborg är att se den äldre som en 
samhällsdeltagare, och att skapa förutsättningar för Göteborg att bli en bättre plats att 
åldras på. Detta görs genom att ta ett tvärsektoriellt grepp, vilket innebär att äldres behov 
har betydelse i de allra flesta samhällsfrågor, inte bara som en del i området vård och 
omsorg. Det handlar också om hur staden utformar sina miljöer. Det handlar om hur äldre 
kan röra sig på platser och närmiljöer i staden, och om huruvida det finns bra bostäder där 
människor kan åldras med full delaktighet och livskvalitet. 

Fas 1 Basutvärderingen 
För att bli en åldersvänlig stad behövs ett långsiktigt åtagande. Första steget enligt WHOs 
handbok är att genomföra en utvärdering i dialog med kommunens äldre invånare. 
Basutvärderingen som genomfördes tog sin utgångspunkt i WHOs fokusområden med en 
anpassning till Göteborgs Stads förutsättningar och vad seniorer lyfte fram som viktigt. 
Synpunkterna och de beskrivna behoven som samlades in har utgjort underlag till den 
fyraåriga strategiska plan som staden tagit fram i samarbete med andra berörda 
samhällsaktörer. 

Basutvärderingen har genomförts under ledning av stadsledningskontoret. Totalt har 
drygt 600 göteborgsseniorer från alla stadsdelar bidragit med att beskriva behov och 
erfarenheter samt lämnat synpunkter och idéer.  

Kvinnor är överrepresenterade i utvärderingen, knappt 80 procent av deltagarna., 
Utrikesfödda göteborgsseniorer utgör cirka 12 procent av deltagarna och har 
födelseländer som bland annat Finland, Ungern, Spanien, Iran och Irak.  

Därutöver innehåller basutvärderingen fakta från berörda verksamheter i staden och 
inslag av ämnesrelaterad forskning.  

Basutvärderingen visar på att trygga och tillgängliga bostäder och boendemiljöer är 
viktiga för äldre. Med stigande ålder uppkommer ofta nya behov, vilket kan göra att 
befintligt boende inte längre är funktionellt. Äldre personer kan ställas inför att behöva 
byta bostad, eller att göra anpassningar av befintlig bostad för att kunna bo kvar, med 
eller utan hemtjänst som komplement.  

Många kvinnor har låg pension vilket begränsar möjligheten att aktivt välja ett bra boende 
och att ta del av samhällslivet. Det är angeläget att fortsätta arbeta med förbättringar av 
befintliga bostadsområden, liksom att bevaka att nyproduktion möter äldre kvinnors 
behov. Äldre kvinnor drabbas tidigare än män av funktionsnedsättningar, vilket i 
kombination med högre medellivslängd gör att kvinnor lever längre tid med behov av 
hjälpmedel eller stöd. Därmed blir närmiljöns fysiska utformning viktig ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Trygga och tillgängliga transportmedel är viktiga för äldre. Basutvärderingen visade på 
vikten av att kunna röra sig fritt och tryggt i Göteborg. De äldre beskriver att de har 
behov av lättillgänglig kollektivtrafik och transportmedel samt jämna och släta 
promenadstråk. De framhåller också att Seniorkortet och Flexlinjen möjliggör för alla 
äldre att vara delaktiga i samhället.  Enligt en utvärdering i basutvärderingen fastställs att 
äldre som har lägre inkomst använder seniorkortet i en större utsträckning. Gruppen 
anpassar sitt resande efter seniorkortets gällande tider. Det är viktigt att fortsätta utveckla 
innovativa lösningar för åldersvänliga transportmedel. 
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Det vanligaste sättet för äldre att förflytta sig i staden är som fotgängare och 
kollektivtrafikresenärer. Enligt en studie som presenteras i basutvärderingen har 
seniorkortet medfört att 24–35 % av de resor som tidigare gjordes med bil istället sker 
med kollektivtrafik. I basutvärderingen framkommer också vikten av jämna och bra 
promenadstråk i närområdet. Närhet till daglig service skapar förutsättningar för att 
antalet resor minskar. 

Basutvärderingen synliggör betydelsen av mötesplatser och möjligheten att ta del av 
kulturaktiviteter, men också av tillgång till motion och rörelse. Äldre uttrycker 
exempelvis att det är viktigt att fortsatt få ta del av fri badentré.  

Fas 2 Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 
Göteborgs Stads plan för åldersvänliga Göteborg är utformad efter WHOs anvisningar 
och i enlighet med socialtjänstlagens principer om att socialnämnd ska medverka i 
samhällsplaneringen, vilket framgår i socialtjänstlagens 3 kapitel § 2.  

Planen gäller för fastighetsnämnden, byggnadsnämnden, trafiknämnden, park- och 
naturnämnden, kulturnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, nämnden för konsument- 
och medborgarservice samt nämnder med ansvar för äldre samt vård och omsorg och 
Förvaltnings AB Framtiden och Boplats Göteborg AB.  

Planen är i linje med flera av Göteborgs Stads styrande dokument inom områden som 
jämlikhet, jämställdhet, delaktighet för personer med funktionsnedsättningar, samt 
friluftsliv, kultur, cykelprogam för nära storstad, folkhälsa och grön stad. 

Planen kommer att följas upp vid ett tillfälle under planperioden. Vid uppföljningen 
kommer fokus att vara på utvärdering av genomförande, effekt och analys för att ge 
vägledning till det fortsatta arbetet med åldersvänlig stad. Utvärderingen bör också utgöra 
ett underlag för nästa basutvärdering av åldersvänligheten i Göteborg. 

Planens innehåll och struktur 
Planens övergripande målbild är uppdelad i sex fokusområden med tillhörande mål och 
idéutvecklade aktiviteter.  

Aktiviteterna beskrivs utifrån vilka behov de möter, vad aktiviteten innebär och hur 
de ansvariga nämnderna och styrelser kan gå tillväga i genomförandet. Ansvaret är i 
planen delat mellan flera nämnder och styrelser. Under remisstiden bör detta ansvar få ett 
tydligt huvudägarskap. Varje aktivitet är tidsatt och har indikatorer som ska användas vid 
eller till uppföljningen. Planen innehåller 18 aktiviteter.  

Nedan följer en summering av planens sex fokusområden. Tre områden ska enligt 
Kommunstyrelsens beslut prioriteras särskilt, nämligen Mobilitet, Bostäder och Social 
delaktighet och inkludering. Dessa prioriterade fokusområden innehåller flest aktiviteter i   
planen. Områdena har prioriterats eftersom de synpunkter som har samlats in från 
seniorer i Göteborg rört dessa områden i högre grad än övriga. 

Fokusområde 1 Mobilitet 
Mobilitet är ett av tre prioriterade fokusområden för seniorer i Göteborg.  

Målbilden för fokusområdet är att främja hållbar infrastruktur och transportservice som 
möjliggör att människor kan upprätthålla sin rörlighet, självständighet och delaktighet i 
staden. 
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Hur vi kan röra oss påverkar vår hälsa, livskvalitet och självständighet eftersom det 
påverkar möjligheterna att vara socialt delaktig och ta del av samhällslivet. Att själv 
kunna välja när vi vill ta oss runt till fots, med cykel, rullator, rullstol, permobil eller 
kollektivtrafik ökar hälsan. En åldersvänlig miljö har tydliga, orienterbara, jämna, 
halkfria och breda trottoarer som är sammankopplade och erbjuder regelbundna platser att 
vila och uppehålla sig på. 

Seniorer i Göteborg lyfter i Basutvärderingen fram en gåvänlig stadsmiljö som 
åldersvänlig. Det innebär jämn mark utan gatsten och gropar, god belysning och separata 
stråk för cykel och fotgängare samt förlängt tidsintervall för att hinna gå över 
övergångsställen. 

Det kostnadsfria seniorkortet har möjliggjort en ökad mobilitet och ökad delaktighet i 
samhället. Flexlinjen är en uppskattad tjänst där seniorer efterfrågar turer även på kvällar, 
helger och under lunch samt fler ändamålsenliga rutter som inte är styrda av 
stadsdelsförvaltningarnas områdesgränser. Mjuka starter och stopp i kollektivtrafiken 
lyfts fram av seniorer för att undvika fall. Det finns behov av långsammare tempo, gott 
samspel och bemötande mellan trafikanter. Tillgänglighet till hållplatser i närheten av där 
seniorer bor är en annan viktig aspekt för ett gott äldreliv. Hur gator, trottoarer och 
gångstråk underhålls är av stor betydelse. Väldigt ofta påpekar seniorer hur viktigt det är 
med god snöröjning och halkbekämpning för att minska risken för fallskador.  

De utvalda aktiviteterna för mobilitet är  

Aktivitet 1.1 Bättre samspel mellan fotgängare och cyklister 
Fortsatt arbete med att separera cykel och gångbanor. 

Införa en årlig kampanj för att öka samspelet mellan trafikanter 

Ansvar: trafiknämnden  

Aktivitet 1.2 Seniorer inventerar var nya bänkar behövs 
Seniorernas inventering ska användas vid placering av nya bänkar 

Ansvar: trafiknämnden och park- och naturnämnden 

Aktivitet 1.3 Säkerställa väl fungerande underhåll och drift av befintliga 
gångstråk 
Förstärka drift och underhåll av befintliga gångstråk med fokus på seniortäta 
bostadsområden och viktiga målpunkter i området. 

Ansvar: trafiknämnden och park- och naturnämnden 

Aktivitet 1.4 Utvecklingsprojekt för knutpunkter i syfte att öka seniorers 
möjligheter att orientera sig i och använda sig av stadens kollektivtrafik 

Initiera utvecklingsprojekt för att underlätta orientering i och därmed användningen av 
knutpunkter. 

Ansvar: trafiknämnden samt fastighetsnämnden och nämnden för äldre samt vård och 
omsorg 

Aktivitet 1.5 Testa fram innovativa lösningar i gatumiljöer med seniorer 
Utföra tester för tillgänglighet och användbarhet på torg och gatumiljöer med jämlik 
geografisk spridning i staden. 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (13) 
   
   

Ansvar: trafiknämnden och nämnden för äldre samt vård och omsorg 

Aktivitet 1.6 Skapa mer plats för fotgängare 
Inrätta fler olika bilfria gator med jämlik geografisk spridning vid populära stråk 

Ansvar: trafiknämnden och nämnden för äldre samt vård och omsorg 

Fokusområde 2 Bostäder 
Bostäder är ett av tre prioriterade fokusområden för seniorer i Göteborg.  

Målbilden för fokusområdet bostäder är att seniorer har tillgång till tillgängliga, trygga 
och ekonomiskt överkomliga bostäder och boendemiljöer som är anpassade efter 
seniorers mångfacetterade behov i nyproduktion och befintligt bostadsbestånd.   

Vi lever som vi bor. De flesta göteborgare över 65 år bor i vanliga bostäder och trivs. 
Men många bor också på ett sätt som inte stämmer med de nya behov som uppstår med 
stigande ålder. För en god hälsa och ett fortsatt aktivt liv är det viktigt med god 
tillgänglighet i boendemiljön, rimliga hyror, bekvämligheter som exempelvis automatiska 
dörröppnare, tillgång till sociala aktiviteter, ny teknik och grannkontakter. 

Seniorer efterfrågar ett helhetsperspektiv i bostadsfrågan: att bostaden ligger nära 
vardagsservice som affärer, bankomat, kollektivtrafik, flexlinjen, kultur, mötesplatser, 
bibliotek samt tillgång till grönska för naturupplevelser och fysisk aktivitet. 

Kunskapen om vilket utbud av bostäder som finns, om bostadsanpassning och 
bostadstillägg är låg och därför behövs mer information så att seniorer kan göra medvetna 
val och planera sin ålderdom. 

En stor svensk-tysk studie visar på fem miljöhinder i bostaden som skulle vara till störst 
nytta om de avlägsnades i förhållande till investeringar för bostadsanpassning hos äldre 
personer i Sverige: Studien stödjer det seniorer säger är viktigt för kvarboende. 
Automatiska dörröppnare i entrén som stannar i öppet läge under inpasseringstiden. Plan 
entré, inga eller låga trösklar. Väggskåp eller förvaringsmöjligheter i köket som är 
placerade i räckvänlig höjd. Tillräckliga manöverytor kring vitvaror och förvaring i köket. 
Stödhantag vid dusch, bad och/eller toalett 

De utvalda aktiviteterna för bostäder är  

Aktivitet 2.1 Införa en modell för generationsblandade flerbostadshus 
Ta fram en modell för generationsblandade flerbostadshus och inrätta minst ett. 

Ansvar: Förvaltnings AB Framtiden, Boplats Göteborg AB, fastighetsnämnden 

Aktivitet 2.2: Underlätta nybyggnation av bostäder för seniorer som är 
ekonomiskt överkomliga 

5–10 % av markanvisningarna ska vara bostäder till seniorer som är fysiskt tillgängliga 
och ekonomiskt överkomliga för en genomsnittlig årspension mellan 126 100 – 213 200 
kr 

Ansvar: fastighetsnämnden 
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Aktivitet 2.3 Pilotprojekt för att hjälpa seniorer att flytta till mer ändamålsenliga 
bostäder 
Genomföra pilotprojekt i fysiskt otillgängliga områden där många seniorer bor 

Ansvar: Förvaltnings AB Framtiden, Boplats Göteborg AB, fastighetsnämnden 

Aktivitet 2.4 Särskild rådgivning till seniorer som fundera på att byta bostad 
Erbjuda rådgivningsfunktion till seniorer som vill byta bostad. 

Ansvar: nämnden för konsument och medborgarservice 

Aktivitet 2.5 Koncept för att öka sociala kontakter och trygghet i boendemiljön 
Ta fram koncept och genomföra en gång om året. 

Ansvar: Förvaltnings AB Framtiden 

Fokusområde 3 Social delaktighet och inkludering 
Social delaktighet och inkludering är ett av tre prioriterade fokusområden för seniorer i 
Göteborg.  

Målbilden för fokusområdet är att stadens miljöer är socialt inkluderande. Alla invånare 
oavsett ålder, kön, social position, hälsostatus eller funktionsvariation har möjligheter att 
delta och bidra i samhället.  

Att nå dit kommer att ske genom en serie aktiviteter för att främja delaktighet, och för att 
synliggöra och använda potentialen i äldres resurser och engagemang i civilsamhället.  

Social delaktighet, inkludering och gemenskap stärker individers hälsa och möjlighet att 
möta svårigheter. Många seniorer lyfter vikten av mötesplatser och att kunna delta i 
föreningslivet. En studie vid FoU i Väst visar att vad som är en mötesplats eller social 
arena beror på vad individen identifierar sig som och med. 

Mötesplatser ska finnas nära där seniorer bor, ha bra kommunikationer, vara lätt att hitta 
till, ligga tillgängligt utan trappor och backar, gärna möjliggöra att olika generationer 
möts och alla ska vara välkomna.  

Ett sätt att motverka ålderism är att bredda bilden av äldre personer och vad åldrande kan 
innebära. Ett annat sätt är att involvera äldre personer. Många har svarat att de vill bidra 
genom att vara volontär, ställa upp för föreningslivet eller en pensionärsorganisation. 
Några kommenterar att de kan komma med förslag på aktiviteter, agera bollplank och 
vara tillgängliga för uppdrag.   

Många pensionärer upplever en begränsande ekonomi och poängterar vikten av gratis 
inträde till kulturaktiviteter, museum och bad, lokala bibliotek samt lokaler i närmiljön att 
hyra till låg kostnad.  

Många vill bidra till att Göteborg blir en mer åldersvänlig stad genom att vara volontär, 
hjälpa till, fortsätta sitt ideella arbete såväl som att ställa upp för föreningslivet. Flera 
nämner att de kan bidra genom sitt engagemang i pensionärsorganisationer. 

De utvalda aktiviteterna för social delaktighet och inkludering är  
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Aktivitet 3.1 Aktivitetskompis 
Ta fram modell och plattform för konceptet aktivitetskompis 

Ansvar: kulturnämnden, nämnden för äldre samt vård och omsorg, nämnden för 
konsument och medborgarservice och idrotts- och föreningsnämnden 

Aktivitet 3. 2 Utveckla fadderverksamhet för att bryta ofrivillig ensamhet 
Utöka arbetssätt och samverkansmodell för hela staden  

Ansvar: nämnden för äldre samt vård och omsorg 

Aktivitet 3. 3 Fredagsmys med berättelsetema i närområdet 
Konceptutveckling för Fredagsmys med berättelsetema som bidrar till mer gemenskap 
och mindre ålderism i områden där många äldre bor.  

Ansvar: nämnden för äldre samt vård och omsorg  

Aktivitet 3. 4 Pratbänken 
Inrätta pratbänkar på tio offentliga platser med jämlik geografisk placering i staden 

Ansvar: trafiknämnden och park- och naturnämnden 

Fokusområde 4 Stadsmiljö och stadsutveckling 
Målbilden för området är att i dialog med seniorer och utifrån gruppen äldres behov öka 
antalet åldersvänliga stadsmiljöer i Göteborg. 

Ett åldersvänligt stadsutvecklingsperspektiv kännetecknas av närhet, tillgänglighet och 
trygghet i stadsmiljöer och gröna ytor. En god vistelse i stadsmiljön möjliggörs genom 
tillgång till exempelvis sittplatser, offentliga toaletter, dricksvattenfontäner och offentlig 
konst. Det är viktigt med en varierad blandad bebyggelse med omväxling som erbjuder 
både vila och aktivitet. Trygghet skapas av såväl fysiska åtgärder som belysning och 
gångstråk, som upplevelsen av mänsklig närvaro i det offentliga rummet. 
 
Närhet innebär gångavstånd till målpunkter, såsom till kommunikationer, affärer och 
andra viktiga samhällsfunktioner och vardagsservice. Sittplatser i behagliga lägen skapar 
viktiga mötesplatser och gör att seniorerna orkar vistas längre i stadsmiljöer. 

För att våra stadsmiljöer ska vara åldersvänliga behövs ett tillgänglighetsperspektiv som 
tar hänsyn till när människor har och får svårigheter att röra sig, se, höra, bearbeta, tolka 
och förmedla information såväl som svårt att tåla vissa ämnen.  

Seniorer vill gärna vara delaktiga i stadsplanering och ha inflytande över seniorers behov. 
Det går inte att skapa åldersvänliga miljöer utan seniorers delaktighet.  

Den utvalda aktiviteten för stadsmiljö och stadsutveckling är 

Aktivitet 4. 1 Öka tillgängligheten till att delta i stadsutvecklingsprocesser 
Öka tillgängligheten i befintliga dialogmetoder. 

Samverka och använda fler sätt för dialog och delaktighet som inkluderar fler äldre och 
möjliggör djupare behovsanalys. 

Ansvar: byggnadsnämnden, trafiknämnden, park- och naturnämnden samt kulturnämnden 
och nämnden för konsument- och medborgarservice 
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Fokusområde 5 Samhällsstöd och service  
Målbilden för fokusområdet är en stad som erbjuder tillgänglig service och tjänster som 
är lätta att förstå och använda. 

Samhällsstöd och service som finns nära och är tillgängligt utformad möjliggör seniorers 
förmåga att upprätthålla en god hälsa och klara sig själva. Allra viktigast är att ha 
dagligvaruaffär, vårdcentral och apotek i sin närmiljö. Flera seniorer anser att en av de 
viktigaste frågorna inom samhällsstöd och service är att behålla och utveckla stadens 
träffpunkter och mötesplatser. 

Många seniorer nämner att det är särskilt viktigt att stärka och värna de lokala torgen. 
Närheten till butiker gör även att många seniorer inte behöver använda bilen. Att gå och 
handla mat är en social aktivitet.  

Ett bra bemötande är grunden för åldersvänligt samhällsstöd och service. Dåligt 
bemötande kan medföra att äldre personer inte känner sig välkomna, blir otrygga och inte 
tillgodogör sig servicen. 

Det är viktigt för många att kunna betala med kontanter för att kunna hantera sitt 
vardagsliv. 

Den utvalda aktiviteten för samhällsstöd och service är 

Aktivitet 5.1 Insatser för att öka digital kompetens och delaktighet hos seniorer 
Insatser för att minska det digitala utanförskapet hos seniorer med särskilt fokus på 
grupper som riskerar att exkluderas. 

Ansvar: nämnden för konsument- och medborgarservice i samverkan med nämnden för 
äldre samt vård och omsorg, kulturnämnden,  

Fokusområde 6 Information och kommunikation 
Målbilden för fokusområdet är en stad som erbjuder relevant, och lättförståelig 
information, som ökar möjligheterna att hålla sig uppdaterad, ta del av service och var 
aktiv i samhället under hela livet. 

TV, dagstidningar och radio är de informationskanaler som seniorer använder mest. 
Många tar till sig muntlig information bättre. Muntlig information är också avgörande för 
personer med analfabetism. Det är viktigt att arbeta med många kanaler och olika format 
för att nå seniorer. 

Äldre göteborgare har inte kännedom om stadens tjänster riktade till äldre och letar inte 
aktivt efter information. Mycket få använder stadens webbplats. Den följer inte 
användarens logik utan organisationens. Det är svårt att hitta på hemsidan och seniorerna 
upplever inte att tjänsterna är ”för mig”. 

Seniorer efterlyser en samlad och tydlig information på ett ställe, gärna i tryckt format. 
Informationen ska inte bara handla om kommunens verksamhet utan om allt som rör 
äldre. En gemensam hemsida eller en app är andra förslag. 

Alla äldre behärskar inte de digitala kanalerna. Det är viktigt att fortsätta arbeta med att 
minska det digitala utanförskapet. 

Den utvalda aktiviteten för information och kommunikation är 
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Aktivitet 6.1 Öka stadens förståelse för äldres behov och vanor att tillgodogöra 
sig information och kommunikation 

Genomföra regelbundna marknadsundersökningar av äldre kommunikationsvanor och 
sprida resultatet 

Ansvar: nämnden för konsument och medborgarservice i samverkan med nämnden för 
äldre samt vård och omsorg 

Ekonomi 
De aktiviteter som föreslås i planen är i första hand sådana som innebär nya arbetssätt, 
infallsvinklar eller andra sätt att samverka i redan pågående ansvar och uppdrag.  

Berörda nämnder behöver därför ta in planen i den interna budgetprocessen i planering, 
genomförande och uppföljning. Varje nämnd har ansvar att göra konsekvensanalyser ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Då många aktiviteter förutsätter samverkan för genomförande 
behöver nämnder och styrelser med ett ekonomiskt perspektiv undersöka hur de 
tillsammans kan genomföra aktiviteten.  

Vissa av de föreslagna aktiviteterna medför större kostnader, och är därför särskilt 
angelägna att analysera ur ett ekonomiskt perspektiv. Berörda nämnder och styrelser 
behöver beskriva hur dessa kan hanteras i samverkan och inom respektive budgetområde. 

Aktiviteten som innebär att testa och utveckla ett koncept för plattformen 
Aktivitetskompis beräknas innebära kostnader som kan uppgå till omkring en miljon 
kronor för 2021. Ansvaret för denna aktivitet delas av kulturnämnden, idrotts- och 
föreningsnämnden samt nämnd för äldre samt vård och omsorg. 

En ökad hälsa är en vinst för samhället i stort, och på sikt kan aktiviteter med effekt på 
hälsa, tillgänglighet och väl anpassad boendemiljö bidra till lättnader inom hälso- och 
sjukvård liksom äldreomsorg. 

Fas 3 Implementering 
Genomförande bör ske i samverkan mellan ansvariga nämnder och styrelser. Respektive 
nämnd eller styrelse har ansvar och mandat att utforma strategier och tillvägagångssätt 
inom ramen för det egna uppdraget. 

Samverkan ska också ske med civilsamhället och i en form som medger delaktighet för 
seniorer. 

Fas 4 Uppföljning  
Uppföljning kommer att fokusera på utvärdering av genomförande, effekt och analys för 
att ge vägledning till det fortsatta arbetet med åldersvänlig stad.  

Utvärderingen bör ge en grund till nästa basutvärdering och nulägesrapport av 
åldersvänligheten i Göteborg samt till ny planperiod.  

Nämnden för äldre samt vård och omsorg följer upp planen utifrån de indikatorer som i 
planen anges för respektive aktivitet. Uppföljningen sker i samverkan med de 
förvaltningar som ansvarar för respektive aktivitet.  

Kvalitativa undersökningar kommer att genomföras i samarbete med seniorer och 
forskningsaktörer. WHOs arbetssätt innebär att seniorer själva är delaktiga och 
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medskapande i hela processen. I utvärderingsfasen ska representation säkerställas med 
fokus på grupper som är svåra att nå och grupper som har varit underrepresenterade i 
basutvärderingen. Seniorers medverkan i de kvalitativa undersökningarna kommer bland 
annat att handla om söka upp seniorer, utföra intervjuer och att vara delaktiga i analys av 
insamlat material. Flera av indikatorerna som finns i planen kommer att undersökas i de 
medskapande kvalitativa undersökningarna. 

Uppföljning och utvärdering sker en gång under planperioden, med tid för revidering av 
plan under 2024.  

Syfte med remiss 
Stadsledningskontoret föreslår att underlaget till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga 
Göteborg 2021 – 2024 skickas på remiss till berörda nämnder och styrelser.  

Syftet med remissomgången är att förtydliga ansvarsfördelning och ekonomiska 
konsekvenser. Synpunkter och förslag på utformning av genomförande av aktiviteter med 
tillhörande indikatorer ska också inhämtas. 

I remissomgången kommer berörda nämnder och styrelser att instrueras att beskriva hur 
de kan genomföra aktiviteterna enskilt och i samverkan för att nå målbilden. En del i 
detta är att uppskatta kostnader och ekonomiska konsekvenser.  

Remiss föreslås skickas till byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden, park- 
och naturnämnden, nämnden för konsument- och medborgarservice, kulturnämnden, 
stadsdelsnämnderna Angered och Centrum, Förvaltnings AB Framtiden, Boplats 
Göteborg AB, idrott- och föreningsnämnden och till Göteborgs Stads Pensionärsråd. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret gör bedömningen att underlaget till Göteborgs Stads plan för 
Åldervänliga Göteborg 2021 – 2024 antecknas och skickas på remiss till berörda nämnder 
och styrelser 

Planen medför ett stärkt fokus på seniorers livsvillkor i staden. De konkretiserade 
aktiviteterna leder till ökad tillgänglighet, delaktighet och mer jämlika villkor för 
seniorer, och är samtidigt till gagn för samhället i sin helhet. 

Planen medför förbättringar i arbetssätt och metoder. Aktiviteternas utformning bidrar till 
ökad samverkan mellan nämnder, bolag och civilsamhälle. Aktiviteter som bidrar till 
ökad hälsa kan i ett längre perspektiv leda till lättnader inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg. 

 

 

 

 

Lisbeth Nilsson 

Direktör för Välfärd och utbildning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Redovisning av pågående arbete avseende 
Åldersvänliga Göteborg  
§ 498, 0632/19 

Beslut 
Enligt stadsledningskontorets förslag: 

1. Redovisning av pågående arbete avseende Åldersvänliga Göteborg antecknas. 
2. Stadsledningskontoret får, i enlighet med WHO:s koncept, i uppdrag att i samarbete   

med berörda aktörer ta fram en strategisk plan med utgångspunkt från 
basutvärderingens resultat. 

Tidigare behandling 
Bordlagt den 22 maj 2019, § 392 och den 29 maj 2019, § 452. 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 6 maj 2019. 
Tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2019. 
Yttrande från M, L, C och KD den 22 maj 2019. 

Yrkanden 
Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkande 
från SD den 17 maj 2019. 

Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på 
tilläggsyrkande från SD den 17 maj 2019. 

Propositionsordning  
Kommunstyrelsen beslutar först att bifalla stadsledningskontorets förslag. 

Ordföranden Axel Josefson (M) ställer härefter propositioner på bifall respektive avslag 
på tilläggsyrkande från SD och finner att det avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstning 
Godkänd voteringsproposition: ”Ja för bifall och Nej för avslag på tilläggsyrkande från 
SD.” 

Jörgen Fogelklou (SD) röstar Ja (1). 

Daniel Bernmar (V), Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Karin Pleijel (MP), 
Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V), Jessica Blixt (D), Naod Habtemichael (C), 
Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Nina 
Miskovsky (M) samt ordföranden Axel Josefson (M) röstar Nej (12). 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-06-12 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Protokollsanteckningar 
Elisabet Lann (KD) antecknar följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta 
hade jag röstat Nej. 

Representanterna från M, L, C och KD antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 22 maj 2019. 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 
Äldreberedningen 

 

Dag för justering 
2019-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld  
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Sammanfattning 
Inledning 
Göteborgs Stad arbetar för att göra staden till en bättre plats att åldras  
på i kommunstyrelseuppdraget Åldersvänliga Göteborg. Göteborgs Stad har  
enligt beslut i kommunstyrelsen sedan 2015 varit medlem i WHOs globala- 
nätverk för åldersvänliga städer, Age-friendly Cities and Communities  
(AFCC).  

Bakgrunden till beslutet att bli medlem, är att Göteborg har en åldrande  
befolkning och antalet 65+ ökar. Göteborg har en prognos om en 40-procentig  
ökning bland 65+ från 2020 till 2040. Staden växer i snabb takt och med ett  
åldersvänligt perspektiv i stadsplaneringen kan efekten bli att fer äldre kan  
vara självständiga men också mer delaktiga i samhället. 

Precis som i övriga världen står Göteborg inför en stor demografsk utmaning  
och urbanisering. AFCC baseras på dessa två trender. Medlemskapet bygger  
på ett evidensbaserat tillvägagångssätt som fnns beskrivet av WHO med  
inspel från forskare, erfarenheter från 33 större städer och storstadsregioner  
i världen och dess äldre invånare. Göteborgs Stad anser att medlemskapet  
stärker det lokala utvecklingsarbetet genom inspiration, erfarenhetsutbyte   
och forskningssamarbete.  

Arbetet handlar om att utforma och organisera stadens sociala och fysiska  
miljöer för att främja trygghet, hälsa och delaktighet genom hela livet och  
bygger på deltagande från seniorer och att strategiska aktörer ska planera och  
anpassa Göteborg för en åldrande befolkning.  

AFCC samlar idag över 800 städer som tillsammans byter erfarenheter och  
bästa praxis. Göteborg var först i Sverige. Numera ingår även bland annat  
Stockholm och Uppsala. 

Metod 
Grunden i arbetet för att bli en åldersvänlig stad är att lyssna på och invol-
vera äldre personer. Genom att använda öppna och utforskande frågor har 
Åldersvänliga Göteborg samlat in behov, erfarenheter och synpunkter om vad  
en åldersvänlig stad är, möjligheter till förbättringar och vad som redan är bra.
630 äldre personer har bidragit på olika sätt. Basutvärdering bygger också på  
samtal med tjänstepersoner, statistik, material från verksamheter och relevant  
forskning.  

Den kvantitativa delen i metoden består av analyser av stadsledningskontorets
tillgängliga statistik samt data från de senaste H70- och H85-studierna från  
AgeCap vid Göteborgs universitet.  

Några metoder som använts är Life flming, fokusgrupp, workshop, samtal,  
uppsökande dialog, tjänstedesign, enkät och sammanställning av synpunkter  
för ytterligare kommentarer. 
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Stadsmiljö 
Ett åldersvänligt stadsutvecklingsperspektiv kännetecknas av närhet, till-
gänglighet och trygghet i stadsmiljöer och gröna ytor. Saker som lyfts fram  
som viktigt för en god vistelse i stadsmiljön är sittplatser, ofentliga toaletter,  
dricksvattenfontäner och ofentlig konst. En varierad, blandad bebyggelse  
med omväxling som erbjuder både vila och aktivitet är viktigt.  Trygghet är  
både fysiska åtgärder och mänsklig närvaro i det ofentliga rummet. 

• En av de viktigaste aspekterna för närhet är att det är gångavstånd till 
målpunkter, såsom till kommunikationer, afärer och andra viktiga sam-
hällsfunktioner och vardagsservice. Sittplatser i ”goa” lägen är både vikti-
ga mötesplatser och gör att seniorerna orkar vistas längre i stadsmiljöer.

• För att våra stadsmiljöer ska vara åldersvänliga behövs ett tillgänglighets- 
perspektiv som tar hänsyn till när människor har och får svårigheter att 
röra sig, se, höra, bearbeta, tolka och förmedla information såväl som 
svårt att tåla vissa ämnen. 

• Funktionell belysning som underlättar orientering, lyser upp viktiga funk-
tioner och inte bländar ökar tryggheten såväl som mänsklig närvaro.

• Seniorer vill gärna vara delaktiga i stadsplanering och ha infytande över 
seniorers behov. Det går inte att skapa åldersvänliga miljöer utan senior-
ers delaktighet. 

Mobilitet 
Hur vi kan röra oss påverkar vår hälsa, livskvalitet och självständighet  
eftersom det påverkar möjligheterna att vara socialt delaktig och ta del av  
samhällslivet. Att själv kunna välja när vi vill ta oss runt till fots, med cykel,  
rullator, rullstol, permobil eller kollektivtrafk ökar hälsan. En åldersvänlig  
miljö har tydliga, orienterbara, jämna, halkfria och breda trottoarer som är  
sammankopplade och erbjuder regelbundna platser att vila och uppehålla   
sig på. 

• En gåvänlig stadsmiljö med jämn mark (utan gropar och gatsten), god 
belysning och separata stråk för cykel och fotgängare samt förlängt 
tidsintervall för att hinna gå över övergångsställen lyfts fram av seniorer 
som åldersvänligt.

• Det kostnadsfria seniorkortet har möjliggjort en ökad mobilitet och  
delaktighet i samhället. Mjuka starter och stopp i kollektivtrafken lyfts 
fram av seniorer för att undvika fall. Det fnns behov av långsammare 
tempo, gott samspel och bemötande mellan trafkanter. 

• Tillgänglighet till hållplatser i närheten av där seniorer bor är en annan 
viktig aspekt för ett gott äldreliv.

• Hur gator, trottoarer och gångstråk underhålls är av stor betydelse. 
Väldigt ofta påpekar seniorer hur underhållning av gatumiljön sköts och 
hur viktigt det är att det görs bra för att minska risken för fallskador. Bra 
snöröjning och halkbekämpning är två exempel. 

• Flexlinjen är en uppskattad tjänst där seniorer efterfrågar turer även på 
kvällar, helger och under lunch samt fer ändamålsenliga rutter som inte 
är styrda av stadsdelsförvaltningarnas områdesgränser. 
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”En åldersvänlig 
stad har nära  

till allt, på  
gångavstånd.” 

”Att man ska kunna vistas 
på centrala gator och torg 
utan att behöva stirra ner 

i marken för att se var 
man sätter fötterna. 

Göteborg är fullt av knott 
- fyrkantiga stenar."
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Bostäder 
Vi lever som vi bor(1). De festa göteborgare över 65 år bor i vanliga bostäder  
och trivs. Men många bor på ett sätt som inte stämmer med de nya behov  
som uppstår när vi blir äldre. Livskvaliteten skulle kunna vara så mycket bät-
tre – god tillgänglighet i boendemiljön, rimliga hyror, bekvämligheter med   
t ex ny teknik och grannkontakter bidrar till hälsa och ett fortsatt aktivt liv. 

Seniorer efterfrågar ett helhetsperspektiv i bostadsfrågan: Att bostaden  
ligger nära vardagsservice, exempelvis; afärer, bankomat, kollektivtrafk,  
fexlinjen, kultur, mötesplatser, bibliotek med mera samt att fnns tillgång  
till grönska för naturupplevelser och fysisk aktivitet är grundläggande för en  
åldersvänlig stad. 

Kunskapen om vilket utbud av bra bostäder som fnns, om bostadsan-
passning och bostadstillägg är låg och därför behövs mer information så att  
seniorer kan göra medvetna val och planera sin ålderdom. 

En stor svensk-tysk studie visar vilka miljöhinder i bostaden som skulle vara  
till störst nytta om de togs bort, i förhållande till investeringar för bostads- 
anpassning hos äldre personer i Sverige(2): Studien bekräftar mycket av det  
seniorer säger är viktigt för att kunna bo kvar hemma:  

• Automatiska dörröppnare i entrén som är öppna under inpasseringstiden

• Plan entré, inga eller låga trösklar 

• Förvaringsmöjligheter i köket som är placerade i räckvänlig höjd

• Tillräckliga manöverytor kring vitvaror och förvaring i köket

• Stödhantag vid dusch, bad och/eller toalett

Social delaktighet och inkludering 
Social delaktighet, inkludering och gemenskap stärker individers hälsa och 
möjlighet att möta svårigheter. Många seniorer lyfter vikten av mötesplatser  
och att kunna delta i föreningslivet. En studie vid FoU i Väst visar att vad  
som är en mötesplats eller social arena beror på vad individen identiferar sig  
som och med. Få identiferar sig som äldre. 

• Mötesplatser ska fnnas nära där seniorer bor, ha bra kommunikationer, 
vara lätt att hitta till, ligga tillgängligt utan trappor och backar, gärna  
möjliggöra att olika generationer möts och alla ska vara välkomna.

• Ett sätt att motverka ålderism är att bredda bilden av äldre personer och 
vad åldrande kan innebära. Ett annat sätt är att involvera äldre personer. 
Många har svarat att de vill bidra genom att vara volontär, ställa upp för 
föreningslivet eller en pensionärsorganisation. Några kommenterar att de 
kan komma med förslag på aktiviteter, agera bollplank och vara tillgängli-
ga för uppdrag.

• Många pensionärer upplever en begränsande ekonomi och poängterar 
vikten av gratis inträde till kulturaktiviteter, museum och bad, lokala bibli-
otek samt lokaler i närmiljön att hyra till låg kostnad.

”Jag gillar att det är 
så blandade åldrar 
här också; många 

barnfamiljer – ja vi har 
alltifrån bebisar till 

90-åringar. Det är väldigt
hemtrevligt, härifrån vill

jag inte fytta.” 

Ålderism är enligt WHO
dem mest accepterade 
av alla fördomar och 

bestrids sällan på 
samma sätt som till 

exempel rasism  
eller sexism(4). 

 



 

Samhällsstöd och service 
Samhällsstöd och service som fnns nära och är tillgängligt utformad möjlig-
gör seniorers förmåga att upprätthålla en god hälsa och klara sig själva. Allra  
viktigast är att ha dagligvaruafär, vårdcentral och apotek i sin närmiljö. Flera  
seniorer anser att en av de viktigaste frågorna inom samhällsstöd och service  
är att behålla och utveckla stadens träfpunkter och mötesplatser. 

• Många seniorer nämner att det är särskilt viktigt att stärka och värna de 
lokala torgen. Att gå och handla mat är en social aktivitet. Matafären blir 
en naturlig mötesplats. 

• När service i närmiljön saknas blir det ännu viktigare med närhet till en 
buss- och spårvagnshållplats eller mötesplats för fexlinjen.

• Ett bra bemötande är grunden för åldersvänligt samhällsstöd och service. 
Dåligt bemötande kan medföra att äldre personer inte känner sig välkom-
na, blir otrygga och inte tillgodogör sig servicen.

• Forskning visar att stimulans till aktivitet och social gemenskap kan före-

bygga eller skjuta upp behov av vård och omsorg (3,4).

• Det fnns behov av rådgivande service där seniorer kan vända sig till 
myndigheter med bankärenden och dylikt. Alla har inte anhöriga och/eller 
vänner som de känner förtroende för.

• Betydelsen av att det fnns bankomater och att du ska kunna känna dig 
trygg när du tar ut pengar kommer upp i många samtal. Att enbart betala 
elektroniskt eller med kort utesluter många äldre.

Information och kommunikation 
För att nå ut till den heterogena gruppen seniorer behöver staden använda 
många olika metoder och kanaler. Därför är det viktigt med en årlig analys  
av vilka kanaler som äldre använder och att kommunen fnns närvarande där.  

TV, dagstidningar och radio är de informationskanaler som seniorer an-
vänder mest. För att nå ut, tipsar seniorerna kommunen om att informera via  
pensionärsorganisationer,  Villaägarna, bostadsrättsföreningar och Hyres-
gästföreningen, annonsera i gratistidningar, tjänstepersoner kan komma till  
mötesplatser och berätta vad som är på gång, skicka information via sms,  
utskick och erbjudanden via post, en opolitisk informationskanal på tv, in-
formera på anslagstavlor på vårdcentraler, apotek, matafärer, torg, kulturhus  
och andra platser där äldre rör sig.  

Många tar till sig muntlig information bättre. Muntlig information är också  
avgörande för personer med analfabetism. 

• Äldre göteborgare har inte kännedom om stadens tjänster riktade till 
äldre och letar inte aktivt efter information. Mycket få använder stadens 
webbplats som är svår att hitta på. Seniorerna upplever inte att tjänsterna 
är ”för mig”.

• Seniorer efterlyser en samlad och tydlig information på ett ställe, gärna i 
tryckt format. Informationen ska handla om allt som rör äldre. En gemen-
sam hemsida eller en app är andra förslag.

• Informationen ska vara kortfattad, lättläst, skriven i stor text och med 
stort radavstånd. Layouten ska vara tydlig och inte ha text på bild.

• Alla äldre behärskar inte de digitala kanalerna. Det är viktigt att fortsätta 
arbeta med att minska det digitala utanförskapet.

”För närvarande 
går man med 

väldig hastighet 
över till digitala 
betallösningar.” 

”Det var en som var 
här som sa det till en
kompis till mig som 

sa det till mig.” 
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Inledning 
Världen förändras. Städer utvecklas och byggs ut i snabb takt samtidigt som  
demografn förändras. Andelen äldre personer i världen ökar och allt fer  
äldre bor i städer. Utifrån dessa globala trender initierade Världshälso- 
organisationen (WHO) 2007 det globala nätverket Age-friendly cities and  
communities (AFCC). Nätverket sätter ljus på frågeställningen kring hur vi  
kan planera och anpassa våra städer för en åldrande befolkning. 

Kortfattat handlar en åldersvänlig stad om hur städer utformar och or-
ganiserar sina sociala och fysiska miljöer för att främja trygghet, hälsa och  
delaktighet genom hela livet(1). 

I Göteborg både byggs det och planeras stora stadsutvecklingsprojekt sam-
tidigt som gruppen äldre stadigt ökar. Redan idag fnns det fertalet (primär) 
områden runtom i Göteborg där antalet 65+ ligger mellan 20 till 37 % av  
invånarna. Dessutom kommer gruppen göteborgare över 80 år att öka, vilket  
beror på att 40-talisterna blir äldre. Frågan om hur Göteborgs Stad kan  
skapa åldersvänliga miljöer för att ge förutsättningar att kunna vara delaktig  
och aktiv i samhället med hög ålder är högst aktuell. 

Detta är en del av anledningen till att kommunstyrelsen under hösten  
2015 beslutade att ansöka om medlemskap i WHO Age-friendly cities and  
communities. Idag fnns det över 800 medlemsstäder som tillsammans har  
åtagit sig att strukturellt arbeta för åldersvänliga städer och byta kunskaper  
samt erfarenheter med varandra. 

Bild 1. Kartan visar andel person-
er över 65 år i procent och per 
primärområde i Göteborgs Stad. 
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Göteborgs Stads medlemskap är översatt till Åldersvänliga Göteborg och 
innebär att staden åtar sig att involvera äldre i det åldersvänliga arbetet 
samt att utforma en handlingsplan med åtgärder och indikatorer.  Grunden 
i åldersvänliga städer är deltagandet från seniorer. Det är både målet med 
åldersvänliga miljöer och en viktig del i processen att skapa dem. Det vill
säga inget om äldre utan äldres medverkan. Äldre göteborgare är de som vet 
hur det är att leva och vara äldre i staden, vad som är viktigt för dem och vad 
som kan förbättras. I WHO-nätverket Age-friendly cites and communites är 
äldre personer samhällsdeltagare som har kunskaper och erfarenheter som de 
kan bidra om hur stadens olika miljöer kan bli bra för alla. 

Därför är det viktigt att fokus i arbetet med en åldersvänlig stad är att förän-
dra synen på åldrande och äldre. Så att det upplevs positivt att åldras och att 
äldre ses som den resurs de är som kan bidra i sitt eget liv, sitt närområde 
och för samhället i stort. 

Arbetsprocessen 

Genom att ta fasta på och samla många städers erfarenheter med att arbeta  
med åldersvänlig stad har AFCC tagit fram en handbok från 2016(2) som 
beskriver det åldersvänliga arbetet i fyra olika faser: 

1. Engagera och förstå > Undersöka behov och gör en Basutvärdering
2. Planera strategiskt > Tvärsektoriellt arbete
3. Agera och implementera > Samskapa Handlingsplan
4. Utvärdera > Skapa samarbete och integrera med forskningen

I alla faser ska seniorer vara delaktiga. Från att skapa engagemang och  
förståelse till att utvärdera handlingsplanen tillsammans. Detta dokument  
“Basutvärdering: nulägesbeskrivning av seniorers behov, erfarenheter och  
synpunkter om åldersvänligheten i Göteborg” är en del i processen att ta 
fram en handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg. Basutvärderingen   
skapar förutsättningar för att i nästa steg titta på vilka åtgärder som behöver   
konkretiseras och som faktiskt bidrar till ökad trygghet, hälsa och delaktig- 
het för äldre personer i Göteborg. Basutvärderingen innehåller material  
baserat på seniorers behov och synpunkter, relevant fakta från verksamheter  
och samtal med tjänstepersoner, och inslag av väsentlig forskning. 

 Nästa kapitel beskriver 
de metoder som har 

använts för att ta fram 
Basutvärderingen. 
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Metod 
Detta kapitel beskriver de olika metoderna i basutvärderingen. AFCC:s 
arbetssätt att lyssna på och involvera äldre personer ska fnnas med i  
varje steg i processen. Genom att använda öppna och utforskande frågor 
har Åldersvänliga Göteborg samlat in behov, erfarenheter och synpunkter 
om vad en åldersvänlig stad är, möjligheter till förbättringar och vad äldre 
personer uppskattar.  Basutvärderingen innehåller också samtal med tjänste-
personer, statistik, material från verksamheter och relevant forskning. 

Den kvantitativa delen i metoden har bestått i att analysera stadsled-
ningskontorets tillgängliga statistik samt data från de senaste H70- och 
H85-studierna från AgeCap vid Göteborgs universitet. 

Från Älvstaden till ett hela staden perspektiv 
Inledningsvis fokuserade Åldersvänliga Göteborg på Älvstaden som utveck-
lingsarena men för att säkerhetsställa en blandning av seniorer med olika 
bakgrund, åldrar, kön, erfarenheter och behov inkluderas i processen skifta-
de fokuset till att omfatta hela staden. Forskningen visar att äldre personer 
spenderar den största delen av sin tid i sin direkta närmiljö(1). Då Göteborgs 
fysiska landskap ser olika ut är det ytterst viktigt att seniorer boende i olika 
bostadskvarter har getts möjligheten att beskriva vad en åldersvänlig stad  
är, vad som är viktigt och uppskattas och vilka är de viktigaste åtgärderna. 
Det skapar förutsättningar för att få en samlad bild såväl som möjligheten 
att kunna dra generaliseringar. Insamlandet har skett under en levande  
process med en kontinuerlig analys av representation kring stadens seniorer.  
Det har medfört att vi har gjort punktinsatser för att få en bättre representa-
tion i materialet. 

H70- och H85-studierna vid 
AgeCap, Göteborgs universitet, 
är longitudinella popula- 
tionsbaserade studier av äldre 
personer i Göteborg som 
pågått sedan 1971. Totalt har 
sex födelsekohorter mellan 
1901 och 1944 undersökts och 
uppföljningar har gjorts i upp 
till 30 år. 1203 äldre personer 
har deltagit i H70-studierna, 
respektive 491 älder personer i 
H85-studierna. 
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Beskrivning av metoder 
Metoderna som har använts för att lyssna på och involvera seniorer har 
varit många då en variation av metoder lockar och når olika seniorer. Det är 
viktigt att nå både de som är väldigt aktiva och inte alls är aktiva i utveck-
lingsfrågor inom staden. Ett framgångsrikt sätt att arbeta för att nå seniorer 
är uppsökande. Det betyder att fera aktiviteter har genomförts genom att 
bjuda in sig till föreningar, träfpunkter, mötesplatser och att befnna sig på 
aktiviteter där många seniorer går till. 

Uppsökande punktinsatser har gjorts för att nå göteborgsseniorer som är 
utrikesfödda. Där har metoden valts utifrån vad som har passat varje enskild 
grupp. Flera föreningar och grupper med utrikesfödda göteborgsseniorer har 
nåtts genom de etablerade relationerna som tjänstepersoner i staden som 
arbetar med hälsofrämjande insatser mot seniorer har. Särskilda punktinsats-
er har gjort mot spansktalande göteborgsseniorer, sverigefnska göteborgs-
seniorer, muslim-bosniska göteborgsseniorer och kristna arabisktalande 
göteborgsseniorer. Metoder har varit samtalsworkshop, fokusgrupp, samtal 
efter presentation och life flming. 

Dialog har också förts med seniorer som har bjudit in Åldersvänliga 
Göteborg och seniorer som har deltagit i aktiviteter som Åldersvänliga 
Göteborg har arrangerat och medarrangerat. 

Metoden tjänstedesign har använts för en förstudie om information och 
kommunikation som genomfördes i Västra Göteborg. Tjänstedesign inne-
håller olika metoder för att skapa förståelse om vilka behov och outtalade 
behov som fnns hos användarna. Djupintervjuer och användartest av stadens 
hemsida samt skattningsskalor gjordes med totalt 33 personer i åldrarna 
65–99 år. 

Under hösten 2018 gjordes en sammanställning av inkomna synpunkter. 
Syftet var att återkoppla vad som hittills har kommit in och ge seniorer 
ytterligare möjligheter att komplettera materialet.  Dokumentet komplet-
terades med ett svarsformulär med öppna frågor. Sammanställningen skick-
ades i tryckt form till träfpunkter, mötesplatser i staden och som digital 
enkät till alla pensionärsorganisationer, föreningar samt pensionärsråd. 

Totalt har det kommit in 152 svar. Många seniorer ringde också och nämnde 
att de höll med om allt som står i sammanställningen. 

Life flming är en metod där 
seniorer utifrån sig själva 
skapar livsberättande flmer. 
Inga förkunskaper krävs utan 
alla som behöver får lära sig 
att ta bilder, flma och redi-
gera med en surfplatta. Idén 
om att använda life flming 
handlar om att utforska 
de behov seniorer har i sin 
närmiljö och hitta nya sätt 
att göra seniorer delaktiga  
i stadsutveckling. 

 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

 

  
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

Vill du veta mer  
om tjänstedesign?  

Läs mer på:  
innovationsguiden.se 
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Metod 

Avgränsning 
I Åldersvänliga Göteborg har frågor om hemtjänst och sjukvård inte berörts.  
I staden fnns det andra uppdrag som behandlar utveckling av dessa om-
råden. Synpunkter om hemtjänst och sjukvården har därmed inte inkluderats  
i basutvärderingen. 

Deltagande seniorer och representation 
Totalt har drygt 630 göteborgsseniorer bidragit med att beskriva behov och  
erfarenheter såväl som lämnat synpunkter och idéer. 

Analysen visar att kvinnor är överrepresenterade då män utgör ca 21 procent.  
Någon person har angett sin könsidentitet som transperson. Det fnns män  
representerat från varje stadsdel. 

Den statistik som har kunnat tas på om göteborgsseniorer är utrikesfödda  
eller inte, hamnar sifran på ca 12 procent. Göteborgsseniorer som har   
deltagit har födelseländer såsom Finland, Ungern, Norge, Polen, Italien,   
Libanon, Syrien,  Turkiet, Bosnien, Spanien, Iran och Irak. 

Åldersblandningen bland deltagarna har varit stor. Gruppen äldre är en  
heterogen grupp med ojämlik hälsa. Medianåldern för de svarade på svars-
formulären ligger på ca 76 år. 

Vidare har minst ca 35 personer till dryga 100 personer från varje stadsdel  
deltagit. 

Äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar fnns inte uttalat  
representerade mer än att anhöriga har varit delaktiga i en workshop. Många  
av de äldre som har deltagit är medlemmar i föreningar och pensionärsor-
ganisationer, går till en av stadens träfpunkter, mötesplatser och bibliotek.  
Sammantaget är det viktigt att i nästa steg med handlingsplanen att fortsätta  
arbeta med att nå och involvera fer äldre som är ofrivilligt ensamma, senior-
er utanför föreningslivet, göteborgsseniorer som är utrikesfödda och seniorer  
som defnierar sig som män. 

Bild 1: Diagrammet visar för-
delning av män, kvinnor och 
utrikesfödda över 65 år i pro-
cent i Göteborgs stad och bland 
deltagarna i basutvärderingen. 
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Metod 

Validering och generalisering 
Med drygt 630 äldre personer som varit med och bidragit med olika bak-
grunder, kön, funktionsvariationer, socioekonomi, erfarenheter och ålder 
från hela Göteborg har vi kunnat skapa en samlad och nyanserad bild om 
befntliga behov och erfarenheter. 

För att guida dig som läsare i texten kring generalisering och vid mer speci-
fka behov och synpunkter har vi gjort en storleksordning: 

Några = Enstaka personer. Beskriver både något som kan vara bra för alla 
såväl som något som kan undersökas vidare. 
Flera = Mer än fem personer. Beskriver både något som kan vara bra för 
alla såväl som något som kan undersökas vidare. 
Många = Fler än tio personer och uppkommer vid fera olika samtal och 
platser i staden. Har en generaliserande betydelse. 
Ofta = Något som uppkommer mer än många samtal. Har en generalise-
rade betydelse. 
Väldigt ofta = Något som uppkommer nästintill i alla samtal. Har en 
generaliserade betydelse. 

15 



 

 

 
 

 
 

 
 

    
 

  
 

 
 

 

 
  

  
 
  
 

  
 

 
  

 
 

 

Metod 

Dialogformer och platser 

Metod Plats/aktivitet 

Life flming Träfpunkter för seniorer i Centrum och Lundby, Muslimsk 
bosnisk kvinnogrupp i Lundby 

Fokusgrupp Spanska föreningen, bokcirkel i Tuve, Muslimsk bosnisk 
kvinnogrupp i Lundby 

Samtalsworkshop PRO Askim studiecirkel om bostäder, hyresgäster på 
trygghetsboende Öster om Heden, deltagande seniorer 
om Kulturhus Backaplan, kommentar under frågestund vid 
föreläsningsserien En åldersvänlig stad i samarbete med 
AgeCap, sommarvisning av Jubileumsparken med delta-
gande seniorer från hela Göteborg, Centrala Pensionärs-
rådet, Pensionärsrådet i Västra Göteborg, samtalsbingo på 
konferens om nordiska åldersvänliga städer 

Uppsökande dialog genom att Åldersvänliga 
Göteborg bjuder in sig 

Caritas i Hjällbo, seniorboende på Gårdstensbostäder, 
fkagrupp i Högsbo, våfellunch på Styrsö, på en fredags-
aktivitet på Monsunens träfpunkt i Södra Biskopsgården 

Uppsökande ”sitt-in” på platser där seniorer 
vistas 

Äldredag på Kortedala Forum, Lokal bomässa på Kåken 
i Örgryte-Härlanda, Minimässa på Almhults Torg 7, 
Hälsofrämjande och förebyggande enheternas tält på 
Göteborgs Kulturkalas, Allsång på Bergkristallsparken, 
Tellusfestivalen i Bergsjön 

Tjänstedesign om information till äldre personer Intervjuer och tester med äldre personer och tjänste-
personer i Västra Göteborg 

Samtal i samband med framtagandet av magasi-
net En stad att åldras i 

Seniorer på Bankogatan i Högsbo om görbra badrum, 
seniorer som tränar på Växthuset på 
Frölunda Torg och herrmiddag i Centrum 

Kompletterande svarsformulär till sammanfatt-
ningen av Äldres synpunkter vintern 2018-2019 

Tryckta svarsformulär skickades till stadens hälso-
främjande och förebyggande enheter för utdelning på 
träfpunkter och mötesplatser. Digital enkät skickades 
till alla pensionärsorganisationer och lokala föreningar 
med engagerade seniorer såväl som till alla stadens 
pensionärsråd. Vissa föreningar fck tryckt material via 
post. Enkät och svarsformulär på www.goteborg.se/ 
seniorgoteborg. 

Omhändertaget material Lokala utvecklingsprogram för Västra Hisingen, Lundby 
och Västra Göteborg. Dialogmaterial med seniorer i 
Majorna-Linné inför framtagandet av lokalt utvecklings-
program, rapporter från verksamheter i Göteborgs Stad, 
kandidatuppsatser kopplat till hälsofrämjande och före-
byggande, samtal och workshops med tjänstepersoner, 
forskning. 

16 



17 



 

 

 

Nuläge 65+ i Göteborg  
Idag bor det 86 620 personer över 65 år i Göteborg. Den äldre befolkningen  
i Göteborg kommer öka samtidigt som göteborgarna blir allt äldre. Dagens  
äldre är friskare än tidigare generationer men hälsan är ojämlikt fördelad.  
Antalet 70-åringar som kände sig friska år 1971 - 72 låg på runt 65 %  
för både män och kvinnor men sifran ligger på 90 – 88 % bland dagens  
70-åringar. Samtidigt fnns det en hälsoparadox. Senare generationer har  
fer sjukdomar, men är friskare med sina sjukdomar(1). 
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Enligt prognosen förväntas gruppen 65+ att öka med 40 procent mellan år  
2020 och 2040. Anledningen är att den stora generationen 40-talister blir  
75 - 84 år. Gruppen ökar mest i takt fram tills 2025. Skillnader i födelse-
kullarnas storlek mellan 20-, 30-, 40- och 50-talister har stor betydelse för  
hur många äldre personer som fnns i olika åldersgrupper(3). 

Trots en allt friskare äldre befolkning är inte åldrandet rättvist. Rapporten  
Äldres hälsa – en sammanställning av äldre personers hälsa i Göteborg, vi-
sar att det fnns stora skillnader i hälsa bland göteborgare. Dessa skillnader  
synliggörs i den återstående förväntade livslängden(4). 

Grafen nedanför visar skillnaderna i återstående livslängd vid 65 år och  
återstående förväntad medellivslängd vid födsel per stadsdel och kön. 
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Bild 1: Diagrammet visar pro-
gnosen för antal 65 + från år 
2020 till år 2040(2). 

Genom att slå ihop den 
högsta sifran i varje kategori 
blir ”Majoritetssenioren” i 
Göteborg: En kvinna som är 
född i Sverige, bor tillsammans 
med en annan person i en 
lägenhet som är mellan 61-80 
kvm i hyresrättsform i stads-
delen Askim-Frölunda-Högsbo. 
Hon har gått gymnasiet och har 
en årlig inkomst mellan 162 000 
- 272 000 kronor(2). 

Bild 2: Diagrammen vi-
sar återstående förvän-
tad medellivslängd vid 
65 års ålder och vid 
födseln, Statistik och 
Analys, SLK 2019. 
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Diagrammen visar att kvinnor generellt sätt lever längre än män i Göteborg.  
Den genomsnittliga manliga göteborgssenioren blir 79 år, medan den  
genomsnittliga kvinnliga göteborgssenioren blir 83,4 år. Det skiljer 4,4  
år i genomsnittlig återstående förväntad medellivslängd mellan män och  
kvinnor. Dock fnns stora variationer mellan kön och stadsdelar samt inom  
stadsdelarnas olika mellanområden. Mellan kvinnor i Göteborg skiljer det  
som mest 6 år i förväntad medellivslängd och mellan män 9,1 år(5). 

De mellanområden med högst förväntad återstående medellivslängd är 
Södra Västkusten, Södra Askim, Stora Sigfridsplan, Norra Älvstranden och  
Norra Centrum. Gemensamt för mellanområdena är att den genomsnittliga  
medelinkomsten för både män och kvinnor är högre än den generella medel- 
inkomsten för män och kvinnor över 65 år. Den största utbildningsgruppen  
inom respektive område är eftergymnasial utbildning.  Vidare bor mer än  
hälften av de äldre personerna i Södra Västkusten och Södra Askim på en 
yta som är större än 121 kvm. I Norra Centrum och Norra Älvstranden fnns  
det en större variation i storleken på yta som personer över 65 år bor på. Alla  
mellanområden har en lägre andel utrikesfödda som varierar mellan 8 - 13 %  
jämfört med Göteborgs genomsnitt på 22 %.  

De mellanområden med lägst förväntad återstående medellivslängd är  
Bergsjön,  Västra Biskopsgården, Centrala Lundby, Norra Angered och  
Kortedala. Alla äldre personer som bor i dessa mellanområden har en lägre  
medelinkomst än vad den genomsnittliga medelinkomsten är för män och  
kvinnor över 65 år i Göteborg. Att ha en gymnasial eller förgymnasial  
utbildning är vanligare i alla mellanområden. I områdena Bergsjön,  Västra  
Biskopsgården och Norra Angered är det vanligt att bo på 61 - 80 kvm,  
medan i Centrala Lundby bor nästan lika stora delar i en lägenhet på 41 - 60  
kvm eller 61 - 80 kvm. Kortedala sticker ut där majoriteten äldre bor i en  
lägenhet på 41 - 60 kvm. Alla mellanområden har en högre andel göteborgs-
seniorer som är utrikesfödda än Göteborgs genomsnitt på 22 %. Högsta  
sifran har Norra Angered där 64 % är födda i ett annat land utanför Sverige  
och minst i Centrala Lundby där respektive sifra är 31 %.  

Sammantaget fnns det generella samband med kombinationen hög inkomst,  
högre utbildning, större ytmässig boendeyta, att vara född i Sverige och  
en högre förväntad återstående medellivslängd. Jämlikhetsrapporten 2017  
– skillnader i hälsa och livsvillkor i Göteborg(6) beskriver att höginkomst-
tagare oavsett kön, bakgrund och sexualitet, har bättre hälsa jämfört med  
låginkomsttagare.  

Lägst förväntad medellivslängd 
har personer i Bergsjön. Män i 
Bergsjön har en förväntad medel-
livslängd på 74,1 år och kvinnor 
80 år. Medan personer i Södra 
Västkusten har den högsta förvän-
tade medellivslängden. Män har en 
förväntad medellivslängd på 83, 2 
år och kvinnor 86 år. Det vill säga 
att på östra änden med spårvagn 
11 bor personer med lägst förvän-
tad medellivslängd och på västra 
änden bor personer med den högsta 
förväntade medellivslängden(5). 

Stora Bagaren och Centrala 
Tynnered är två mellanområden 
som ligger nära den genomsnit-
tliga återstående förväntade 
medellivslängden. I Stora Bagaren 
beräknas män bli 79,1 år och kvin-
nor 83,2 år. I Centrala Tynnered är 
det 78,8 år respektive 83,4 år. 

För att arbeta för att minska 
skillnaderna i hälsa och livsvillkor 
hos äldre personer i Göteborg är 
det framförallt äldre kvinnor, äldre 
personer som är utrikesfödda, 
äldre personer med små ekonom-
iska resurser och äldre personer 
med funktionsnedsättning som 
behöver uppmärksammas(4). 
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Nuläge 65+ i Göteborg 

Medelinkomstsspridning 
Högre inkomst är förknippad med förutsättningar för en ökad hälsa och  
livskvalitet(4, 6). En god ekonomi är viktigt för att slippa oroa sig för oförut-
sedda utgifter och ens förmåga att kunna delta i sociala aktiviteter i sam-
hället(4). Diagrammet nedan visar att gemensamt för alla stadsdelar är att  
kvinnor har en mindre årlig medelinkomst än män. Denna ojämnställda  
bild av medelinkomst mellan män och kvinnor visar sig även på mellanom-
rådesnivå. 

A

Den genomsnittliga medelinkomsten för personer över 65 år ligger på   
258  700  kr. För kvinnor över 65 år är medelinkomsten 213 200 kr och   
för män över 65 år 315 500 kr. Det betyder att män över 65 år generellt   
har drygt 30 procent högre medelinkomst än kvinnor över 65 år och drygt  
20 procent högre medelinkomst än den genomsnittliga medelinkomsten   
för personer över 65 år.  

Det fnns stora skillnader både mellan och inom stadsdelar. Gemensamt  
för alla stadsdelar är att samtliga utom Centrum uppvisar variationer inom  
stadsdelen där åtminstone ett område har en mindre genomsnittlig inkomst  
för stadsdelen.  

Den stadsdel som har minst avvikelse mellan män och kvinnor är Östra  
Göteborg. Där har kvinnor 24, 8 % mindre medelinkomst än männen i  
stadsdelen i samma åldersintervall. Samtidigt har Östra Göteborg cirka  
30 procent lägre medelinkomst och en lägre återstående förväntad medel-
livslängd än genomsnittet för staden. Andra stadsdelar där både män och  
kvinnor har en genomsnittligt lägre medelinkomst än genomsnittet för sta-
den är Norra Angered, Norra Hisingen, Lundby och Västra Hisingen. I de  
två sistnämnda stadsdelarna fnns det två mellanområden som avviker där  
både män och kvinnor över 65 år har en högre medelinkomst än Göteborgs 
genomsnitt: Norra Älvstranden och Torslanda.  

Stadsdelen med störst inkomstskillnad mellan män och kvinnor är  
Askim-Frölunda-Högsbo. Samtidigt tillhör stadsdelen tillsammans med  
Västra Göteborg, Majorna-Linné och Örgryte-Härlanda stadsdelar som  
karaktäriseras av personer över 65 år med en högre genomsnittlig mede-
linkomst men har ett eller två mellanområden med personer över 65 år med  
en lägre genomsnittlig medelinkomst. 

Bild 3:  Diagram över årlig me-
delinkomst för män och kvinnor 
över 65 år uppdelad på stads-
delar samt hur hög procent 
äldre kvinnor har av äldre mäns 
medelinkomst. Framtaget med 
data från Statistik och Analys, 
Stadsledningskontoret 2019. 

Kvinnor över 65 år i Södra 
Angered har den minsta årliga 
medelinkomsten på 126 100 
kr. Det är 10 508 kr i månaden. 
Män över 65 år i Stora Sigfrid-
splan har den högsta årliga 
medelinkomsten på 505 500 
kr. Det är 42 125 kr i månaden. 
Det betyder att kvinnor över 65 
år i Södra Angered har cirka 25 
procent av månadsinkomsten 
som män över 65 år i Stora  
Sigfridsplan har. 

Det fnns medelinkomstvaria-
tioner där kvinnor 65+ har en 
högre medelinkomst än män 
65+. Exempel på detta är kvin-
nor över 65 år i Södra Sigfrid-
splan, Norra Centrum, Norra 
Älvstranden, Södra Västkusten, 
Linnéplatsen och Stora Askim 
som har en betydligt högre 
medelinkomst (249 300 kr – 
280 500 kr) än män över 65 år i 
Södra Angered, Norra Angered, 
Bergsjön, Västra Biskopsgården, 
Kortedala och Nya Frölunda (171 
200 – 220 300 kr). 
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Nuläge 65+ i Göteborg 

Skillnader i utbildning för personer  
över 65 år 
Utbildning är en av de aspekter som kan göra att en individ har en högre 
social position i samhället. Ens sociala position har bland annat betydelse för 
hälsa och förväntad livslängd(6). Att höja utbildningsnivån hos befolkningen 
har dessutom visat sig vara en viktig åtgärd för att förebygga demens(1). 

Det råder en stor variation kring utbildningsnivån bland göteborgare över 65 
år. De mest välutbildade grupperna äldre återfnns i stadsdelarna Centrum 
och Majorna-Linné. Där har nästan 50 procent av alla personer över 65 år 
eftergymnasial utbildning. I Östra Göteborg, Angered och Norra Hisingen 
fnns den lägsta andelen personer över 65 år med eftergymnasial utbildning. 
De resterande stadsdelarna ligger nära Göteborgs Stads genomsnittliga sifra 
på 31 procent. Dock fnns den högsta gruppen med eftergymnasial utbild-
ning i Stora Sigfridsplan. Där ligger genomsnittet på 60 procent. I stads-
delarna Askim-Frölunda-Högsbo, Örgryte-Härlanda, Lundby och Västra 
Göteborg är det en skillnad på cirka 30 procentenheter i andel personer över 
65 år med eftergymnasial i olika mellanområden. 

Spridningen av utbildningsnivån är lik medelinkomstspridningen bland 
göteborgare över 65 år. 

Bild 4: Diagrammet visar 65 år 
och äldre uppdelat efter utbild-
ningsnivå och stadsdel(2). 
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Låg: förgymnasial utbildning 

Medel: gymnasial utbildning eller högst 2 år eftergymnasial 

Hög: 3 år eftergymnasial utbildning eller längre 

Uppgifter saknas 
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Nuläge 65+ i Göteborg 

Var är de äldre göteborgarna födda? 
Den genomsnittliga sifran för äldre göteborgare som är utrikesfödda är 22 
procent. Den största koncentrationen utrikesfödda i gruppen äldre hittas i 
nordöstra delarna i Göteborg. Det vill säga inom stadsdelsförvaltningarna
Angered och Östra Göteborg, som har ett genomsnitt på 54 – 44 procent. 
I Södra Angered är sifran 70 procent.  De stadsdelar som har minst andel 
utrikesfödda göteborgsseniorer är Västra Göteborg, Askim-Frölunda-
Högsbo, Örgryte-Härlanda, Centrum och Majorna-Linné med ett genom-
snitt på 12 – 15 procent. Inom varje stadsdel fnns en variation av andel 
utrikesfödda göteborgsseniorer förutom i de tre sistnämnda stadsdelarna 
som har en jämn frekvens utspritt i stadsdelen. Lundby är genom-
snittsstadsdelen där 24 procent av personer över 65 år är utrikesfödda. 

Generellt sätt har de områden som präglas av villor och radhus en mindre 
andel utrikesfödda göteborgsseniorer. De festa utrikesfödda bor i Nord-
östra Göteborg och Västra Biskopsgården tätt följt av delar av Hisingen 
såsom Biskopsgården, Lundby och Litteraturstråket. Alla områden karak-
täriseras av ferbostadshus. Däremot skiljer sig ferfamiljebostadsområdena
i Centrum, Majorna-Linné och Norra Älvstranden som har en lägre andel 
utrikesfödda än Göteborgs genomsnitt. 

I Södra Skärgården är det 4 
procent av göteborgssen-
iorerna som är utrikes födda. 
De 4 procenten är födda i 
Norden eller EU-länder. I 
Södra Angered är 70 procent 
av göteborgsseniorerna föd-
da utrikes med representa-
tion från alla världsdelar. 

Bild 5: Diagram visar 65 år  
och äldre uppdelat efter 
födelseplats(2). 
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1. Stadsmiljö 
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Stadsmiljö 
Stadsmiljöns gestaltning och innehåll har stor betydelse för 
vår självständighet, livskvalitet och våra förutsättningar att 
kunna delta och vistas i ofentliga rum och grönområden. 

Det fnns fera kännetecken som gör stadsmiljöer och gröna 
ytor åldersvänliga – närhet, tillgänglighet och trygghet. 

Ett åldersvänligt stadsutvecklingsperspektiv 
Ordet närhet kommer väldigt ofta upp i samtal med seniorer om vad en 
åldersvänlig stadsmiljö är. En av de viktigaste aspekterna för närhet är att 
det är gångavstånd till kommunikationer, afärer och andra viktiga sam-
hällsfunktioner och vardagsservice. Forskning visar att promenadvänliga 
stadsmiljöer kan bidra till en ökad möjlighet för äldre personer att klara 
av sina vardagssysslor och fortsätta vara delaktiga i stadslivet(1). 

Samtidigt som seniorer lyfter betydelsen av närhet framhåller många vikten 
av att inte förtäta för mycket när det byggs nytt. Det är viktigt att det fnns 
ljusa, luftiga och gröna miljöer såväl som öppna ytor och torg att vistas på. 
Många framhåller särskilt att bevara träd och småparker vid nybyggnation. 

En varierad, blandad bebyggelse och att få uppleva omväxling förordas ofta. 
Omväxling innebär till exempel att ha möjligheten att följa och uppleva års-
tidernas särart samt att miljöerna ger upplevelser för alla sinnena. Seniorer 
vill gärna ha färg i stadsmiljöer. Sammantaget visar ett åldersvänligt stads-
utvecklingsperspektiv många likheter med viktiga kvaliteter för en hållbar 
stadsutveckling. Båda perspektiven belyser vikten av gångvänlighet, närhet, 
blandad bebyggelse, mångfald och gröna miljöer(2, 3, 4). 

Många seniorer förklarar vad en åldersvänlig stadsmiljö är genom att refere-
ra till innehållet. Saker som lyfts fram för en god vistelse i stadsmiljön är 
ofentliga toaletter, dricksvattenfontäner och ofentlig konst. Dricksvatten-
fontäner och ofentliga toaletter har påtalats som särskilt bra vid lekplatser, 
knutpunkter, populära gångstråk och kustområden. Flera har även nämnt 
vikten av regnskydd i stadsmiljön. 

Att staden erbjuder mötesplatser för både vila och aktivitet i närområdet 
är viktigt, och att det fnns platser där människor i olika åldrar kan samlas 
och vill vara på. Att kunna vara fysiskt aktiv i stadens gemensamma rum 
framkommer ofta i samtal. Både gym och möjligheter till dans har nämnts 
som exempel. Men även lugna och stillsamma platser är eftertraktade och 
miljöer med lite trafk. För att bygga in hälsofrämjande miljökvaliteter för 
alla visar forskning att det behövs både plats för lugn och avskildhet och för 
att vara social och aktiv. Platser för lugn karaktäriseras av vild natur och att 
kunna vara avskild medan de mer sociala platserna erbjuder olika kulturakt-
ivitet och utsikter(5). 

Seniorer vill gärna vara delaktiga i stadsplanering och ha infytande så att 
seniorers behov tas i beaktande. Det är viktigt att Göteborgs Stad arbetar 
aktivt med ett åldersperspektiv och analyserar hur åtgärder påverkar 
äldre personer. 

”En åldersvänlig 
stad har nära  

till allt, på  
gångavstånd.” 

Exempel på vad seniorer vill och 
kan delta i: 
•  utvärdera och testa nya 

ofentliga platser 
•  utvärdera nybyggda områden 

med Life flming 
•  utveckla ett seniorperspektiv 

och ett allåldersperspektiv i 
stadsutveckling 

•  delta i trygghetsvandringar och 
open calls 

•  vara referensgrupp i 
stadsutvecklingsprojekt 
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Stadsmiljö 

Sittplatser blir naturliga mötesplatser 
Bra sittplatser är grundläggande för en åldersvänlig stadsmiljö. Sittplatser-
na gör att fer kan vara delaktiga och vistas längre i stadsmiljön. Sittplatsen 
är en naturlig mötesplats för många. Både för att upprätthålla befntliga 
sociala relationer såväl som att knyta nya sociala kontakter. Det behöver 
fnnas en variation av sittplatser i olika ”goa lägen”, vindskyddat, i skugga 
och i sol samt sittplatser där du kan sitta tillsammans och sittplatser med 
bord. Det fnns behov av fer sittplatser i Göteborgs backiga miljöer och i 
centrum. En åldersvänlig sittplats karaktäriseras att den har rätt höjd, bra 
ryggstöd och armstöd som gör att det går att stödja sig för att komma upp. 

Park- och naturförvaltningen (Park och natur) och Trafkkontoret fortsät-
ter att placera ut tillgängliga sittplatser. Parkförvaltarna på Park och natur 
bedömer var de nya sittplatserna ska placeras. På Trafkkontoret tittar en 
tjänsteperson över sittplatser för att säkerhetsställa att de ska vara till-
gänglighetsanpassade med armstöd och ryggstöd. 

Flera seniorer har nämnt att de gärna vill se att det fnns uppvärmda 
sittplatser. Idag fnns det några enstaka uppvärmda sittplatser exempelvis 
vid Fjällgatan i Majorna. 

Fysisk tillgänglighet 
För att våra stadsmiljöer ska vara åldersvänliga behövs ett tillgänglighets-
perspektiv som tar hänsyn till när människor har och får svårigheter att 
röra sig, se, höra, bearbeta, tolka och förmedla information såväl som svårt 
att tåla vissa ämnen. 

En särskild fråga som har kommit upp är att seniorer gärna vill kunna 
sitta längs kanalerna inom Vallgraven och att staden arbetat aktivt med 
att tillgängliggöra kanalerna fram till hamnen. Det ska vara lätt att kunna 
promenera utefter kanalerna och hamnen och kunna sitta och följa livet 
vid vattnet. Generellt fnns det ett behov att tillgängliggöra stadens vatten. 
Bland annat med ledstänger, ramper, belysning och bänkar. 

Park och natur har hand om alla bryggor och kajer i staden och ser att det 
fnns utvecklingsmöjligheter med att arbeta med tillgängligheten. 

Några framhåller att det är viktigt att tillgängliggöra stadens utsiktsplatser 
så att alla kan ta del av dem. Andra seniorer har påpekat vikten av att det 
inte ska fnnas för mycket trappor i det ofentliga rummet eftersom det 
hindrar framkomligheten med bland annat rullator. God framkomlighet är 
nödvändigt för att kunna delta och röra sig omkring i stadsmiljön. 

För många äldre är kyrkogården en mycket viktig plats och det fnns ut-
pekade behov att tillgängliggöra kyrkogårdar i staden. Defnierade behov är 
exempelvis fer bänkar och ofentliga toaletter. 

Park och natur fortsätter 
även under 2019 arbeta med 
åtgärder för att ta bort enkelt 
avhjälpta hinder. Arbetet 
innebär ett helhetstänk där 
trappsteg jämnas till eller 
byts ut eller att förvaltningen 
asfalterar markbeläggningen 
så den blir plan. Belysning, 
kontrastmarkeringar och 
sittplatser sätts på lämpliga 
avstånd såsom vid trappans 
topp och slut. Systematiskt 
arbete med enkelt avhjälpta 
hinder på allmän platsmark 
pågår i staden. 

Det är trevligt att ta 
pensionärsfka, se på 
alla båtar, människor 

och kunna ta en färja till 
Hisingen och öarna. 
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Stadsmiljö 

Trygghet 
Bra belysning är viktigt för en trygg utomhusvistelse för seniorer. Det är 
viktigt att säkerhetsställa att belysning i ofentliga miljöer inte bländar
ögat. Ögat gulnar och grumlas med stigande ålder, vilket börjar redan i 
40-årsåldern. Det innebär att det blir ett mindre ljusgenomsläpp samtidigt 
som pupillen minskar och näthinnan får en ökad känslighet för bländning. 
Dessutom avtar ögats kapacitet att anpassa till olika ljusförhållanden(6). 
Sammantaget behöver belysningen formas efter helheten relaterat till det 
åldrande ögat. Det är av största vikt att belysningen underlättar orientering, 
lyser upp viktiga funktioner och inte bländar. Vidare är det viktigt att träd 
inte skymmer belysning. 

På frågan om vad det innebär att känna sig trygg utomhus har många svarat 
mänsklig närvaro i det ofentliga rummet. De mellanmänskliga relationerna 
är viktiga för tryggheten såsom att bli hälsad på av sina grannar och att bli 
igenkänd i närområdet. 

Flera anser att trygghet på ofentliga platser kan skapas med en närvaro från 
poliser, ordningsvakter och kameraövervakning. 

Var verksamhetslokaler ligger, vilken typ av verksamheter som bedrivs där 
och vilka öppettider de har påverkar upplevelsen av närvaro och trygghet. 
Att kunna gå gratis på toaletten när behovet uppstår är viktigt för tryggheten. 

Det råder olika åsikter huruvida seniorer känner trygghet eller otrygghet 
när de ser en grupp med ungdomar. En del tycker det är positivt. Som en 
senior uttrycker: ”De ser mig om jag skulle snubbla”. Andra seniorer säger 
att de blir rädda eller misstänksamma när de ser en grupp ungdomar såsom 
på torget, nära tunnlar och liknande. Otryggheten uppstår i hur ungdomar 
beter sig snarare än att det är ett ungdomsgäng. Flera säger att ungdo-
mar måste också känna att de har rätt att vara på ofentliga platser och att 
otryggheten som kan uppstå har en grund i att seniorer och ungdomar är 
främmande för varandra. 

Särskilda händelser, som när bilbränder sker, bidrar till känsla av otrygghet 
hos en del äldre. 

Många seniorer känner sig alltid trygga när de vistas i stadsmiljöer. Samti-
digt har väldigt många äldre personer berättat att de inte går ut på kvällarna. 
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Trädgårdsföreningen 
och Positivparken är två 

bra exempel på gröna 
miljöer med plan mark. 

Enligt Göteborgs Stads 
Grönstrategi ska det 
fnnas en bostadsnära park 
inom 300m. För att den 
bostadsnära parken ska vara 
användbar är det viktigt att 
vägen till parken är utan 
fysiska barriärer. 

Stadsmiljö 

Gröna miljöer i staden 
Det fnns behov av att säkerhetsställa gröna områden såväl som att skapa  
fer grönområden som är lättillgängliga och anpassade för seniorer som   
använder rullatorer och rullstolar. Plan mark är viktigt för att parken ska  
bli användbar för många seniorer. Fler stadsdelsparker önskas som är   
lättillgängliga med innehåll som lockar till lustfylld träning för äldre. 

Forskning visar att de personer som är sjukast och svagast såväl som per-
soner som upplever stress och oro får störst efekter av att vara i en kvalita-
tiv och användbar grön utemiljö. Det är även samma personer som är mest  
känsliga för hur miljöer är utformade för att kunna användas(7, 8, 9). För att  
optimalt ta tillvara på utemiljön som en hälsofrämjande resurs är det är  
det viktigt att planera in kontakt med utemiljön i fyra zoner. Flera efekter  
börjar redan inne i byggnaden för att sedan fortsätta ut till en balkong eller  
terrass. Zon 3 karaktäriseras av en närliggande park, gård eller trädgård  
och Zon 4 är omgivningen(10). 

Parker och grönytor ska ha stort utbud av sittplatser. Både bänkar och  
enstaka sittplatser. Blomrabatter, många träd och fna gröna promenadstråk  
efterfrågas. Många seniorer gilla att sitta nära och bland planteringar och   
det finns förslag på att göra gröna minioaser av en del borttagna park-
eringsplatser. 

Naturområden och skogen uppskattas av många seniorer. Att kunna bada,  
gå och plocka svamp såväl som att uppleva lugnet i en grön miljö. 

Ett hinder att säkerhetsställa omhändertagna gröna miljöer är bristande  
medel till underhåll. Detta leder bland annat till att parkförvaltarna får  
prioritera bort gräsklippning, röjning och underhåll. Drift och underhåll  
kostar och det är viktigt att även befntliga gröna miljöer får den tillsyn  
och omsorg för att säkerhetsställa omhändertagna, trygga, användbara och  
uppskattade grön- och stadsmiljöer(11). 
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Stadsmiljö 

Uppskattade och använda stadsmiljöer  
och platser 
Att äldre personer spenderar den mesta av sin tid i sin närmiljö(12) märks 
tydligt när de anger vilka stadsmiljöer de använder och uppskattar. Ofta 
framkommer ett lokalt perspektiv på utvalda platser som seniorer väljer att 
vistas på. De festa gillar sin stadsdel, torget som fnns i närheten, grönom-
råden och stadsdelsparker i närområdet. Flera nämner uttryckligen favorit-
platsen är gården och parken runt hörnet. Detta gäller särskilt seniorer som 
inte kan gå så långt och har ett stort behov av användbara kvalitativa platser 
i sin absoluta närhet. 

Exempel på lokalt perspektiv på Hisingen är Ramberget, promenadstråket
vid Eriksberg och resterande norra Älvstranden samt Hisingsparken. Lokala 
torg som lyfts fram är bland annat Selma Lagerlöfs torg, Wieselgrensplatsen, 
Frölunda Torg, Angered Centrum och Tuve Torg. Stadens klippor uppskattas 
av många boende i Västra Göteborg. 

Många platser i innerstaden pekas ut som uppskattade stadsmiljöer. Det är 
trevligt att titta på människor på Avenyn, att gå runt i Haga, Linné och på 
vissa gator inom Vallgraven. 

Slottsskogen är uppskattad av seniora invånare i hela staden. Likaså 
Trädgårdsföreningen och Botaniska trädgården. Trädgårdsföreningen 
uppskattas för dess plana mark och goda tillgång till bänkar längs pro-
menadvägen samt närhet till café. I Slottsskogen uttrycks det att det fnns 
behov av bänkar i backarna vid djurgårdarna. 

Stenpiren är också en utpekad plats som uppskattas. Att kunna se på båtar, 
människor och ha ”pensionärsfka”. Många seniorer säger att de gillar och 
använder stadsmiljöer där det fnns goda promenadmöjligheter, gågator och 
bilfria miljöer. 
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Stadsmiljö 

Stadsmiljöer som undviks 
De platser som undviks av senior är miljöer som upplevs röriga och där 
det vistas mycket folk på en begränsad yta. Det gör det svårt att ta in 
alla intryck. 

Trafkintensiva platser såsom kollektrafkknutpunkter och stadsmiljöer 
med mycket bilar såväl som platser med dålig belysning, tunnlar, brist på 
sittplatser och otillgängliga gator undviks också. 

Gustav Adolfs Torg och Kungstorget är två exempel där fera känner att 
det är omöjligt att vara om du använder rullstol. 

I Göteborgs centrala delar fnns fera platser som seniorer ogillar eller 
undviker. Flera förklarar att de undviker Nordstan då det är mycket folk 
och rörigt. Några undviker platsen på grund av risk för fcktjuvar, rån och 
tidigare erfarenheter av ofredanden och att det är brist på sittplatser. Plat-
sen undviks helt eller för vissa enbart på kvällen. Generellt är det många 
seniorer som säger att de undviker centrum på kvällen och då räknas 
Brunnsparken, Drottningtorget, Kungstorget och Avenyn in. Centrum 
undviks också av några på grund av pågående byggarbete som gör att det är 
svårt att passera och ta sig fram. Mycket cykeltrafk är en annan bidragande 
faktor att några undviker centrala stadsmiljöer. 

Många personer som bor i Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo 
nämner att de undviker Frölunda Torg på kvällstid och några undviker 
torget överhuvudtaget. Detta är en plats som nämns både som en favorit-
plats och en plats du undviker. Hjalmar Brantingsplatsen undviks av fera 
på grund av olika gängbildningar. 

”Bilar tar alldeles 
för mycket plats.” 
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2. Mobilitet 
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Mobilitet 
Mobilitet handlar om människors möjligheter att förfytta sig. 
Hur vi som människor rör oss påverkar hälsan, livskvaliteten 
och självständigheten. 

Möjligheterna till rörelse ökar förutsättningarna för att behål-
la sin egen mobilitet såväl som möjligheterna att vara socialt 
delaktig och att kunna ta del av samhällsliv som kultur, ser-
vice och hälso- och vårdtjänster. 

Att varje enskild person själv kan välja när de vill ta sig runt 
till fots, med cykel, rollator, rullstol, permobil eller kollek-
tivtrafk ökar hälsan. 

Hur rör sig seniorer i staden? 
Det vanligaste sättet att röra sig som senior är som fotgängare eller kollek-
tivtrafkresenär och en kombination av båda visar de 152 svarsformulären 
och samtal från andra delaktighetsaktiviteter. Mobilitet för seniorer handlar 
alltså ofta om att röra sig till fots och med kollektivtrafk. 

Av de 152 svarsformulären uppgav ca 30 procent att de kör bil. Drygt hälf-
ten av dessa använder bilen till att storhandla, åka ut till sitt sommarställe, 
besöka släktingar som bor på en annan ort. Resterande använder bilen för 
att ta sig till gym eller andra ärenden. Flera förklarade att de hellre tar 
kollektivtrafken till stan än bilen. Det fnns en tydlig könsskillnad och 
åldersskillnad bland seniorer som använder bil. 50 % av manliga svarade på 
formulären säger att de använder bil, medan cirka 18 procent av kvinnorna 
gör det. I H70-studien uppger tre färdedelar av deltagarna att de kör bil, 
medan de äldre deltagarna i H85 är det knappt en tredjedel använder bil (1). 

22 procent av svarsformulären uppger att de cyklar. Det är mer vanligt att 
cykla under sommaren eller när vädret medger, såväl som att cykla mer i sin 
närmiljö. Det är procentuellt fer män som cyklar än kvinnor. 

”Vi har fördel med 
buss. Det är nära 
och man kommer 

ända fram till Östra 
Sjukhuset med 

buss 17.” 
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Mobilitet 

Åldersvänlig mobilitet i stadsmiljöer 
En åldersvänlig miljö har tydliga, orienterbara, jämna, halkfria och breda 
trottoarer som är sammankopplade och erbjuder regelbundna platser att vila 
och uppehålla sig på. Det ökar social interaktion och delaktighet i staden(2). 

En gåvänlig stad är en åldersvänlig stad 

Många tycker att fotgängare ska prioriteras. Det handlar om att göra staden 
mer gåvänlig, exempelvis med fer gågator i centrum såväl som utanför sta-
den och minska utrymmet för bilar. Det fnns förslag om bilfri innerstad. Att 
planera en gåvänlig stad utifrån en senior fotgängare gör att planeringen för 
levande, hållbara och hälsosamma stadsmiljöer blir tillgängliga och inklud-
erande för alla oavsett takt eller funktionsvariation(3). Bra promenadvägar är 
nödvändig för den ”dagliga promenaden”. Trottoarer behöver vara bredare för 
att skapa förutsättningar att kunna gå tillsammans med sina hjälpmedel. 

För att underlätta promenadvänligheten vid stråk bör växtlighet såsom 
buskar och dylikt vara en bit från gångbanan. Ofentliga toaletter är en oer-
hört viktig åtgärd som ökar trygghet och livskvalitet vid utevistelser. Många 
framhåller behov av ofentliga toaletter placerade vid knutpunkter, populära 
grön- och parkområden såväl som lekplatser och betydelsefulla gång- och 
cykelstråk. Det är viktigt att det fnns sittplatser att kunna vila sig på, särskilt 
vid backar. 

En av de absolut viktigaste åtgärderna är behovet av jämn och slät mark. 
Det handlar om att fxa gropar i gatan och ta bort gatstenar. Seniorer påtalar 
att det fnns en fallrisk då många gatstenar saknas, är ojämna, svåra att ta 
sig fram på såväl som blir hala vid regn. Det är särskilt angeläget att det blir 
bättre framkomlighet för rollatorer och rullstolar. Behovet av slät mark och 
framkomlighet ökar med åldern. Detta syns tydligt i H70 och H85 där 9 
av 10 av seniorerna i H70 går utan förfyttningshjälpmedel, medan 4 av 10 
använder förfyttningshjälpmedel utomhus i H85(1). 

Forskning visar att anpassning av den fysiska miljön till behoven och prefe-
renserna för äldre personer är en viktig faktor för att förebygga fallolyckor (2) 

Många seniorer tycker det är viktigt att det fnns ett lugnare tempo och ges 
utrymme för personer med lägre tempo. Fler lugna stråk önskas i staden 
såväl som att hastigheten sänks. Exempel förslag om högst 30 km/h inne i 
staden och vid infarter till Göteborg högst 50km/h. 

Utemöbler vid till exempel serveringar behöver separeras från gångstråk, för 
att minska risker med att snubbla eller behöva gå ut i gatan. Uteserveringar 
som tar upp stora delar av trottoarer är inte önskvärda. 

Ofta nämner seniorer god belysning som en av de viktigaste åtgärderna. 
Gångbanor behöver vara väl upplysta. Gropar i gångbanan samt dålig 
belysning kombinerat med halka leder till många onödiga olyckor som 
drabbar äldre. 

”Att man ska kunna vis-
tas på centrala gator  

och torg utan att  
behöva stirra ner i mark-

en för att se var man  
sätter fötterna. Göte-
borg är fullt av knott – 

fyrkantiga stenar.” 

Läs mer om 
sittplatser i kapitlet 

om stadsmiljö. 

Att känna sig trygg i trafken 
och med människor är viktiga 
faktorer för äldre fotgängare. 
Äldre själva behöver och vill 
vara delaktiga i planeringen 
för att öka förståelse och 
skapa insikter för hur det går 
att utforma promenadvänliga 
stadsmiljöer(2). 
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Mobilitet 

Separata gång– och cykelstråk 

Väldigt ofta framförs behov av tydliga och separata stråk för fotgängare och 
cyklister. Det är en av de viktigaste åtgärderna för att öka mobiliteten i staden. 
Flera säger att de känner sig trygga när det inte fnns cyklister i närheten. 

Flera påpekar att det är en uppenbart positiv skillnad med en bredare väg än 
när fotgängare och cyklister behöver samsas. För lättare samspel och orien-
tering är det viktigt att det är enhetligt separata stråk. Kontinuerlig förän-
dring av kombinerade stråk och separata stråk skapar otydlighet. H70 visar 
att drygt 3 av 10 har små till måttliga svårigheter att lägga märke till saker 
åt sidorna när de går(1), och generellt blir det svårare och kan ta längre tid 
att ta in intryck från sin omgivning med stigande ålder. Många seniorer har 
uttryckt behovet av att kunna hinna uppfatta vad som händer runt sig för att 
känna trygghet. 

Att prioritera cyklister har ibland inneburit att plats för cyklister tar anspråk 
från fotgängare. Det är en fråga om vilken mark som ska prioriteras för 
cyklister. Det är inte lika vanligt att man använder bilisternas mark till 
cykelstråk enligt tjänstepersoner på trafkkontoret. Den snabba ökningen av 
elcyklar gör frågan om separata gång- och cykelstråk än mer angeläget då el-
cyklar kommer upp i en mycket hög fart(4). Cykelfartsgator är en bra lösning. 

Många upplever att individer generellt, såsom bilister, fotgängare och cyklis-
ter behöver lära sig trafkregler och hur alla kan samspela med varandra. Det 
handlar om att alla som rör sig försöker ha koll på sin omgivning utifrån 
sina förutsättningar. För bättre tydlighet, orientering och samspel fnns det 
behov av att tydliggöra i korsningar med skyltar om vem som har företräde. 

Åldersvänliga övergångsställen 

Många upplever att det är svårt att hinna över och några tycker att 
övergångsställen helst ska ha ljussignal. Vid övergångsställen som är omar-
kerade och där trafklyset slår över för fort upplever fera otrygghet. 

Idag gäller principen för tidsintervall är att prioritera kollektivtrafk och 
trafkföde. Det är möjligt att på vissa platser ha platsspecifka lösningar(4). 
Bra belysning behövs runt ytorna kring övergångsställen. Flera personer har 
nämnt att de vita ränderna på övergångsställena är hala och undrar om det 
går att ändra på. 

”Äldre kan inte 
springa över 

övergångsstället” 
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Mobilitet 

Underhåll av gator 

Hur gator, trottoarer och gångstråk underhålls är av stor betydelse. Väldigt 
ofta påpekar seniorer hur underhåll av gatumiljön sköts och hur viktigt det 
är att det görs bra för att minska risken för fallskador. 

Det är viktigt att gångbanorna snöröjs på ett sätt så att det blir säkert och 
tryggt att ta sig fram. Vid snöröjning kan det bildas vallar på gångbanor 
vilket medför att många istället väljer att gå på cykelbanan. Gångbanor 
skall skottas och sandas samtidigt som cykelbanor görs snöfria föreslår 
några.  Många seniorer upplever att plogas och saltas men inte gångbanor 
och tycker att fotgängare ska prioriteras framför cyklister. Några kommen-
tarer att det ändå är tur att cykelbanan är fri från snö, för då kan de gå där. 

Flera vill se hårdare tag mot fastighetsägare som ej sköter halkbekämpning 
på de trottoarer de ansvarar för. 

Ett hinder med en god och efektiv snöröjning och halkbekämpning är att 
snön fyttas runt då det är olika leverantörer av snöröjningar av gångbana, 
hållplatser och vägar. Det behövs en tydlig samverkan mellan leverantörer-
na för att ta tillvara på snön på ett bra sätt. Annars är risken att snön skot-
tas tillbaka på exempelvis gångbanorna(4). Att lägga resurser på drift och 
underhåll av gångytor, särskilt vinterväghållning för fotgängare är sam-
hällsekonomiskt lönsamt, då fallolyckor är oerhört kostsamt(5,6). En rapport 
från Trafkkontoret 2011 om fotgängarnas fallolyckor visar att risken för 
fallolyckor ökar dramatiskt med stigande ålder. Vidare visar studien att av 
de 400 fallolyckorna som inträfade i Göteborg under åren 2000 - 09, var 
halka den bidragande orsaken till fallolyckan bland 66-79-åringar, jämfört 
med personer över 80 där den bidragande orsaken var att snubbla på ojämn 
yta, kanter, lösa eller uppstickande plattor(5). 

”En åldersvänlig 
miljö är där kommu-

nen gör sitt arbete på 
gator och torg så jag 
inte faller när jag är 

ute och går.” 
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Mobilitet 

Kollektivtrafken 
En åldersvänlig stad har nära till kollektivtrafk. Flera som bor i de centrala 
stadsdelarna har nämnt att just närheten till kollektivtrafk gör att de inte 
behöver bil. Många framhåller betydelsen av att det fnns täta turer i kollek-
tivtrafken och tillgänglighet till hållplatser. 

Kollektivtrafkhållplatserna behöver vara placerade på ställen som är enkla 
att ta sig till, utan fysiska barriärer som branta backar eller trappor. Flera 
spårvagnshållplatser har både trappor och branta backar vilket gör det svårt 
att använda kollektivtrafken. Kungssten är ett exempel med en hållplats 
med många olika fysiska barriärer som gör det svårt att använda kollektiv-
trafken. Vårväderstorget är ett annat exempel på en otillgänglig hållplats 
med brant backe och trappor. 

Många seniorer upplever att det kan vara långa avstånd, vilket minskar till-
gängligheten till kollektivtrafken. 

Det fnns ett pågående arbete i Västra Götalandsregionen där 800 priorite-
rade hållplatser ska vara tillgängliga år 2020. Flera hållplatser är utpekade 
i Göteborg. Dock inbegriper inte tillgänglighetsarbetet vägen till och från 
hållplatserna, utan enbart hållplatsen(9). 

Fordonen och hållplatserna behöver ha matchade utformning för behovet att 
få upp rullatorer och barnvagnar på bussar och spårvagnar. En annan otill-
gänglighetsaspekt är bristande snöröjning på hållplatser. Uppskottade vallar 
försvårar när man ska gå på eller av ett kollektivtrafksfordon. Bra belysning 
är också en nyckelfaktor för ökad tillgänglighet på hållplatser. 

För att öka tillgängligheten på hållplatserna har äldre med nedsatt syn 
berättat att det är det bra om kollektivtrafkens tidtabeller kan bli upplästa 
på hållplatserna. Detta är möjligt att göra genom att använda Västtrafks 
mobila webbläsare.Resenären kan då välja att få tidtabellerna upplästa om 
mobiltelefonen har voiceover. Andra förbättringar är att sänka turlistorna 
och ha större text, då den nuvarande är svår att läsa.  Skarpare kontrast på 
displayer vid både hållplatser och ombord på fordonen efterfrågas för att 
kunna läsas av personer med synnedsättning. 

För att tillgängliggöra kollektivtrafken för fer har seniorer, fnns föreslag 
att utveckla ett system med busskompisar. Många seniorer säger att de kan 
känna en otrygghet när de åker kollektivtrafk på sena kvällar, men att med 
sällskap känns det mindre otryggt. 

Tillgänglighetsanpassade håll-
platser ska ha belysning, kontrast-
markering, ledstråk, väderskydd 
för påstigande, audiovisuell tidsin-
formation, bänk med armstöd, 
utrymme för att fälla ut ramp och 
kantsten som är minst 17 cm(9,10). 

”Funktionsnedsättningar till-
tar generellt med ålder. Bland 
personer 64–84 år anger ungefär 
hälften att de har en eller fera 
funktionsnedsättningar, varav ca 
en tredjedel att de har rörelse-
funktionsnedsättningar(7)”. 
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Mobilitet 

Otillgängliga spårvagnar 

Många gamla spårvagnar körs fortfarande vilket gör att man som rullator-
användare och liknande får stå och vänta på fera spårvagnar för att kunna 
använda kollektivtrafken. Många säger att de inte kan öppna dörren till de 
gamla spårvagnarna. Det är tungt att lyfta rullatorn på de gamla vagnarna. 
Det har kommit in förslag på att det borde fnnas en regel om att en mitt 
på spårvagnen måste vara tillgänglig, för att med enkelhet kunna gå av och 
på spårvagnen. 

Seniorkortet 

Att Göteborgs Stad erbjuder fritt resande i kollektivtrafken med Senior-
kortet uppskattas mycket. Det ger en högre livskvalitet, möjligheter att del-
ta i samhällslivet och hantera sina vardagssysslor. Flera personer uttrycker 
att sjukpensionärer och förtidspensionärer har behov av fria resor med 
kollektivtrafken. 

Väldigt ofta uttrycks behovet av att utöka tiderna för seniorkortet till dyg-
net runt. Förslag att kunna resa med seniorkortet på sjukresor även mellan 
kl. 15-18. Några seniorer undrar om seniorkortet kan utökas till att även 
gälla resor till grannkommuner. 

En jämförelsestudie av tre kommuner i Västra Götalandsregionen där 
Göteborg ingår visade att nästintill alla 249 tillfrågade använde seniorkor-
tet. De seniorer som har en lägre inkomst använder seniorkortet i större 
utsträckning. Runt 66 % av användarna har anpassat sina restider till när 
seniorkortet gällde, och framförallt personer med lägre inkomst anpassar 
sig mer(11). 

Seniorkortet har medfört att 24–35 procent av de resor som tidigare 
gjordes med bil istället sker med kollektivtrafk. Vidare visar studien att 
personer vars huvudsakliga färdsätt är med kollektivtrafken promenerar 
mer dagligen i jämförelse med de äldre personer som i första hand an-
vänder bil. Användning av seniorkortet kan ha bidragit till att användarna 
promenerar mera jämfört med innan. En möjlig förklaring som presenteras 
i studien är att seniorkortsanvändare har börjat promenera mera överlag. 
Dock har några personers aktivitet såsom inköp överförts från gång och 
cykel till kollektivtrafk. Sammanfattningsvis visar studien att seniorkortet 
är ett bra incitament att öka antalet resor med kollektivtrafk.  Den visar 
också att den fysiska tillgängligheten och hur nära kollektivtrafken är, har 
avgörande betydelse om seniorkortet används eller ej(11). 

”Fria resor är ett måste 
för oss pensionärer. Gärna 

dygnet runt. Har sett mycket 
av staden via spårvagnen 

och bussarna. Att upptäcka 
nya platser är spännande. 
Färjorna från centrala stan 
till bland annat Hisingen är 

mycket bra.” 

38 



 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

Mobilitet 

Åldersvänlig körning inom kollektivtrafken 

Nedsatt balansförmåga är en bidragande faktor att känna osäkerhet att åka 
med kollektivtrafken. Behovet av långsammare tempo i kollektivtrafken 
synliggörs även då fera nämner att det är rädda när de ska stämpla biljetten. 
Hög fart och bussar som svänger hårt i kurvor kan leda till otrygghet. 
Många uttrycker behovet att chauförer behöver åka närmare hållplatsen för 
att undvika stora avstånd mellan fordon och plattform. Ett gott exempel som 
har uppmärksammats av fera seniorer är chauförerna som kör buss 60. 

Många nämner att det är viktigt med långsam och mjuk start och stopp och 
att förare väntar tills de har hunnit sätta sig innan de kör iväg. Det är viktigt 
för att minska fallrisken. En del seniorer nämner att det är svårt att komma 
av och på spårvagnen, och att hinna göra det innan den åker iväg. 

”Jag Känner mig trygg 
när föraren ser mig och 
väntar in mig och ger 
mig ett leende! Trygg 

när föraren kör tätt intill 
trottoaren och jag kan 
köra av dramaten. Det 

sker på buss 16 ofta. Han 
får tummen upp när jag 

går förbi.” 

För att förbättra körning i kollek-
tivtrafken fnns det möjlighet 
till att använda autonoma stöd. 
Exempel att när bussen kommer 
till hållplatsen se till att den 
bromsar på ett särskilt sätt. Från 
Västtrafk handlar det om efter-
frågan från kunden. Det är viktigt 
att Västtrafk får in synpunkter 
som är så specifka som möjligt 
för att kunna få en systematisk 
nedbrytning för att möjliggöra 
förändring. Uppgifter behövs 
om vilken tur det är, fordon, tid-
punkt, linje och riktning. 

Strategi för 
kollektivtrafk 
på jämlika 
villkor och 
referensgrupp 

I det pågående arbetet med att utveckla  Det fnns möjligheter att vara med i en  
kollektivtrafk för alla i regionen har en  referensgrupp för utvecklingen av kollek - 
strategi för kollektivtrafk på jämlika villkor  tivtrafk på jämlika villkor. Metoden som  
tagits fram (referens). Vad som behövs  används är service design och UX (user  
är att testa fram vad som krävs för att ta  experience), för att få skapa en förståelse  
hänsyn till de olika funktionsnedsättningar - för vad är det kunden vill uppleva(10). 
na och diskrimineringsgrunderna, i syfte  
för att arbeta med universell utformning.  
Idag används referensgrupper för att testa  
teknik och utformning.  
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Mobilitet 

Samspel och bemötande i kollektivtrafken 

Det fnns behov av att synliggöra hur vi bemöter och tar hänsyn till varan-
dra i kollektivtrafken. Många äldre upplever till exempel att sittplatser 
märkta för äldre och personer med funktionsnedsättning upptas av 
personer som inte har behov av sittplatsen och är ouppmärksamma på 
sin omgivning. 

Förslag som har kommit in från seniorer är att ha utrop på bussar och 
spårvagnar att lämna sittplats till de som behöver det mer. Att det kan fn-
nas en skylt ”Hur man skall uppföra sig i kollektivtrafken” som kan fästas 
på fera ställen i bussar och spårvagnar. Ett annat förslag är att ge informa-
tion till skolbarn om äldres svårigheter när de åker spårvagn och buss. 

Västtrafk planerar att göra instruktionsflmer om hur kollektivtrafken 
fungerar och vad kunden kan förvänta sig och vad som förväntas av 
kunden. Det handlar om flmsekvenser som kan utbilda kunden, assisten-
ter, chauför och tågvärdar. Filmerna kommer fnnas på hemsidan och 
användas som reklamflm. 

Båtarna har en särskild betydelse för många seniorer. Älvsnabben uppskat-
tas, känns trygg att åka med, och man tycker att det är att den kan gå 
mellan öarna och stenpiren. Skärgårdsbor vill gärna ha bättre båttrafk 
mellan öarna. Flera på Hisingen efterfrågar bättre mobilitetsmöjligheter 
över älven, såsom fer broar. 

40 



 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

 

 

 
  

 

Mobilitet 

Flexlinjen 
Flexlinjen är en uppskattad och populär specialiserad transportservice. För-
slag som väldigt ofta framkommer är att utöka tiderna för turerna. Det som 
efterfrågas är att fexlinjen ska köra på kvällar, helger och under lunchtim-
marna då många aktiviteter pågår. 

Ett annat vanligt förbättringsförslag är förändring av fexlinjens rutter. 
Det fnns behov av mer ändamålsenliga rutter istället för att rutterna delas 
in stadsförvaltningarnas områdesgränser.  På vissa platser såsom Södra 
Skärgården önskas det fer fexlinjefordon. Det fnns även ett behov att spri-
da mer information om fexlinjen så att fer kan nyttja tjänsten. 

Flera framhåller att de saknar en bänk vid fexlinjens mötesplats. På fera 
ställen, såsom Axel Dahlströms Torg önskas ett vindskydd för de som väntar 
på fexlinjen. Otrygghet kan skapas för vissa när fexlinjen kör vad som up-
plevs som för länge under en lång rutt. 

Serviceresor ska utveckla fexlinjen 

Det fnns ett mål att öka antalet resor med fexlinjen de närmaste åren. Till 
hösten kommer tjänstepersoner titta på vad som behöver göras för att öka 
resorna och en idé är att köra på ett annat sätt än inom områdesgränser. Det 
handlar om hur de kan utveckla turlängd, antal turer och att skapa fexlinje-
rutter som enbart går från A till B.  De kommer även titta på hela kedjan: 
från ansökan om färdtjänst till resan för att se hur fexlinjen kan bli ett mer 
attraktivt val för fer. 

En utvecklingsmöjlighet med fexlinjen hänger samman med staden under 
byggtid, då utrymmet i innerstan kommer minska för bilar under de när-
maste 15- 20 åren. Här ska de titta på hur fexlinjen kan vara ett alternativ 
kollektivt resesätt för de resenärer som behöver åka genom stan med bil. 
I utvecklingen av fexlinjen är de öppna för förslag och nya möjligheter som 
svarar till äldres behov(4). 
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Mobilitet 

Parkering och bil 
Seniorer som använder bil nämner vikten av att kunna betala för sin par-
keringsplats utan att behöva använda en app eller digitala banktjänster. Det 
är svårt att kunna parkera och betala på rätt sätt. Många har inte smarta 
telefoner vilket skapar en otillgänglighet och ett onödigt digitalt utanförskap 
i parkeringssamhället. Det är därför viktigt att det fortfarande går att betala 
med kontanter. Några lyfter fram att de tycker det är dyra parkeringsavgifter 
som pensionär. Andra förslag som har kommit fram är att ha bilpool med 
andra pensionärer. Till exempel höra av sig och boka plats i en bil till aktivi-
teter som är svåra att ta sig till med kollektivtrafk. 

Otryggheten som bilist uttrycks när det blir svårt att veta vart man ska åka 
på grund av att vägar ändras. Flera säger att de undviker centrum på grund 
av snabba förändringar. Vilket medför stor osäkerhet vilken fl går vart. Flera 
bilister tycker att andra bilister kör för fort. 

Cykel 
Seniora cyklister påpekar betydelsen av att ha en bättre, tydligare och sam-
manhängande cykelinfrastruktur. Många cykelvägar är inte sammanhängan-
de i Göteborg och det behöver förbättras. Vid populära och högtrafkerade 
cykelvägar kan Göteborgs åldersvänlighet i cykelnätet öka genom att bygga 
ut fer stråk där cyklisten kan välja cykelhastighet. 

Det fnns behov för bredare cykelbanor, särskilt i användning av parcyklar i 
staden. Något som skulle kunna underlätta cyklandet på äldre dagar är att 
utöka styr och ställ med elcyklar och parcyklar. Det uppskattas att det fnns 
cykelpump och cykeltvätt utplacerat i staden. 

Det fnns behov av utbildning och information som är lätt att ta till sig. En 
senior-cyklist nämner att det fnns en osäkerhet hur du ska bete dig: 

De seniora cyklister som har svarat på när de känner otrygghet är att cykla 
vid infartslederna. Någon upplever att många kör fort och att det fnns 
behov av kontroller. Det kan upplevas otrygghet vid korsande trafk. 
Cykelvägar upplevs ofta berörda av diverse arbete som inte har med cykling 
att göra.  Flera tycker det är tryggare att cykla i sin närmiljö och andra har 
sagt att de inte cyklar i centrum. 

”Om jag signalerar med 
klockan så blir de 

(fotgängare) rädda. Om 
jag inte gör det, så blir de 
också rädda. Hur ska man 

göra? Det undrar jag.” 
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Mobilitet 

Att säkerhetsställa äldres mobilitet  
under byggtid 
Flera kommentarer handlar om hur staden ska säkerhetsställa äldres mobi-
litet när det byggs mycket och där byggen gräver upp stadens golv. Det ska 
vara enkelt att kunna komma fram när det grävs under byggprojekt: som 
fotgängare, cyklist, kollektivtrafkresenär och bilist. 

I Lundby fnns det exempelvis erfarenheter där byggprojekt skapar omvägar 
över gräsmattor, trappor och dylikt. Det efterfrågas också ordentlig skyltning 
vid gatuarbete. 
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Bostäder 
Bostaden är en grundförutsättning för trygghet och ett aktivt 
liv. Seniorer lyfter fram hur viktigt det är att bostaden och 
boendemiljön fungerar. Många saknar förmågan att ha råd 
med en nybyggd lägenhet. Äldre vill själv välja var och hur de 
vill bo. Seniorer har behov av mer och bättre information om 
vilka möjligheter som fnns till bättre boende; boendealterna-
tiv, bostadsanpassning samt hur man söker hyresrätter. 

Hur bor äldre? 
De allra festa göteborgsseniorer bor i vanliga bostäder och trivs. Men 
många bor i otillgängliga bostäder som inte överensstämmer med de nya 
behoven som uppstår med åldersrelaterade funktionsnedsättningar. I H70-
och H85-studierna uppger 8 av 10 att de alltid känner sig trygga när de går 
ut i sitt bostadsområde. Endast 1 av 10 säger att de enbart känner sig trygga 
på dagen. De festa upplever inte att det är bullrigt i sin bostad. Däremot 
har fera seniorer uppgett i svarsformulären att en viktig åtgärd är att för-
bättra luftkvaliteten i sitt bostadsområde.  Nästintill alla går ut på gatorna 
på sommartid liksom vintertid. Det fnns en marginell skillnad mellan 
deltagare i H70 och H85, där något färre av H85 går utan sällskap under 
sommartid och vintertid(1). 

Bild 1. Diagrammet visar 
personer över 65 år uppdelat 
på hustyp och bostadsarea (2, 
statistik och analys) 

Småhus högst 60 kvm 528 

Lägenhet högst 40 kvm 2 187 

Lägenhet minst 121 kvm 2 203 

Småhus 81 - 100 kvm 2 967 

Lägenhet 101 - 120 kvm 3 585 

Småhus 101 - 120 kvm 5 874 

Lägenhet  81 - 100 kvm 10 692 

Lägenhet  41 - 60 kvm 12 770 

Småhus minst 121 kvm 15 043 

Lägenhet 61 - 80 kvm 22 918 

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 
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Bostäder 

De allra festa personer över 65 år bor i en lägenhet på 65 kvm, i ett småhus  
som är större än 121 kvm  eller i en lägenhet på 41 – 60 kvm. De äldre  
personer som bor på minst bostadsarea, det vill säga lägenheter på mindre än  
40 kvm bor i mellanområdena Centrala Lundby, Södra Centrum och Stig-
bergstorget och Stora bagaren. Äldre personer som bor på störst bostadsyta  
bor i mellanområdena Södra Västkusten, Stora Askim,  Torslanda och Norra  
Centrum. 

Det vanligaste sättet för seniorer att bo i Göteborg är antingen tillsammans 
med en annan person eller i ett enpersonshushåll. Nästan hälften av sen-
iorerna i Göteborgs Stad bor tillsammans med en annan person.  I mella-
nområdena Nya Högsbo, Stigbergstorget, Kortedala, Stora Bagaren, Södra 
Centrum, Centrala Lundby, Mariaplan, Bergsjön, Nya Frölunda och Västra 
Biskopsgården är det mer vanligt att bo i enpersonshushåll. Medan det 
är mer vanligt att bo i tvåpersonshushåll i mellanområdena Södra Västk-
usten, Stora Askim, Torslanda, Östra Angered, Norra Älvstranden, Södra 
Skärgården, Stora Sigfridsplan, Norra Centrum, Centrala Tynnered, Kärra-
dalen och Slättadamm, Litteraturstråket, Tuve och Övre Hisingen. 

Drygt en fjärdedel av göteborgs-
seniorerna bor i en lägenhet på 
mellan 61 – 80 kvm(2). 

Kvarboende: betyder inte 
bara att kunna bo kvar i sin 
nuvarande bostad utan också 
att kunna fytta till en mer 
behovsanpassad bostad i sitt 
nuvarande närområde. 

Bild 2. Diagrammet visar 65 år 
och äldre efter bostadsform(2). 

Bild 3: Diagrammet visar 65 år 
och över uppdelat på enper-
sonshushåll och tvåperson-
shushåll(2). 
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Bostäder 

Leva ett självständigt liv i bra boendemiljö 
Boendemiljön och närmiljön är den viktigaste platsen för många seniorer. 
Forskning visar att äldre personer spenderar den största delen av sin tid i sin 
närmiljö(3). Därmed är betydelsen av högkvalitativ och tillgänglig boendemil-
jö av största vikt för att kunna leva ha ett aktivt och välfungerande vardagsliv 
med full delaktighet. 

Att bostaden ligger nära vardagsservice, exempelvis; afärer, bankomat, 
kollektivtrafk, fexlinjen, kultur, mötesplatser, bibliotek med mera samt att 
fnns tillgång till grönska för naturupplevelser och fysisk aktivitet är grund-
läggande för en åldersvänlig stad. 

Utveckla bostäder tillsammans med seniorer 
För att skapa ändamålsenliga och användbara boendemiljöer för framtidens 
seniorer behöver staden involvera seniorer i utveckling och planering. Många 
äldre vill gärna vara delaktiga. Att utgå ifrån äldre användares behov lyfts i 
pågående projekt där staden medverkar som en av nycklarna till hur vi kan 
skapa välutformade miljöer som blir stödjande och bidrar till att upprätthål-
la hälsa och självständighet(4). Försöksverksamheten Gôrbra för äldre, som 
pågick 2010–2012 under ledning av Senior Göteborg, är ett gott exempel där 
involveringen av hyresgäster i projektet skapade åtgärder inom gemenskap, 
tillgänglighet och teknik som möjliggör att kunna bo kvar hemma längre. 

Ett åldersvänligt planeringsperspektiv 
Vid planeringen av nya bostäder anser äldre personer att det är särskilt 
viktigt med närhet till service och kommunikationer. Den fysiska till-
gängligheten för personer som använder rullstol måste fnnas med hela vä-
gen i nybyggnationsprocessen. Det fnns exempel på bostäder särskilt riktar 
sig till den äldre befolkningen som har byggts på berg och där det är stora 
nivåskillnader både till bostaden men också till kollektivtrafkhållplatsen. 

Att planera för att underlätta självständighet för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar och demenssjukdomar är en fråga som uppmärksam-
mats alltmer. Några seniorer ger förslag på att prova att bygga demensbyar 
som i Holland och Danmark. 

Flera seniorer tycker att det är viktigt att bygga mer varierad bebyggelse. 
Höghus, låghus och radhus, villor i blandning för omväxling och liv i ett 
område. Det är viktigt att ljus, luft och grönska fnns i bostadsområdet. 

Gårdsten, Södra Biskopsgården, 
Masthuggstorget är några ex-
empel på boendemiljöer med 
närhet till afär, grönska, apotek, 
vårdcentral och samlingslokaler 
där viktig service fnns nära. 

Framtiden Bygg-
utveckling ser att  
det fnns utveck- 
lingsmöjligheter 
att inkludera ett 
seniorperspektiv 

Framtiden Byggutveckling har ett I syfte för att öka förståelse för byggpro 
pågående arbete med att ta fram en jekt anses det viktigt att ha ett inledan 
Nyproduktionsstrategi och en Gemen de möte med entreprenad om projektet 
sam standard för nyproduktion av innan byggstart.  Vid behov kan utbild-
hyresrätter. I nuläget är inte seniorpers ning om olika tillgänglighetsaspekter 
pektivet en utpekad prioritering. För att vara en möjlighet. 
bygga bra bostäder som fungerar för alla 
hela livet kan seniorperspektivet vara en Det fnns ett behov av att förstå vilka 
tillgång. Att bilda en referensgrupp med ekonomiska vinster tillgänglighet och 
seniorer kring en gemensam standard andra sociala aspekter kan ge, som en 
för nyproduktion och kommande pro drivande kraft i projektekonomin för att 
gramkrav är en utvecklingsmöjlighet. göra rätt från början”(5). 
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Bostäder 

Åldersintegrerade bostadsområden 
Många uppskattar att bo på en plats med blandade åldrar. Att kunna leva i 
en mix av rullatorer och barnvagnar. Några har uttryckt att det är viktigt att 
olika generationer bor i samma område för att minska risken att generationer 
blir främmande för varandra. Några har visat positivt intresse för att staden 
testar och utvecklar generationsboenden och bostadshus där studenter och 
70-plussare bor tillsammans. Några seniorer har nämnt att de vill bo med 
enbart andra äldre i samma uppgång. 

Fler vill bo kollektivt eller i gemenskap 
Det fnns ett tydligt intresse för kollektivhusboende och gemenskapsboende 
och fera ser det som en möjlighet att råda bot på ensamhet. Generations-
boende, kooperativ hyresrätt och kollektivhus för alla åldrar nämns också som 
önskvärt. Särskilda kategoriboende former såsom seniorboende för 
hbtq efterfrågas. 

Idag fnns tre ideella föreningar som arbetar för kollektivhus och bogemen-
skaper i Göteborg. Föreningen Boihop har aktiva seniorer i sin förening och 
jobbar idag med fera koncept för olika åldrar(6). Den andra föreningen, Under 
samma tak, bygger ett kollektivhus riktat till alla åldrar(7). 

För seniora hbtq-personer kan en bogemenskap innebära en extra trygghet 
och ett betydelsefullt socialt nätverk. I Göteborg fnns föreningen hbtqBo. 
Som sedan hösten 2016 har undersökt förutsättningar och möjligheter att 
skapa en bogemenskap för personer över 45 år i Göteborg(8). 

Boverket beskriver att kommunen kan underlätta framdrift för dessa boende-
former genom att till exempel informera, anpassa kommunala processer och 
underlätta fnansiering(9). 

Komplettera med upplåtelseformer och  
fysiskt tillgängliga lägenheter 
I villadominerade bostadsområden som i stadsdelarna Askim-Frölunda-
Högsbo och Västra Göteborg vill många seniorer att området kompletteras 
med fysiskt tillgängliga lägenheter för att möjliggöra kvarboende. Att kunna 
bo kvar i samma närmiljö och område är betydelsefullt. Bland annat för att 
kunna behålla sitt sociala nätverk. 

Flera seniorer som har haft och tagit möjligheten att fytta till en tillgänglig 
lägenhet i sitt villadominerande område trivs väldigt bra. 

”Jag gillar att det är 
så blandade åldrar 
här också; många 

barnfamiljer – ja vi har 
alltifrån bebisar till 

90-åringar. Det är väldigt 
hemtrevligt, härifrån vill 

jag inte fytta.” 

Att informera fastighetsägare 
om, och följa upp användning 
av det statliga investeringsstö-
det är viktigt för att förbättra 
tillgängligheten i befntligt 
bostadsbestånd. 

Statligt investe- 
ringsstöd kan 
öka möjlighet 
till kvarboende 

Ofta kan enkla åtgärder i boendemiljön  del av investeringsstödet är riktat till  
förbättra tillgängligheten betydligt och  tillgänglighetsförbättringar i fastigheters  
underlätta kvarboende. Om åtgärderna  allmänna utrymmen. Det gäller till  
görs i samband med underhåll kan  exempel stöd för att anpassa entréer,  
kostnaderna hållas nere. Störst efekt  trapphus eller tvättstugor i hus med  
för de boende som grupp har åtgärder i  hyresrätter och bostadsrätter. Detta stöd  
entréer, trapphus och utemiljöer.  är inte kopplat till att bostadsföretagen  

samtidigt måste införa några andra  Idag fnns ett investeringsstöd till  
insatser för äldre i boendet(12). bostäder för äldre, både i samband med  

nyproduktion och vid renoveringar. En  
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Bostäder 

Renovering och tillgänglighet i det befntliga 
beståndet: låga hyror 
För att minska behovet av individuella lösningar som bostadsanpassning-
ar, bör man både vid renovering och nybyggnation sträva efter att utforma 
bostäderna så att de fungerar för alla i så stor utsträckning som möjligt(10). 

Det är viktigt att tillgängliggöra det befntliga bostadsbeståndet. Till exem-
pel vid omvandling av befntliga lägenheter till trygghetsboende. Men även 
vikten av rimlig hyra för att kunna bo kvar efter renoveringar återkommer 
ofta i samtal med seniorer som bor i hyresrätt. Ett av stadens allmännyttiga 
bostadsbolag, Gårdstensbostäder, arbetar särskilt med att renovera varsamt 
för att hålla kostnader nere. När bolaget exempelvis renoverar badrum höjs 
inte hyran då fungerande handfat och toalettstolar inte byts ut(11). 

Utbud av bostäder är viktigt 
Att det fnns ett tillräckligt stort utbud med bra bostäder framförs ofta av 
stadens seniorer. Det inbegriper även lägenheter i äldreboende. Seniorer 
känner sig trygga om de vet att det fnns bostäder när de av hälsoskäl 
behöver fytta. Det är viktigt att själv kunna välja och se över sin egen 
boendesituation. 

Olikheterna (heterogeniteten) hos gruppen äldre personer, både vad gäller 
ekonomiska förutsättningar och individuella preferenser bekräftar behovet 
att utveckla olika former av boendealternativ och boendemöjligheter för att 
tillgodose framtida efterfrågan. 

Många uttrycker att fer bostäder i form av tillgängligt utformade bostäder, 
trygghetsbostäder, seniorbostäder, äldreboende samt trygghetsbostäder 
med service och stöd är tecken på en åldersvänlig stad. Många som har fått 
kännedom om Göteborgs Stads omvandling av trygghetsbostäder i befntligt 
bestånd vill att staden arbetar för att skapa fer trygghetsbostäder/trygghets-
lägenheter och att det ska fnnas i alla områden i Göteborg. 
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Bostäder 

Utemiljön nära bostaden 
Den närmaste utemiljön uppskattats och är viktig i seniorers liv. Det är viktigt 
att utforma en utemiljö som inspirerar och är användbar. Lugna och gröna 
miljöer lyfts fram som värdefullt. 

Att vistas utomhus i en grön miljö ger många hälsovinster hos äldre personer 
(13). Exponering för dags- och solljus motverkar benskörhet, nedstämdhet och 
depression, ångest och sömnsvårigheter vilket är vanligt hos äldre personer. 
En aktiv utevistelse leder även till bibehållen muskelmassa och rörlighet, och 
ökar stresstolerans och motståndskraft mot infektioner. Det kan också främja 
socialt liv främjas och motverka ensamhet(13). 

Den dagliga promenaden är för många äldre personer den viktigaste motions-
formen. Forskning visar att hur ute- och närmiljön är utformad i stor utsträck-
ning påverkar om äldre personer skafar och använder gånghjälpmedel. Det i 
sin tur påverkar hur stor möjligheten är att vara aktiv och socialt delaktig(14). 

Vid den dagliga promenaden är det viktigt att det fnns platser för vila som är 
rätt utformade. 

För många seniorer fungerar gården som mötesplats, och att kunna sitta 
utomhus tillsammans med andra är ett stort behov. Flera påpekar att i deras 
närmiljö behövs fer bänkar och sittplatser. Det får gärna vara grönt och med 
blommor runtomkring. 

Att det fnns upphöjda pallkragar anpassade till äldre personer underlättar för 
de som vill odla. 

Vikten av att det fnns en bra och enkel sophantering återkommer i fera svar 
från seniorer över staden. Personer som använder rullator behöver kunna 
slänga soppor och källsortera enkelt på egen hand. Så att de till exempel inte 
behöver hjälp från hemtjänsten. Utformningen av sopstationen behöver bli 
mer åldersvänlig. Ett utvecklingsförslag från Familjebostäder är om någon i 
staden kan samla ihop möbler och liknande för att lämna av på fxotek och 
återbruk, precis som staden kör en turné och samlar in farligt avfall. 

Trygghet i boendemiljön 
• God belysning. Både i för att kunna 

orientera och för att kunna se bättre 
i mörkret. 

• En ren och omhändertagen närmiljö. 

• God snöröjning och halkbekämp 
ning, ökar framkomlighet och min 
skar fallrisk. 

• Gemenskapsinsatser och goda 
grannar. 

Otrygghet i boendemiljön 
• Större ungdomsgäng som vistas i 

bostadsområdet kan bidra till otrygg 
het. Flera seniorer berättar att de 
vill ha sällskap med andra personer 
utomhus för att känna sig trygga. 

• Dålig belysning. 

• Hinder som minskar framkomlighet 
och ökar fallrisk, som felplacerade 
cykelställ eller cyklar vid entréer. 
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Bostäder 

Social gemenskap i boendemiljön är viktig 
Många seniorer anser att det är viktigt att skapa olika former av mötesplat-
ser i boendemiljön, både inomhus och utomhus. Detta är särskilt viktigt för 
att underlätta social samvaro och att skapa goda relationer till sina grannar. 
Ofrivillig ensamhet kan betraktas som ett folkhälsoproblem. Med stigande 
ålder ökar risken för ensamhet och social isolering. 

Flera som bor i bostadshus och i boendemiljöer med tillgång till en lokal 
berättar att den är värdefull för det sociala nätverket. I Gårdsten, Biskops-
gården, Högsbo och Öster om Heden använder hyresgäster den gemensam-
ma lokalen och framhåller hur viktig den är. Att lokalen disponeras utan 
kostnad har stor betydelse. 

Att lokalen kan användas på olika sätt upplevs som mycket positivt. Som 
förslag har några seniorer lyft att de kan bjuda in ungdomarna som är i 
boendemiljön till sin lokal. För att lära känna varandra och ha gemensamma 
aktiviteter såsom spela spel tillsammans. 

Flera grannar berättar att de har lärt känna varandra på grund av närheten 
till aktiviteter och att ha en lokal att träfas på. Andra seniorer pekar på att 
det saknas lokaler i sin boendemiljö. 

Några seniorer har kommit med förslag att samarbete mellan allmännyttan, 
privata fastighetsägare och bostadsföreningar i bostadskvarter kan vara en 
möjlighet för att öka gemenskapen i området. Det kan skapa möjlighet att 
samnyttja befntliga ytor inomhus och utomhus. 

Familjebostäder vill gärna se att aktiviteter skapas övergripande. Exempelvis 
skapa bussresor, åka på utfykter, surfplattskurser, göra turnéer med olika 
service och tematräfar till olika boendemiljöer i staden. Att olika bostads-
bolag och organisationer inte behöver ”uppfnna hjulet” utan kan dra nytta 
av varandra och samarbeta(15). De aktiviteter som arrangeras i Gårdstens-
bostäders områden måste vara till för alla boende i Gårdsten och de försöker 
arbeta så att hyresgäster själva håller i aktiviteter. Föreningar får bara hyra 
lokaler om arrangemanget är till för alla(11). 

Göteborgs Stad defnierar seni-
orboende, trygghetsboende och 
gemenskapsboende som olika 
typer av mellanboendeformer(16). 
Enligt defnitionen ska dessa 
bostäder erbjuda ökad möjlighet 
till social gemenskap med 
grannar. Det är ett av de sätt 
som staden använder för att 
främja gemenskap och självstän-
dighet i boendemiljön. 
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Bostäder 

Trygghetsbostäder i Göteborg 
Antalet trygghetsbostäder i Göteborg har ökat de senaste åren tack vare ett 
tydligt politiskt uppdrag. I början av 2019 fanns det 830 trygghetslägenheter 
i 19 Trygghetsboenden. Utöver dessa så fnns pågående ansökningar om 6 
nya trygghetsboende med cirka 150 lägenheter(17). 

De festa Trygghetsbostäder har etablerats i det befntliga bostadsbeståndet. 
Det bidrar till en ökad service och möjlighet till social delaktivitet för de 
som bor i dessa bestånd. Trygghetsboenden fnns idag med varierande antal 
lägenheter i alla stadsdelar utom i Norra Hisingen. 

Bostadsbolagen undersöker var nya trygghetslägenheter kan omvandlas. 
Familjebostäder upplever att det är en lång handläggningstid för att få till 
trygghetslägenheter och det fnns behov av stöd i att hitta kreativa och efek-
tiva lösningar. Det fnns även behov av mer hjälp kring detaljerna. Poseidon 
säger att de har fera nya trygghetslägenheter på gång men att det fnns färre 
platser idag som passar väl för trygghetslägenheter(15,18). 

Gårdstensbostäder har sin egen version av trygghetsboende som är ett 
seniorboende för 55+. Det är sprunget som ett önskemål från seniorer. De 
har tillgång till en lokal där de själva anordnar aktiviteter. De planerar att 
bygga fer bostadshus och lägenheter som kommer vara tillägnade 55+. Både 
nuvarande gårdstensseniorer och andra seniorer kommer ha möjlighet att 
fytta in i dem(11). 

Familjebostäder ser gärna att frågan om trygghetslägenheter hålls ihop 
centralt för att kunna samverka och utveckla trygghetslägenhetskonceptet. 
Det kan handla om vilken spisvakt kan bolagen få för ett bra pris till hur ska 
lokaler utformas. 

Trygghetsvärdar och huschef är väldigt omtyckta av seniorerna och anses 
vara viktiga för att främja social gemenskap bland hyresgästerna. Gårds-
tensbostäder har en huschef kopplad till seniorboendet som också kan skapa 
förutsättningar för de boende att hålla i aktiviteter. 

Det bekräftas av studier om trygghetsbostäder hur viktig trygghetsvärdens 
roll är för att inkludera alla hyresgäster och skapa delaktighet(19). De är även 
viktiga kunskapsbärare som en ingång till stadens tjänster. Familjebostäder 
funderar på om uppsökande verksamhet kan ingå mer i trygghetsvärdens roll. 

Digitalt tittöga och 
spisvakt ger trygghet 
Personer som bor i stadens 
trygghetslägenheter gillar det 
digitala tittögat och tycker att 
det känns tryggt med spisvakt. 

Fastighetskontoret har gjort 
en översyn av reglementet för 
Trygghetsbostäder. De föreslår 
att startsubventionen för till-
gänglighets- och trygghetss-
kapande åtgärder ska tas bort. 
Tillgängligheten utökas istället 
genom att hyresgästen själv 
ansöker om individuell bostads-
anpassning. Startsubventionen 
täcker idag bland annat det digi-
tala tittögat. 
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Bostäder 

Benämningar på olika boendeformer 
Ordinärt boende – bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Har 
ingen åldersgräns. 

Mellanboende – Enligt Göteborgs Stads defnition: seniorboende, trygg-
hetsboende och gemenskapsboende som erbjuder ökad möjlighet till social 
gemenskap med grannar. 

Seniorboende – Vanliga lägenheter i hyres- och bostadsrättsform. 
Gränsen för att få en ”seniorboendelägenhet” brukar vara mellan 55 - 65 år. 
Seniorboendelägenheter har inte krav på särskild tillgänglighetsanpassning. 
Ofta erbjuds sociala aktiviteter och många boenden erbjuder gemensamhets-
utrymmen. Vissa erbjuder även servicetjänster. 

Trygghetsboende – Enligt Göteborgs Stads defnition: Vanliga lägen-
heter för personer som är 70 år eller äldre, med tillgång till gemensamhets-
lokal. En trygghetsvärd är kopplad till boendet och stödjer gemenskap-
shöjande aktiviteter. Upplåtelseform kan vara hyresrätt eller bostadsrätt. 
Bostäderna kan vara samlade eller insprängda bland husets övriga lägenheter. 
Lägenheterna ska ha en god fysisk tillgänglighet i bostaden, entrén och 
utanför huset. 

Gemenskapsboende – Ett gemenskapsboende är ett ferfamiljshus med 
vanliga bostäder med gemensamma lokaler där de boende kan laga mat och 
äta tillsammans, odla sina intressen och umgås. 

Särskilt boende för äldre (benämns ofta i dagligt tal för ”äldre-
boende”) – ett samlingsnamn för boendeformer som är anpassande för 
äldre personer med ett större behov av omsorg. Det krävs en bedömning av 
biståndshandläggare för att fytta in i ett särskilt boende. 

”Det är trevligt 
att det arrangeras 

aktiviteter i ens 
närmiljö och du kan 

själva bestämma 
om du vill vara med 

eller inte.” 
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Bostäder 

Tillgänglighet i bostaden 
”Att komma ut och komma in” i sin bostad är ett vanligt svar på frågan: Vad 
är en åldersvänlig stad för dig? Att kunna ta sig ut från sin bostad och bo-
stadshus är viktigt för social delaktighet, möjligheten till fysisk aktivitet och 
att kunna leva ett självständigt liv.  Många seniorer uttrycker att möjligheten 
att bo kvar hänger ihop med ens fysiska förmåga. 

Äldres livskvalitet och hälsa ökar vid möjligheten att vara delaktig, såväl i 
vardagsaktiviteter i hemmet, som upplevelse av delaktighet i samhället. Att 
den egna bostaden är tillgänglig har visat hög grad av koppling relaterad 
till delaktighet. Att kunna utföra olika aktiviteter och sysslor på egen hand 
är betydelsefullt för självkänsla och livskvalitet och har visat koppling till 
livslängd hos personer i mycket hög ålder(20). 

För att komma in och ut tycker många att det är viktigt med automatiska 
dörröppnare. Särskilt vid användning av hjälpmedel och när du bär kassar. 
Det beskrivs som besvärligt med tunga dörrar. Plan entré med sittmö-
jligheter inne och ute är också viktigt. 

Seniorer som känner till tillgänglighetsinventeringen i staden föreslår att 
använda den till att bygga hissar där det bor många seniorer. 

Många seniorer uttrycker att en tillgänglighetsanpassad bostad kommer be-
hövas för att möjliggöra kvarboende. Inga trösklar och behov av breda dörrar 
är exempel på återkommande förslag för att förbättra tillgängligheten. 

Det är viktigt hur skåpen i lägenheten placeras, för tillgänglighet. Flera 
nämner att det är svårt att nå till skåp hemma. Att klättra upp på pallar och 
stegar innebär en fallrisk. 

Tillgänglighet och användbarhet gäller inte enbart fysisk miljö. Att utforma 
bostad och närmiljö så att de fungerar och är trygga även för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar är viktigt. Som exempel har nämnts att 
boendemiljön fungerar bra för den ena partnern, men inte för partnern som 
har Alzheimer. 

Allt fer svenskar 
lever och åldras 

med demens i det 
egna hemmet(21). 

Hissen: en viktig fysisk 
tillgänglighetsåtgärd 

En av de viktigaste  
åtgärderna som har kommit 

fram är tillgången till en 
hiss. Särskilt för de som bor 
i ferbostadshus. Idag bor 
många i bostadshus som 

byggdes före 80-talet, där 
fertalet ferbostadshus  

saknar hiss. 
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Bostäder 

Badrummets utformning 
Hur badrummet är utformat är viktigt för självständighet och för att före-
bygga fallolyckor. Något som ökar tillgängligheten är till exempel möjlighet-
en att ta bort badkar och installera dusch. Möjlighet till sittplats och hand-
tag i duschen är också av stor vikt. Annat som har kommit upp är förhöjd 
toalettsits. Ett förslag är att börja ställa krav på att ha toalettstolar som är 5 
cm högre än standard och ha inbyggd möjlighet att koppla på armstöd. Det-
ta är att jämföra med krav på spisskydd för barn eller balkongräckens höjd. 

Det är även viktigt att välja material med omsorg i badrummet. Exempelvis 
är blött kakel en bidragande faktor till fallolyckor som kan leda till döden. 

Flest fallolyckor sker i hemmet 
Flest fallolyckor, med följder som allvarlig skada eller dödlig utgång drabbar 
äldre personer. En absolut majoritet av olyckor sker i boendemiljön, på grund 
av att personer snubblar, snavar eller tappar balansen. I Västra Götaland vår-
dades 7134 äldre personer 65 – 85+ i slutenvård på grund av fallolyckor 
år 2017(22). 

För äldre personer är information och kunskap om vilka åtgärder som kan 
göras för att undanröja risker i boendemiljön, samt möjligheter till kost och 
träning för att upprätthålla muskulatur och balans mycket viktiga förbyggan-
de åtgärder. I det förebyggande arbetet behövs samverkan mellan kommunen 
och hälso- och sjukvården(23). 

Samhällets kostnader för fallolyckor uppgick år 2012 till nästan 25 miljarder, 
en högre kostnad än för många andra olycksformer. Trots att kostnaderna för 
att förebygga fallolyckor är betydligt lägre än för andra typer av olyckor görs 
inga genomgripande satsningar på att förebygga fallskador(24). 

Olyckstyp Kostnader för olyckor Kostnader för att 
förebygga 

Fallolyckor 24,6 miljarder 3,4 miljarder 

Vägtrafkolyckor 23,51 miljarder 43,72 miljarder 

Brand 6,53 miljarder 19 miljarder 

Drunkning 0,8 miljarder 4,7 miljarder 
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Bostäder 

Att anpassa bostäder för äldre lönar sig 
Den genomsnittliga åldern hos personer som sökte bostadsanpassnings-
bidrag som beviljades i Göteborg 2017 var 75 år(25). 

En stor svensk-tysk studie visar att trots betydande investeringar i det korta  
perspektivet lönar det sig sannolikt att på längre sikt anpassa bostäder för  
äldre personer i större skala. Kostnaden för att avlägsna de miljöhinder som  
skulle vara till störst nytta för äldre personer över 80 år i Sverige, är betald  
inom drygt ett år genom minskade kostnader för hemtjänst(26). 

Fem miljöhinder i bostaden som skulle vara till störst nytta om de av-
lägsnades i förhållande till investeringar för bostadsanpassning hos äldre  
personer i Sverige(26): 

1.  Väggskåp eller förvaringsmöjligheter i köket som är placerade för högt 

2.  Avsaknad av stödhantag vid dusch, bad och/eller toalett 

3.  Dörrar i entrén som inte stannar i öppet läge eller stängs för snabbt 

4.  Otillräckliga manöverytor kring vitvaror och förvaringsenheter i köket 

5.  Höga trösklar och/eller trappsteg vid entré 

Andra viktiga funktioner i boendet 
Äldre personer har en sämre blodcirkulation och behöver därför mer värme. 
Att kunna påverka värmen i sin lägenhet är viktigt. Behoven av hur värmen 
behöver regleras kan vara väldigt individuell och påverkas även av olika 
sjukdomstillstånd. Låg inomhustemperatur inne kan försämra både mental 
kapacitet och förvärra stelhet i kroppen. Hos personer med en demenssjuk-
dom är förmågan att bedöma kyla och värme nedsatt. Folkhälsoinstitutets 
rekommendationer för inomhustemperatur för känsliga personer är 
22 – 24 °C(27). 

Goda tvättmöjligheter är viktiga. För många äldre personer är tvättstugan en 
mötesplats och en möjlighet att träfa grannar. 

Låg kunskap om 
bostadsanpassning 
I fera samtal med seniorer 
är det tydligt att många 
inte känner till möjligheten 
till bostadsanpassning. Det 
fnns ett stort behov av 
informationssatsningar som 
riktas till äldre om hur du 
söker och vad du kan söka 
anpassning för. 

”Ta gärna en funderare 
på tvättstugan. Vi har 

haft stans bästa men med 
en annan ägare av huset 
blev det stängda dörrar 
och elektroniskt. Från 

att ha varit en fantastisk 
mötesplats blev det bara 
en tvättstuga. Vi gamla 

hyresgäster sörjer.” 
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Bostäder 

Vilka funktioner ser vi att bostaden behöver 
fylla i en digital omvärld? 
När samhället digitaliseras kommer alla, även äldre, att ställa nya krav på 
bostaden och vilja ha nya behov, önskemål och lustar uppfyllda för att leva 
ett behagligt, tryggt och stimulerande liv. Framtidens bostäder och inte 
minst det befntliga bostadsbeståndet kommer behöva anpassas till kommu-
nikation och interaktion med den digitala värld som vi redan lever i och som 
kommer utvecklas ytterligare med ännu okända tjänster och produkter. 

Framtidens hem blir bo-, vård- och arbetsplats, skriver Kairos Future(28). 
Vårdverksamhet i allt mer kvalifcerad form fyttar till bostaden och hem-
met ska fungera även som arbetsplats för vårdpersonal. Digitala tjänster för 
service, trygghet, vårduppföljning och livskvalitet innebär såväl möjligheter 
som utmaningar. Hemmet måste kunna anslutas till rätt bandbredd för säker 
funktion i livsviktiga digitala lösningar och ofta krävs engagerade digitala 
användare. En grundläggande fråga blir hur man får den digitala delen av 
vardagen att fungera. 

Bostäder med rimlig hyra 
Väldigt ofta uttrycker seniorer att de inte har det ekonomiska utrymme som 
krävs för att kunna ta del av utbudet av nybyggda tillgängliga lägenheter. Att 
staden arbetar för att bygga bostäder med rimlig hyra lyfts fram som viktigt. 

Fler trygghetsbostäder till en rimlig hyra efterfrågas av seniorer. 

De trygghetslägenheter som omvandlas i befntligt bestånd publiceras myck-
et sällan på www.boplats.se. De trygghetsbostäder som publiceras är främst 
nyproducerade med högre hyra än i befntligt bestånd(29). 

Av 131 publicerade trygghetslägenheter på Boplats under perioden janu-
ari 2018 - mars 2019 låg snitthyran på 8 368 kronor per lägenhet(29). I de 
beräkningsunderlag som Socialdepartementet utgår ifrån för förslag av höj-
ning av bostadstillägg och höjd garantipension för seniorer utgör snitthyran 
7 000 kronor för en lägenhet(30). 

Gårdstensbostäder försöker påverka byggherrarna att tänka på prisbilden. 
Ett exempel är nybyggda ettor i bostadsrättsform för 800 000 kr med en 
hyra runt 2 000 kr(11). 

Förslag på höjd 
garantipension 
och höjt bosads-
tillägg för  
pensionärer 

Regeringen och Pensionsgruppen  inte kunnat tjäna in en tillräcklig  
föreslås höja både bostadstillägget  inkomstpension. Förändringarna  
och garantipensionen från år 2020.  i grundskyddet är en del av  

pensionsöverenskommelsen för  Grundskyddet består av  
långsiktigt höjda och trygga  garantipension, bostadstillägg  
pensioner(30). och äldreförsörjningsstöd och  

syftar till att garantera en rimlig  
lägsta nivå för de pensionärer som  
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Bostäder 

Att kunna fytta eller byta till en  
tillgänglig bostad 
Flera seniorer upplever att det är svårt att byta bostad. Det kan handla om 
att hitta orken och energin att sälja sin lägenhet eller villa till att byta sin 
hyresrätt mot en mer ändamålsenlig hyresrätt. Flera tycker att det borde vara 
enklare att kunna fxa lägenhetsbyte mellan unga som bor i tillgängligare 
lägenheter och äldre som bor i otillgängliga. Samtidigt fnns det seniorer 
som har uttryckt det svåra med att kunna byta till en annan lägenhet när de 
bor i bostadsrätt. Stöd och råd vid försäljning av fytt är ett behov som har 
uppmärksammats av seniorer. 

På grund av den otillgänglighet som fnns i befntligt bestånd tycker många 
att seniorer bör få förtur till lägenheter på markplan och bottenvåning. 
Företrädare för Poseidon säger att det kan vara en utvecklingsmöjlighet att 
ändra i förturen, att kunna gå förbi kön för att äldre ska kunna få en bättre 
och mer behovsanpassad situation(18). Enligt företrädare för Familjebostäder 
är det just lägenheter på markplan och bottenvåning som har omvandlats till 
trygghetslägenheter då de inte har ett stort bestånd med hissar(15). 

En del har nämnt att det inte går att byta lägenhet hos det fastighetsbolag 
som de bor i. Andra påpekar att de har för kort intern kötid för att kunna 
fytta inom fastighetsbolaget. Alla allmännyttans bostadsbolag har en 
intern kö och det pågår ett arbete att ta fram ett gemensamt bytestorg för 
hela allmännyttan(18). 

Poseidon har haft ett projekt under 2018 för att få äldre personer att byta 
sin större lägenhet till en etta eller tvåa i Högsbo. Resultaten analyseras nu 
men klart är att det fnns ett behov av faktisk kunskap om hur man kan få 
äldre att fytta. Poseidon ser tydligt att det var det praktiska som seniorer 
behöver hjälp med(18). Familjebostäder bekräftar bilden att det snarare är fyt-
ten, hyran och området som spelar roll än kötiden(15). Seniorer lyfter också 
fram behov av stöd vid byte och fytt. Några har önskat att Boplats skulle ha 
en bytessida. 

Information om bostäder, bostadsanpassning 
och bostadstillägg 
Att veta vart du som senior ska vända sig för att få samlad information om 
bostäder som vänder sig till seniorer har många sagt är viktigt. En enkel och 
bra kontakt med hyresvärd och fastighetsvärd anses vara värdefullt. Informa-
tion på fnska och andra språk efterfrågas. 

Många seniorer runt om i staden känner varken till eller är registrerade på 
Boplats. Då Boplats huvudsakligen annonserar och sänder ut digital in-
formation, har personer som inte använder dator i större utsträckning låg 
kännedom om Boplats. 

Behov av tillgänglig 
bostad i 80-årsåldern 
Det som utlöser en fytt är 
oftast försämrad hälsa eller 
rörlighet. Behovet av att bo i 
en tillgänglig bostad uppstår 
främst i 80 – 85 årsåldern hos 
personer med ett ”normalt” 
åldrande. Behovet kan då 
plötsligt bli ”akut” för att kunna 
komma in och ut ur bostaden. 
En otillgänglig bostad medför 
oftast ett ökat behov av 
beroende av stöd från anhöriga 
och kommun. Kostnader för 
insatser från kommunen kan t ex 
vara bostadsanpassningsbidrag, 
hemtjänst för hjälp med inköp, 
hjälp med tvätt med mera(8). 
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Bostäder 

Boplats blir bostadsförmedling hösten 2019 
Boplats blir en kommunal bostadsförmedling efter sommaren 2019, enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2018. Beslutet innebär att alla hyresvärdar som 
annonserar på boplats.se måste följa kötiden hos bostadssökande. Boplats 
köavgift förväntas höjas från 100 till 200 kr. 

Att riktad information till äldre har efekt kan bekräftas av bland annat 
Boplats, som år 2016 i samverkan med Senior Göteborg gjorde informa-
tionssatsningar till samtliga äldre i Göteborg över 65 år. Efter satsningen 
fördubblades antalet registreringar bland seniorer över 65 år från 1 323 till 
2 726 antal personer(29). 

Informationen om bostäder är en prioriterad fråga för Boplats som kommer 
att arbeta mer med besöksrådgivning bland annat mot äldre samt med en 
plattform för bostadssökarinformation gentemot stadens aktörer. Lokala 
bomässor i stadsdelarna är en möjlighet att nå seniorer med information. För 
Boplats är det en prioriterad fråga de gärna vill utveckla. Vid förändring till 
bostadsförmedling kommer verksamheten att fnansieras via köavgifter och 
för att kunna göra ytterligare satsningar krävs extra fnansiering(29). 

När det gäller stöd vid byte och fytt, ser Boplats möjligheter att kunna stöd-
ja äldre mer och är intresserade av att jobba för det tillsammans med andra 
aktörer i staden. 

Boplats har i dagsläget ingen bytessida på grund att de inte får lov att 
konkurrera med existerande bytessajter(29). 

Skillnaderna i inkomst mellan de pensionärer som har de lägsta inkomsterna 
och övriga i samhället har ökat under lång tid. Många äldre ansöker inte om 
bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, trots att de har rätt till det. Orsak-
en är att låg kännedom om stödet alternativt inte tror att de är behöriga att 
söka(31). 

Det fnns behov av ökad kännedom om bostadstillägget och hur det kan 
användas för att öka äldres möjligheter till att ha råd med en nyproducerad 
lägenhet. Idag informerar Familjebostäders uthyrare om bostadstillägg. Flera 
av de allmännyttiga bostadsbolagen säger att de kan vara behjälpliga med att 
sprida information om bostadstillägg, bostadsanpassning och äldreförsörj-
ningsstöd. Bostadstillägget anses även behöva reformeras för att pensionärer 
med små inkomster ska kunna bo kvar. 

Prioriteringar 
för att utveckla 
bra boende  
för äldre 

•  Förbättra tillgängligheten i  •  Utvärdera gjorda satsningar och  
befntliga bostäder  byggnationer för att dra lärdomar 

•  Skapa fer nya bostäder som är  •  Behov av mer forskning och  
tillgängliga, med rimlig hyra utveckling för att utveckla smarta  

och tillgängliga boendemiljöer •  Underlätta fytt och byte  
•  Involvera äldre personer i  •  Underlätta kvarboende genom  

forskning och utvärderingargemenskap, tillgänglighet och   
(10) 

ny teknik  

•  Samla information om bostäder  
för seniorer och gör den  
lättillgänglig 
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Social delaktighet 
och inkludering 
Att ha möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, sociala, kulturella, 
politiska och religiösa aktiviteter och känna gemenskap i 
samhället är viktigt för att behålla en god hälsa. Det ger 
förutsättningar att använda sin kompetens och kunskap, få 
respekt, bygga självförtroende och nära relationer. Det bidrar 
också till en känsla av att vara omvärldsorienterad och med i 
sin tid. 

Ålderism är skadligt 
Det är viktigt att arbeta med positiva föreställningar om åldrandet. Negati-
va föreställningar som förknippas med kognitiv och fysisk nedsättning kan 
medföra en försämrad självbild och påverka en individs upplevelse av 
sina faktiska förmågor vilket kan leda till att personen väljer att inte delta i 
olika aktiviteter(1). 

Ålderism fnns i samhället idag och kan jämföras med begreppet rasism. Det 
innebär att olika fördomar och specifka egenskaper kopplas till en männi-
skas ålder. Det leder till åldersdiskriminering och kan ge skadliga konse-
kvenser för äldre personers hälsa och livskvalitet. 

Grunderna för att motverka ålderism ligger i att utgå från de mänskliga 
rättigheterna och alla människors lika värde och rätt att bli sedd, hörd, 
bekräftad och känna sig välkommen(2). 

Ett sätt att motverka ålderism i samhället är att medvetet arbeta för att 
bredda bilden av äldre personer och vad åldrande kan innebära genom 
att låta många olika berättelser få komma fram(3). Att involvera äldre person-
er och ta tillvara deras kunskap i utvecklingen av en Åldersvänlig stad är 
en metod. 

Samhällsvinster med att främja  
social delaktighet 
Forskning visar på vinster genom hela livet med ett socialt nätverk. Positiva 
sociala relationer kan stärka både immunförsvar och sänka blodtryck. 
Forskare talar också om att människor som har sociala relationer som in-
nebär socialt stöd, infytande och engagemang stärker bland sin självkänsla, 
självbild, välbefnnande och trygghet. Det fnns också möjlighet att få hjälp 
vid svårigheter(1). 

Att främja delaktighet och social gemenskap utgör kärnan i Göteborgs Stads 
hälsofrämjande- och förebyggande arbete för seniorer. Generellt säger sen-
iorer att det är viktigt att staden satsar på verksamheter för äldre personer. 

Ålderism är enligt WHO 
dem mest accepterade 
av alla fördomar och 

bestrids sällan på 
samma sätt som till 

exempel rasism  
eller sexism(4). 
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Social delaktighet och inkludering 

Mötesplatser 
Samtalen med seniorer i Göteborg bekräftar vikten av att det fnns många olika 
mötesplatser att samlas på för att underlätta social delaktighet. En av de vikti-
gaste åtgärderna är att säkerhetsställa mötesplatser i staden. 

Exempel på mötesplatser som seniorer betonar är bibliotek, caféer, kulturhus, 
lokala gym- och idrottsanläggningar, olika gemenskapslokaler och stadens egna 
mötesplatser och träfpunkter. Dessa platser är viktiga för att upprätthålla sociala 
nätverk och möjlighet att knyta nya kontakter. En studie visar att vad som är 
en mötesplats eller social arena eller inte, beror på vad individen identiferar sig 
som och med(1). Under kartläggningssamtalen med stadsdelarnas hälsofrämjande 
och förebyggande medarbetare diskuterades vad en mötesplats och träfpunkt 
kan innebära i framtiden. Det kan handla om att hyra in sig hos välbesökta 
mötesplatser och jobba mer ambulerande - både med uppdrag och aktiviteter 
som fyttar runt och att öka samarbetet med andra aktörer för att nå fer seniorer 
och bryta social isolering. 

Det är viktigt att det fnns en bra spridning av mötesplatser och träfpunkter 
över staden. Seniorer framhåller att mötesplatser ska fnnas nära där seniorer 
bor. De ska ligga nära bra kommunikationer, vara lätta att hitta till och ligga 
tillgängligt utan trappor och backar. De vill ha fer träfpunkter, mötesplatser 
och ”aktivitetshus”. 

I de fall mötesplatser och träfpunkter har öppet en gång i veckan önskas fer 
öppetdagar. Många seniorer efterfrågar även öppet på kvällstid och helger. En 
del har poängterat behov av aktiviteter på träfpunkter, mötesplatser och kul-
turinstitutioner på långhelger då många är ensamma. 

Göteborgs Stads egna träfpunkter och mötesplatser är mycket viktiga. Möj-
ligheten till social samvaro med andra människor och att känna gemenskap 
kännetecknar en bra träfpunkt eller mötesplats. Väldigt många uttrycker att de 
uppskattar personalen som jobbar på de mötesplatser och träfpunkter de går till. 
Det fnns kunnig personal som kan stödja, inspirera och förmedla kunskap, att 
ställa frågor till samt kunna få hjälp av vid behov. Personalen anses också viktiga 
för att skapa en god atmosfär där alla kan känna sig välkomna och inkluderade. 

Några seniorer framhåller att de vill att mötesplatser och träfpunkter ligger 
fristående från äldreboenden för att de ska vilja gå dit. Om de ligger i samma 
byggnad är det viktigt med en egen ingång utifrån. Detta bekräftas i kartlägg-
ningssamtalen med tjänstepersoner som arbetar hälsofrämjande och förebyg-
gande för seniorer. Deras erfarenhet är att det kan vara svårare att locka särskilt 
yngre seniorer till en mötesplats vid ett äldreboende jämfört med ett kulturhus. 
Mötesplatsen riskerar att få en äldreomsorgsstämpel, vilket många seniorer inte 
vill identifera sig med. 

Väldigt ofta framhålls bibliotekens värde. De upplevs ha trevlig och kunnig 
personal och bra aktiviteter. Många seniorer uttrycker oro för nedläggning av 
lokala bibliotek. Närhet och lättillgänglighet är grunden för att gå dit. Bibliotek-
en är också viktiga arenor för information och seniorer uppskattar att läsa tryckt 
material och dagstidningar, särskilt då många upplever att det är dyrt med egna 
prenumerationer. De tysta ytorna på biblioteken för tidningsläsning uppskattas 
särskilt och bör värnas. Ett förslag är att ha en avskild sektion för äldre personer 
på bibliotekens tidningssektion. 

En mötesplats kan uppstå på 
olika ställen, såväl inomhus 

som utomhus. Promenadstråk, 
på gemensamma ytor i 

bostadsmiljön, i parken, vid 
det lokala torget, i köpcentret 

eller vid stadens större 
secondhandbutiker är några 
exempel som äldre nämner. 
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Social delaktighet och inkludering 

Aktiviteter som bidrar till social delaktighet 
En åldersvänlig stad har ett brett utbud av olika aktiviteter för olika behov 
och intressen. Många seniorer uttrycker att det är viktigt att det fnns en bra 
programverksamhet. Det kan vara alltifrån små diskussionsgrupper, föredrag 
till dans och möjlighet att möta andra kulturer. 

Att ha en låg pension gör att ekonomi kan bli ett hinder att delta i samhället 
och ta del av hälsofrämjande aktiviteter. För att så många som möjligt ska 
kunna delta i aktiviteter och umgås med andra människor är det viktigt att 
aktiviteter är kostnadsfria eller erbjuds till en låg kostnad. 

Att kunna åka ut på utfykter tillsammans efterfrågas. Förslag har kommit 
om att det skulle fnnas en samordnad funktion där man gemensamt kan 
träfas och åka ut på utfykter och aktiviteter. 

Ett annat önskemål som framkommit är att skapa möten mellan seniorer i 
olika delar av staden. Det vill säga att träfa andra seniorer i en annan stads-
del eller bjuda in seniorer till sitt område och mötesplats. 

Att det är viktigt att aktiviteter på träfpunkter och mötesplatser inkluderar 
personer med olika fysiska behov har lyfts fram som viktigt. Nedsatta funk-
tioner och ork kan utgöra hinder för att besöka en mötesplats(1). Till exempel 
har personer med synnedsättning särskilt uttryckt behov av att kunna känna 
sig aktiva och delaktiga vid olika former av aktiviteter. 

Flera personer som har ett annat modersmål än svenska ser gärna att det 
fnns aktiviteter på modersmålet. Någon föreslår att kulturhus kan vara en 
plats där olika språkgrupper kan träfas. Stadens aktiviteter behöver även 
fortsätta att ta hänsyn till fnskt förvaltningsområde och erbjuda såväl som 
utveckla fnskspråkig verksamhet. Vidare kan brister i språk utgöra ett hin-
der för att gå till en träfpunkt och mötesplats(1). 

Många seniorer tycker det är viktigt att träfpunkter och mötesplatser har 
tillgång till kök för möjligheten att kunna äta och fka tillsammans. Flera av 
stadens restauranger, som ligger i anslutning till en träfpunkt eller ett äldre-
boende, är mycket uppskattade. 

Marknadsför 
seniorläger  

Göteborgs Stad arrangerar läger  och två aktivitetsledare. Personalen  
för seniorer på två lägergårdar i  håller i det programmet och alla  
Alingsås och i Hindås. Syftet är att  aktiviteter är frivilliga. För 100 kr  
motverka ensamhet och uppmuntra  per dygn ingår mat, boende och  
till aktivitet. Verksamheten riktar sig  aktiviteter. Lägerverksamheten är  
till personer som är ensamstående  känd hos deltagare på träfpunkter  
och 65 år eller äldre eller är senior  och mötesplatser, men information  
som vårdar, hjälper eller stöttar  behöver spridas till fer(5). 
en närstående. Deltagare måste  
självständigt klara av all sin per -
sonliga omsorg. Det fnns personal  
med på lägren hela tiden: en kock  
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Social delaktighet och inkludering 

Information om aktiviteter och mötesplatser 
Samlad information om vad, var, när och hur seniorer kan komma i kontakt med 
de olika aktiviteter som fnns för seniorer i staden efterfrågas. Det har föreslagits 
att ha gemensam information på webben för alla mötesplatser och träfpunkter 
för äldre i staden. 

Flera senior önskar att program även sprids genom pappersutskick. 

Seniorer som redan har fungerande sociala nätverk säger att de inte själva går till 
träfpunkter. Men kunskapen om att de fnns, och vad de erbjuder skapar trygg-
het inför den dag då behovet uppstår. 

Att arbeta normkritiskt för att inkludera fer 
I rapporten Normbrytande liv i Göteborg: Lägesrapport om hbtq-personers 
livsvillkor belyses vikten av fysiska mötesplatser för hbtq-personer, exempelvis 
kulturhus och seniormötesplats, på grund av högre risk att leva mer isolerat som 
äldre(6). I dagsläget fnns ingen sådan mötesplats inom stadens egen regi. 

Flera stadsdelar, till exempel Örgryte-Härlanda, Centrum och Lundby arbetar 
strukturerat för att tillsammans med personal och seniorer föra en dialog om 
hur stadens mötesplatser och träfpunkter i större utsträckning kan göra att fer 
personer kan känna sig välkomna. En viktig del i arbetet är att samverka med 
seniorer som identiferar sig som hbtq-personer. Tillsammans arrangeras flm-
visningar, föredrag och utbildningar där efterföljande dialog och samtal mellan 
personal och seniorer är en viktig del arbetet. 

HBT-seniorerna är ett nätverk 
knutet till RFSL Göteborg. 
Nätverket är en mötesplats 
och påtryckningsgrupp för att 
tillvarata äldre hbtq-personers 
intressen i samhället. Exempel 
på angelägna frågor är: Boende-
former där livserfarenheter inte 
smygs undan, hbt-certifering 
(RFSL) och hbt-diplomering 
(VGR) för vård- och om-
sorgsenheter, en väntjänst med 
hbtq-perspektiv, en god-man-
funktion för hbtq-personer(7). 

Normmedvetet 
arbetssätt 

Socialstyrelsen lyfter fram Göteborgs  och utvärderingen av pilotmodellen  
Stad som ett gott exempel för pilot - belyser utvecklingsledare Mänskliga  
modellen för att jobba med hbtq- Rättigheter och Folkhälsa i stads -
frågor riktad till personal som arbetar  delarna behov av ägandeskap för en  
med äldre personer på äldreboende,  fortsättning av arbetet(9). 
hemtjänst samt i hälsofrämjande- 
och förebyggande verksamheter(8). 
Modellen har prövats i stadsdelarna  
Centrum, Lundby, Majorna-Linné  
samt Norra Hisingen. I slutrapporten  
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Social delaktighet och inkludering 

Att nå fer män 
Män är ofta underrepresenterade på kommunala träfpunkter för äldre per-
soner. 

Det syns både vid undersökningar i Göteborg och nationellt.  Att kvinnor 
lever längre än män och därför lever ensamma i större utsträckning, räcker 
inte som enda förklaring till få manliga deltagare(10,11). Förklaringar kan ligga 
i det aktivitetsutbud som erbjuds, samt att det är övervägande kvinnliga 
deltagare vilket gör att män känner sig mindre inkluderade. Mötesplatsen 
Mariaträfen i Majorna-Linné särskiljer sig från stadens andra kommunala 
mötesplatser då besökarna består av ungefär hälften män och kvinnor. En 
framgångsfaktor är att män kan komma kravlöst och bara vara samt att det 
redan vid starten kom män till mötesplatsen vilket kan ha bidragit till att 
fer män kan identifera sig med mötesplatsen. Mariaträfen är ingen uttalad 
seniorträf vilket gör att besökaren inte behöver defniera sig som senior för 
att gå dit. 

På några ställen där riktade träfar för män arrangeras fnns det önskemål 
från seniorer att innehållet i träfarna utvecklas och blir mer genomtänkt 
för att öka kvaliteten och tilltala fer. Några stadsdelar har gjort särskilda 
satsningar på att inventera och kartlägga äldre mäns behov och intresse för 
att inkludera fer män i det hälsofrämjande och förbyggande arbetet(12,13). 

Viktigt med tillgängliga lokaler för ett  
aktivt föreningsliv 
Föreningslivet är för många seniorer en viktig mötesplats där social samva-
ro erbjuds och där ens resurser, erfarenheter och kunskaper kan tas tillvara. 
Att staden främjar och stödjer möjligheterna för äldre personer att kunna 
vara aktiva och engagerade anses mycket viktigt. Många uttrycker en oro att 
staden ska dra ner på möjligheterna för föreningsliv. 

Tillgång till lämpliga lokaler i närområdet är en faktor som lyfts fram som 
en viktig möjliggörare för att kunna fortsätta vara aktiv långt upp i åren. Det 
är viktigt att det fnns lokaler i närmiljön där man kan träfas till låg kostnad 
eller kostnadsfritt. Lokaler behöver fnnas i olika storlekar och kunna hyras 
till individuella tillfällen. 

Förslag från föreningsaktiva seniorer är att när tillgång till nuvarande lokal 
dras in ska de hänvisas till en annan lämplig lokal i närheten. Många seniorer 
kan inte ta sig för långt för att delta i föreningsaktiviteter. Det fnns därmed 
en risk att den sociala samvaro och delaktigheten som seniorer försvinner. 

Fler män när män får 
leda grupper 
Stadsdelen Centrum har gjort 
riktade satsningar som result-
erat i ökat antal äldre manliga 
deltagare på träfpunkter och 
mötesplatser. Fokus ligger 
på samtals- och intressegrup-
per. Enligt personalen är en 
framgångsfaktor att ha manlig 
personal och äldre män som 
ledare för grupperna. Majori-
teten av de nya deltagarna är 
ensamstående. 

65 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Social delaktighet och inkludering 

Att möjliggöra generationsmöten och  
motverka ålderssegregation 
Generationsmöten är ett sätt att bygga broar mellan generationer, skapa tillit 
och trygghet i samhället såväl som att minska ålderism och generationsklyftor. 
Idag arbetar alla stadsdelar och några fackförvaltningar med generationsmöten. 
Flera tjänstepersoner inom staden vittnar om att tankesättet ”allåldersperspektiv” 
har vuxit fram. Detta ger öppningar till utvecklingsarbete på olika sätt för att 
bryta den förbisedda segregationsfrågan: ålderssegregeringen. 

Många äldre ser gärna mötesplatser där generationer möts. Det anses värdefullt 
att mötas över generationer, lära av varandra och att ingen känner sig utanför på 
grund av ålder. Mötesplatser där olika generationer och åldrar kan ses och 
ha aktiviteter ihop gör att staden får möjlighet att nå ut med hälsofrämjande 
insatser till de seniorer som inte identiferar sig med träfpunkter och mötesplat-
ser för äldre. 

Samtidigt säger några äldre personer att de enbart vill gå till träfpunkter för 
äldre. Några seniorer tycker det är viktigt att det fnns “egentid” för seniorerna på 
mötesplatserna. Däremot kan det fnns vissa aktiviteter som görs gemensamma. 

”Möjligheten till 
möten mellan 

generationer är  
viktigt för att  

minska ålderism.” 

”Att alla generationer ges 
tillfälle till möten på trevliga 
platser där det inte bara rör 

sig om att konsumera ting. Där 
skolor ligger nära äldreboenden 
skulle man kanske kunna skapa 
en volontärgrupp av unga som 
kunde berätta om sin vardag 

och i gengäld höra hur de äldres 
vardag var och är.” 

”Större potential än vad 
vi ser idag. Kanske kan 

pensionärsorganisationerna  
bli katalysatorer?” 

När äldre personers möjligheter till  
delaktighet och aktivitet tas tillvara på  
rätt sätt kan det ge vinster för äldre  
själva, men även för fer grupper som  
barn och unga. ”Seniorer i skolan” i  
stadsdelen centrum(14). 
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Social delaktighet och inkludering 

Att få möjlighet att ta del av kulturaktiviteter 
Många seniorer påpekar att det är viktigt med kultur. Här vill man se att 
staden ökar tillgängligheten och möjligheterna att ta del av kulturaktiviteter. 
Det är viktigt att det fnns ett varierat utbud som är kostnadsfritt då det 
fnns många pensionärer med så låga pensioner att de klassas som fattiga. 
Flera har nämnt att de sörjer att de inte kan ta del av lika mycket kultur som 
de gjorde innan pensionen. 

Stadens gratisinträden till museum, andra kulturinstitutioner och badhus 
uppskattas och anses vara något som gör Göteborg åldersvänligt. Flera seni-
orer uttrycker oro ifall gratis inträde till badanläggningar och museum ska 
dras in. Annat som uppskattas är pensionärsrabatter på Operan och andra 
kulturinstitutioner. 

Nyligen publicerades en artikel som baseras på kvinnliga deltagare som har 
följts över 44 år i Göteborg som visar att kulturaktiviteter kan minska risken 
för demens. Det handlar om aktiviteter alltifrån att besöka teater, konstut-
ställningar till mer aktiva aktiviteter såsom att sjunga i kör, spela instrument, 
lyssna på musik och läsa en bok(15). Satsningar på kultur är lika viktigt för 
hjärnhälsan som satsningar på fysisk aktivitet och kan medföra stora bespa-
ringar för samhällsekonomin. 

Några har påpekat att det behövs samlad information om pensionärserbju-
danden på olika kulturanläggningar. Det har också framförts av några att 
Liseberg skulle kunna erbjuda pensionärer fritt inträde som Gröna Lund gör. 
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Social delaktighet och inkludering 

Ta tillvara äldres resurser för ett  
Åldersvänligt Göteborg 
Dagens seniorer är aktivare än vad seniorer var för några årtionden sedan samti-
digt som de lever längre och är friskare. I H70- och H85-studierna vid AgeCap, 
Göteborgs universitet medger mer än 6 av 10 att de har svårt att få tiden att 
räcka till.  Bland deltagarna i H70 är det till och med så att lite mindre än hälf-
ten upplever att det är svårt att få tiden att räcka till(16). Därmed är det viktigt 
att förstå hur dagens seniorer vill engagera sig och använda sin tid till för att ta 
tillvara på äldres resurser. 

Volontärinsatser är ett exempel på att ta tillvara äldres resurser och kompetens. 
En del äldre nämner att de genom att vara volontärer kan hitta nya sidor hos sig 
själva, hitta nya intressen och möta nya människor. 

En av de viktigaste frågorna som lyfts av seniorer är hur staden når ofrivilligt 
ensamma personer. Seniorer föreslår att volontärskapet är ett bra sätt att stödja 
äldre personer som är ensamma och vill komma ut på aktiviteter. Volontärer som 
sällskap till olika aktiviteter, som promenadsällskap, och matlag framkommer 
som förslag på volontärsaktiviteter. 

En särskild insats som har kommit upp från olika håll är att sprida information 
om Röda Korsets Väntjänsten. Några har lyft fram behov av väntjänst till 
fera språkgrupper. 

Många har svarat att de vill bidra till att Göteborg blir mer åldersvänlig gen-
om att vara volontär, hjälpa till, fortsätta sitt ideella arbete såväl som att ställa 
upp för föreningslivet. Flera nämner att de kan bidra genom sitt engagemang i 
pensionärsorganisationer. Vissa säger att de sprida information och hjälpa till 
med aktiviteter. Någon kan bistå med att samla in önskemål från medlemmar i 
pensionärsorganisationer. Flera nämnder att de kan vara positiva, sprida glädje 
och informera om vad som händer i staden. 

Andra seniorer vill bidra genom delta i aktiviteter, diskussioner och möten eller 
framföra synpunkter och svara på enkäter. Några kommenterar att de kan kom-
ma med förslag på aktiviteter, agera bollplank och vara tillgänglig för uppdrag. 

I Göteborg har Röda korset verksam - i Röda Korsets ideologi.  När besöken  
heten Väntjänsten, där volontärer  har kommit igång gör Väntjänsten alltid  
erbjuder sällskap till ensamma männi- uppföljningar, frågar hur det känns och  
skor. Hembesök erbjuds både i privat  hur det fungerar för båda parter. Det är  
bostad och på äldreboende. Besöken  samma volontär som utför besöken, för  
kan innebära en gemensam fka, prat - att skapa kontinuitet(17,18). 
stund, promenad eller tidningsläsning.  
Alla volontärer får gå på en kort kurs  
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Samhällsstöd 
och service 
Samhällsstöd och service som fnns nära och är tillgängligt 
utformad påverkar seniorers förmåga att upprätthålla en god 
hälsa och klara sig själva. 

Ett bra bemötande är grunden för åldersvänligt samhällsstöd 
och service. 

Närhet och tillgänglighet till service 
Många seniorer som beskriver vad en åldersvänlig stad är nämner närheten 
till dagligvaruafärer, vårdcentral, café, bibliotek, mötesplatser, bankomat, 
simhall och friskvårdsanläggningar. 

Det absolut viktigaste är att ha dagligvaruafär, vårdcentral, apotek i sin 
närmiljö. Många tycker även att det ska fnnas bankomat, bibliotek och 
möteslokal i närheten. Några tycker det är viktigt med matställen, caféer, 
sophantering, paketservice, kulturhus, frisör och synliga poliser. 

Service som kan fnnas längre bort är gym, biograf, teater, systembolaget, 
köpcentrum, blomsterafär, kläder, skor, religiösa möteslokaler. 

När service i närmiljön saknas blir det ännu viktigare med närhet till en 
buss- och spårvagnshållplats eller mötesplats för fexlinjen. Då möjliggör 
staden att individen kan ta del av ett större utbud av service. 

71 



 
 

 
  

  

 

 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

Samhällsstöd och service 

Lokala torg är betydelsefulla 
Många seniorer nämner att det är särskilt viktigt att stärka och värna de 
lokala torgen. Närheten till butiker gör även att många seniorer inte behöver 
använda bilen. Att gå och handla mat är en social aktivitet. Matafären blir 
en naturlig mötesplats och en anledning att ta sig ut. På fera matafärer 
går det att fka tillsammans, vilket är ett billigare alternativ än café för 
många seniorer. 

När service minskar på lokala torg medför det stora konsekvenser för äldre 
som får det svårare att ta sig till service på längre avstånd. 

Bemötande 
Bemötande är a och o när det gäller samhällsstöd och service. Dåligt 
bemötande kan medföra att äldre personer inte känner sig välkomna, blir 
otrygga och inte tillgodogör sig servicen. Vad som har framkommit som 
behov i samtal med stadens tjänstepersoner är kunskap om demens, mi-
noriteters rättigheter, kulturell kompetens, normmedvetenhet, både inom 
stadens verksamheter såväl som i kontakt med sjukvården. 

Göteborgs Stads pilotmodell för normmedvetet arbetssätt är ett sätt att 
kvalitetssäkra stadens service och tjänster så att stadens medarbetare och 
chefer blir bättre på att möta alla som individer och särskilt när det gäller att 
möta äldre HBTQ-personers behov(1). Det är viktigt att staden fortsätter att 
utveckla och sprida ett normmedvetet arbetssätt för att säkerhetsställa att 
alla stadens äldre personer kan uppleva ett bra bemötande och skapa tillit till 
stadens tjänster och service. 

Viktigt att kunna betala med kontanter 
Betydelsen av att det fnns bankomater och att du ska kunna känna dig trygg 
när du tar ut pengar kommer upp i många samtal. Att enbart betala elektro-
niskt eller med kort utesluter många äldre, då alla inte använder 
dessa tjänster. 

Det är viktigt att det fortsättningsvis ska kunna gå att köpa biljetter ma-
nuellt – annars hindras många att utöva sina intressen. Det upplevs även 
diskriminerande att inte kunna betala med kontanter. 

”För närvarande 
går man med 

väldig hastighet 
över till digitala 
betallösningar.” 

72 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Samhällsstöd och service 

Utformning och inredning i afärer 
Det är viktigt att afärer har en åldersvänlig utformning.  Hur möbler och 
varor placeras är betydelsefullt så det är lätt att ta sig fram och kunna orien-
tera sig i lokalerna. Om livsmedelsafärer kontinuerligt möblerar om, blir det 
svårare att hitta varor. 

Några tipsar om att det borde fnnas en särskild kassa för personer som har 
svårt att stå länge och vänta i kö såväl som större utrymme vid kassorna i 
livsmedelsafärer. Det behöver fnnas tillräckligt med utrymme för att kunna 
ta sig fram med rullator, rullstol och permobil. Flera upplever att det saknas 
sittplatser både inne och utanför afärer och service. 

Stadens byggnader och anläggningar bör vara tillgängliga för alla personer 
oavsett funktionsnedsättning. Ett inskickat exempel är att det är svårt att ta 
sig upp på sittplatser i bastus på stadens anläggningar. 

Hälsofrämjande- och förebyggande service 
Den hälsofrämjande- och förebyggande verksamheten i stadsdelarna lyfts 
fram som värdefull av seniorer. Bland annat för att den erbjuder gemenskap, 
samhällsinformation och möjligheter till aktivitet. Dessutom arbetar stads-
delarna med uppsökande verksamhet för att nå seniorer och bryta isolering. 

Personalen på träfpunkter och mötesplatser benämns ofta i positiva ordalag. 
Flera seniorer anser att en av de viktigaste frågorna inom samhällsstöd och 
service är att behålla och utveckla stadens träfpunkter och mötesplatser. 

Enligt forskningsstudier kan stimulans till aktivitet och social gemenskap 
förebygga eller skjuta upp behov av vård och omsorg. Det fnns därför fera 
anledningar för staden att satsa på hälsofrämjande- och förebyggande insats-
er som riktas till äldre personer(2). 

Fixartjänsten är en uppskattad tjänst. Fixartjänsten innebär att personer som 
är över 67 år kan få praktisk hjälp i hemmet för att förhindra fallolyckor. 
Exempelvis kan senioren få hjälp med att byta glödlampor, montera brand-
varnare och få saker hämtade från vinden. Seniorer uppskattar att kunna få 
information från och socialt utbyte med tjänstepersoner som arbetar med 
fxartjänst. Dessutom når fxartjänsten ut till personer som annars inte har 
kontakt med kommunen och kan möjliggöra kvarboende. 

En del seniorer har påpekat att fxartjänst behöver marknadsföras mer så att 
fer får information om tjänsten. Några har påpekat att de behöver hjälp med 
lättare trädgårdsskötsel och undrar om det kan ingå i fxartjänsten. 
Utvecklingsmöjligheter med fxartjänst handlar om att behov ska styra mer 
än ålder. Ett förslag är att istället för att ha en fxartjänst per stadsdel samla 
ihop tjänsten centralt för att möjliggöra att resurser fördelas utifrån behov. 
WHO rekommenderar att arbeta med fallförebyggande program för person-
er med särskild risk att falla. Det kan till exempel vara att erbjuda hembesök 
med utvärdering av risker i hemmiljön och ge förebyggande råd eller att 
erbjuda balansträning och styrketräning(3). 

De lokala visningsmiljöerna för enklare vardagsprodukter behöver uppdate-
ras och skulle kunna göras mobila. Ett annat förslag från tjänstepersoner är 
att fxartjänst skulle kunna erbjuda digital support. 

”På Frölunda Torg 
behövs det fera 

sittplatser, som fällbara 
väggsitsar vid entréer, 
för att jag ska kunna 

ta av och sätta 
på broddar.”  

I den äldsta åldersgruppen, 80 
år eller äldre, orsakas nio av tio 
skador av ett fall. De allra festa 
fallolyckor bland äldre inträfar 
i eller i anslutning till bostaden. 
Samhällets kostnader för fallolyckor 
är högre än för andra typer av 
olyckor och kostar samtidigt minst 
att förebygga(3). 

WHO (2016) betonar vikten av 
att samhället har omfattande 
fallstrategier och förebyggande 
insatser riktade till äldre eftersom 
det medför stora kostnader för 
samhället och lidande för individen. 
Strategierna bör innefatta forskning 
och utvärdering av riskfaktorer och 
förebyggande insatser(4). 
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Samhällsstöd och service 

Anhörigas behov 
Flera äldre personer nämner anhörigstöd som viktigt i deras liv. Genom att 
ta tillvara på den kunskap och engagemang som anhöriga har kan tjänster, 
service och stöd till både anhöriga och deras närstående bli bättre och mer 
anpassat. Många anhöriga vill att staden inrättar ett Anhörigråd. 

Ett annat behov som kommit upp i en workshop med anhöriga är behov av 
korttidsplatser för personer med demenssjukdom som avlastning för anhöriga. 

En studie som gjordes över GR-kommunernas hälsofrämjande- och förebyg-
gande arbete 2016 visar att en utmaning för kommunerna är att nå de äldre 
personer som börjar utveckla skörhet, så att de kan få stöd att bibehålla sina 
förmågor och underlätta för anhöriga. Utan stöd från anhöriga hade många 
behövt söka hjälp tidigare och i större omfattning från kommunen(5). 

Rådgivande service 
Det fnns behov av rådgivande service där seniorer kan vända sig med 
bankärenden och dylikt till myndigheter. Alla har inte anhöriga och/eller 
vänner som de känner förtroende för. Staden har budgetrådgivning men den 
servicen behöver marknadsföras. Det handlar även om att kunna få råd vid en 
central enhet som man kan vända sig till för att svar och hjälp i ärenden. 

Tillgängliggöra sig service 
Att kunna tillgängliggöra service som fnns handlar om användarvänlighet. 
Det ska vara lätt att nå service och myndigheter via telefon. Något som 
försvårar tillgängligheten via telefon är att behöva knappa in sitt ärende såväl 
som att behöva vänta länge i telefonkö. 

Appar för toaletter och parkeringar exkluderar många seniorer. Vilket gör att 
de inte kan tillgodogöra sig befntlig service. 

Det fnns förslag om att kunna få en form av “vardagshjälp” utan massa 
byråkrati. Att behöva fylla i många lappar med svårt språk är beskrivs både 
som tröttsamt och skrämmande. Det skulle även vara bra att ha volontärer 
som kan hjälpa till och även vid sjukhusbesök och vid telefonsamtal. 

För att kunna tillgängliggöra sig stadens service fnns det stora behov av in-
formation om stadens service. I samtal med senior kommer frågor såsom: 
Hur söker jag hemtjänst? Har jag råd med äldreboendeplats? Det fnns en 
låg kännedom om stadens tjänster, hur det fungerar, vad du har rätt till 
och kan förvänta dig. Läs mer om detta i nästa kapitel – Information 
och kommunikation. 

Att kunna tillgängliggöra sig service handlar även om ekonomisk till-
gänglighet. Fritt inträde till bad- och idrottsanläggningar uppskattas av 
seniorer och anses vara ett viktigt samhällsstöd som används av många. 

”Alla blanketter hit 
och dit att fylla i, 

undviker jag helst. 
Tröttsamt och 
skrämmande!”  
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Samhällsstöd och service 

Kurser om digital teknik för äldre 
Det fnns ett uttalat behov av utbildning i digital teknik för seniorer. 
Göteborgs Stad behöver fortsätta med kurser om internet och digital 
teknik. Dessa behöver även anpassas för att nå fer målgrupper exempelvis 
för personer med demens och andra kognitiva nedsättningar. Seniorer har 
kommenterat att de gärna hjälper till att utbilda andra äldre. Många gör 
det redan idag på exempelvis stadens träfpunkter och genom föreningen 
Seniornet mf. 

Äldre ser träfpunkter och bibliotek som bra arenor där man kan få råd och 
utbildning om digitalisering. Målgruppen anser att det är viktigt att det inte 
ska kosta pengar för att få hjälp med e-post eller söka på internet. 

”För att pensionärer 
skall integreras med 

det digitala samhället 
borde en läsplatta 

delas ut som man gör 
idag med broddar.” 

Ny rapport 
om digitalt 
utanförskap: 

•  Myndigheten för delaktighet  •  Det fnns fera olika orsaker till  •  Det är viktigt att både de aktörer  
belyser i en nyligen publicerad  att personer hamnar i ett digitalt  som utvecklar digitala produkter  
rapport(6) att det fnns grupper  utanförskap, trots att tekniken  och de aktörer som inför digital  
som riskerar att hamna i ett  skulle kunna underlätta deras  teknik i serviceutbud och  
digitalt utanförskap. Det är  vardag. Många personer saknar  tjänster drar lärdomar från olika  
personer över 74 år, utrikesfödda  stöd för att kunna använda den  användares behov för att utveckla  
med låg utbildning och personer  digitala teknikens fulla potential.  användarvänligheten och stödja  
med funktionsnedsättning. Störst  En annan orsak är att de tekniska  användning(6). 
svårigheter att använda internet  produkterna och tjänsterna inte är  
upplever personer med kognitiv  utformade utifrån olika personers  
funktionsnedsättning(7). behov och förutsättningar.  
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Information och 
kommunikation 
I en åldersvänlig stad vet alla var de hittar information om 
stadens tjänster. Informationen är enkel och tillgänglig. 
Det är lätt att kommunicera med staden i de kanaler som 
seniorer använder. Tjänsterna kommuniceras på ett sätt som 
väcker nyfkenhet, känslor och intresse. Äldre personer upp-
lever att ”tjänsterna är till för mig” och det är tydligt att kom-
munen är avsändare. 

Låg kännedom om stadens tjänster 
Många äldre personer känner inte till hela stadens utbud av kommunala 
tjänster för seniorer. De festa känner till hemtjänst och äldreboende men 
kännedomen om hälsofrämjande- och förebyggande tjänster är låg(1). Sta-
dens kontaktcenter får få frågor om dessa tjänster. Den enda tjänst som är 
någorlunda känd är fxartjänst. 
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Information och kommunikation 

Ett oönskat läge att bli gammal 
Oviljan att acceptera åldrandet är en anledning till att intervjupersonerna 
inte hämtar in kunskap om förebyggande tjänster såsom träfpunkter, aktivi-
teter och transport(2). 

Som ett resultat av att seniorer inte håller sig informerade om stadens 
tjänster för seniorer, kastas de ofta in i kommunens verksamhet när det 
händer en allvarligare incident.  Det är viktigt att förändra informationen 
om stadens utbud så att seniorer känner att de är ”till för mig” och är lätta 
att hitta. 

Djungeltrumman – källa till information 
Många pensionärer har ett rikt socialt nätverk. De delar med sig av erfaren-
heter och lyssnar på vad andra varit med om. Vänners och bekantas erfaren-
heter, tillsammans med det som  hörs i TV, radio och tidningar, ligger ofta 
till grund för de förväntningar en person  har eller får i förhållande till kom-
munens tjänsteutbud. Personer som har ett mindre kontaktnät blir därför 
extra utsatta(1). 

Informationen behöver komma i rätt läge 
Senioren måste vara motiverad att ta till sig informationen och behöver 
kunna relatera till och förstå att det är eller kan komma att bli aktuellt 
med tjänsten. 

Kommunen måste antingen nå målgruppen när informationen är relevant 
och den äldre personen kan ta den till sig eller erbjuda information som är 
lätt att arkivera och återkomma till när senioren behöver kunskapen. In-
formationen ska riktas. Intervjupersonerna tycker att kommunen gärna får 
samla in kontaktuppgifter för att kunna skicka information om aktiviteter 
utifrån intresse via mejl och för dem som önskar, via post(1). 

Frågor för seniorer följer 
man i media 
Äldre personer skapar sig en 
uppfattning om kommunens 
tjänster utifrån vad de läser 
eller hör i media(2). Media kan 
bidra till att skapa en felaktig 
bild av vad stadens tjänster till 
seniorer innebär. 

”Det var en som var 
här som sa det till en 
kompis till mig som 

sa det till mig.”   

Att ha kännedom 
om kommunens 
tjänster i förväg, gör 
informationen mer 
relevant den dag det 
blir aktuelltt 

Äldre personer uttrycker en 
önskan om att, i förväg, ha 
någon slags allmänbildning 
och grundläggande förståelse 
för kommunens tjänsteutbud 
och hur det går till att få stöd. 
Detta skulle underlätta den 
dagen personen måste agera. 

Kunskap behövs kring: 
– Att  en tjänst fnns.  

– När  den är relevant.  
– Vad tjänsten innebär.  

– Hur  det går till att nyttja        
   eller ansöka om den.  

– Vem  man ska kontakta(2). 
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Information och kommunikation 

”Äldre behöver 
post.” 

”Vid något tillfälle fck 
jag en broschyr om alla 
träfpunkter. Var de låg 
och telefonnummer. Det 

var ju bra! Undrar om 
den kom med posten?” 

Informationen ska vara tillgänglig i rätt miljö 
och format 
För att äldre personer ska kunna ta till sig information måste den vara lättill-
gänglig, d v s fnnas i de miljöer och kanaler där målgruppen vistas. För att 
nå ut till den heterogena gruppen seniorer behöver staden använda många 
olika metoder och kanaler. Det kan handla om att få muntlig information 
t ex på en informationsträf eller tryckt information men också i information 
eller annonser i digitala kanaler snarare än på stadens hemsida. 

Många seniorer tycker att det är viktigt att kunna få tillgång till samhällsin-
formation gratis. Det är viktigt att säkerställa att alla personer oavsett funk-
tionsvariation och andra barriärer som språk eller analfabetism ska kunna få 
likvärdig information. 

Muntlig kommunikation är avgörande för personer som är analfabeter. 
Det handlar om att kunna komma i kontakt med myndigheter såväl som 
att själv kunna bli kontaktad. Muntlig kommunikation på olika språk är 
också viktigt för att nå ut. Staden kan använda informella ledare som kan 
bära budskap och information vidare. Ett gott exempel är Hälsoguider på
Hälsoteket i Östra Göteborg och Angered. Erfarenheter visar att muntlig 
information är viktig i exempelvis Bergsjön där många inte läser information 
de får på svenska. 

Flera som inte pratar svenska fytande nämner att många tjänstepersoner 
pratar snabb svenska i telefon och vid personligt möte som kan vara svår 
att förstå. Vid dessa tillfällen är det bra att få tryckt material som den äldre 
personen kan få hjälp att läsa av en anhörig eller vän. 

Information bör fnnas att läsa i pappersformat hos myndigheter och på 
stadsbibliotek, träfpunkter, medborgarkontor, kulturhus etc. Det har också 
kommit upp behov om information på de nationella minoriteternas språk 
och andra stora språk utanför det svenska språket. 

Ett exempel på fragmenterad information är appar som enbart belyser en 
typ av information. Att ha en app för Västtrafk, en för Flexlinjen, en för 
badplatser, toaletter etc upplevs krångligt av många seniorer. Samtidigt fnns 
stora möjligheter med formatet app, exempelvis att ha en riktad och begrän-
sad informationsmängd och kanske viktigast av allt – målgruppen kan få 
information om vad som händer i närområdet – ett behov som lyfts 
i intervjuer(1). 

•  Ett bra sätt är att informera är  •  Att få utskick och erbjudanden  •  Sätt upp information på vård-
via pensionärsorganisationer, Vil- som anpassas efter ålder uppskat- centraler, apotek, matafärer,  
laägarna, bostadsrättsföreningar  tas, t ex att få gratis Västtrafk-ko- torg, kulturhus och andra platser  
och Hyresgästföreningen. rt vid 65 år. Ofta sparas den tryck- där äldre personer rör sig. Flera  

ta informationen för senare behov.   seniorer poängterar att det fnns  •  Annonsering i gratistidningar.  
Hemskickat material uppskattas  många ensamma som skulle kun-

•  Tjänstepersoner kan komma och  allt ifrån en gång i månaden till  na nås genom den metoden. 
berätta vad som händer – gärna  två gånger per år – det är olika  •  En senior föreslår att människor på en mötesplats i närheten av  från person till person. kan bilda nätverk där man kan ringa där äldre personer bor och vistas.  

•  En opolitisk informationskanal  människor i sitt område varannan 
•  Skicka information via sms. på tv.   dag för att ge information. 
•  Information via nätet.   

  

Här är äldre 
personers tips 
till kommunen: 
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Information och kommunikation 

Seniorer vill få en enkel överblick  
för att förstå helheten 
Många seniorer uttrycker behovet av samlad information på ett ställe över 
de tjänster kommunen erbjuder. För att en överblick ska vara värdefull för 
den äldre personen bör den vara så komplett som möjligt, d v s innehålla 
information även om tjänster som tillhandahålls av andra aktörer. 

Med samlad information på ett ställe blir det enklare att ta reda på vart man 
ska vända sig med en synpunkt eller ställa frågor till staden. Kontaktcenters 
nummer uppskattas av de som känner till numret. En digital kanal med 
direkt respons skulle också uppskattas. Flera uttrycker behovet av bättre 
framkomlighet via telefon. Det är svårt med knappval. Idag upplevs det svårt 
att ens kunna komma fram till någon för att få svar på sina frågor. Det kan 
vara långa kötider i telefon och seniorer säger att 

Det fnns en efterfrågan på en hemsida för göteborgare där man kan få 
all information som gäller pensionärer. Till exempel: månadsprogram per 
mötesplats, om pensionärsrabatter och anhörigstöd. 

Flera personer uppger att de saknar en telefonkatalog.  Behovet är tydligt då 
några seniorer har sparat gamla telefonkataloger som de använder idag. 

Två tydliga exempel på bra källor på överblickbar information var de ned-
lagda tidningarna Seniorliv i Örgryte-Härlanda och Vårt Göteborg. De var 
väldigt uppskattade hos seniorerna. 

Hur kan information bli mer åldersvänlig? 
Seniorer säger att det är viktigt att informationen är kortfattad, lättläst, 
skriven i stor text och med bra radavstånd. Några äldre personer anser att 
lättskriven svenska med korta meningar och enkla ord ska användas. Kom-
munen ska också undvika främmande ord i språket t ex app, Swish, work-
shop etc. Layouten ska vara tydlig, t ex inte ha text på en illustration eller 
foto samt tydliga kontaktuppgifter. 

”En telefonkatalog 
för seniorer hade 

varit bra.”  

”Informationen 
ska vara mindre 

byråkratisk. Kan ni 
inte skriva så att  

man förstår?”  
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Information och kommunikation 

Vilka informations- och kommunikations- 
kanaler använder seniorer? 
Genom öppna frågor har över 200 seniorer nämnt vilka informations- och 
kommunikations-kanaler de använder. TV, P4, olika lokala gratistidningar, 
dagstidningar särskilt GP och samtal med personer är de överlägset po-
puläraste kanalerna. Även inom data från senaste H70 (personer födda 1944) 
och H85 (personer födda 1930) populationsstudierna visar att de informa-
tionskanaler som används mest är TV, dagstidningar och radio. Mer än 9 
av 10 tittar dagligen på TV både i H70- och H85-studierna. Drygt 9 av 10 
deltagande seniorer i H70 läser dagligen en eller fera dagstidningar jäm-
fört med ca 8 av 10 av seniorerna i H85. Radio är den tredje mest populära 
dagliga informationskanalen. Närmare 8 av 10 seniorer födda 1944 lyssnar 
på radio medan bland personer födda 1930 är det närmare 7 av 10 som lyss-
nar på radio dagligen(4). 

I samtal och i svarsformulären är det tydligt att det råder en stor skillnad 
i användningen av internet och digital teknik hos göteborgsseniorer. Både 
i hur det används och hur mycket.  Många nämner att de använder dator, 
mobil, telefon och internet för att kommunicera och få till sig information. 
Några svarade att de använder surfplatta eller sociala medier såsom 
Facebook och Instagram. 

I data från senaste H70 studien visar sig att de allra festa använder internet 
och drygt två tredjedelar använder internet dagligen eller fera gånger dagli-
gen. Drygt en tiondel svarade att de aldrig använder internet eller dator. 
Mycket av internet används för informationssökning. Därefter används det 
främst för att besvara mejl och bankärenden följt av att läsa tidning, bloggar, se 
flm, sociala medier, annat, inköp, Skype, spel, arbete och skriva egna bloggar(4). 

I H85-studierna är det en mycket mindre andel som använder internet, 
dator och surfplatta jämfört med seniorer i H70. Ca 6 av 10 använder aldrig 
internet, dator eller surfplatta till skillnad från en tiondel i H70. 

Bland den tiondelen i H85 som dagligen använder internet används det 
mest till e-post, bankärenden och informationssökning. Deltagande seniorer 
i H70 är större och mer mångfaldiga användare av internet än äldre person-
er som deltog i H85-studierna. Till skillnad från H70 är andelen låg som 
använder internet till annat(4). 

Internetstiftelsen i Sveriges årliga rapport ”Svenskarna och internet 2018”(5) 

visar att den digitala klyftan inte längre går mellan de som använder internet 
och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. 
De som använder internet någon eller några gånger i veckan känner sig 
mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig 
dagligen. Den som planerar morgondagens samhälle behöver inte bara ta 
hänsyn till om en viss målgrupp använder internet eller inte, utan också hur 
ofta den gör det och hur erfaren gruppen är(5). 

Andra viktiga kanaler är föreningar, sociala nätverk, anhöriga, barn och 
barnbarn, bibliotek, stadens träfpunkter och mötesplatser och personalen 
som jobbar där. Biblioteket är en särskilt viktig plats för att ta del av infor-
mation och kommunikation då många går dit för att läsa olika dagstidning-
ar och tidskrifter gratis. Några uttryckte särskilt att de föredrar mun till 
mun-kommunikation. 

I H70-studierna är det närmare 
9 av 10 som läser dagstidningar 
och använder internet dagligen. 
Medan i H85-studierna är det ca 
8 av 10 som läser dagstidning 
dagligen men knappt 2 av 10 
använder internet dagligen.  

H70 – och H85-studierna vid 
AgeCap, Göteborgs universi-
tet, är longitudinella popula-
tionsbaserade studier av äldre 
personer i Göteborg som pågått 
sedan 1971. H70 -studierna är 
baserade på ca 1200 göteborg-
are födda 1944. H85-studierna är 
baserade på drygt 490 göteborg-
are födda 1930. 

Ofentlig information på 
internet är mindre viktig för 
de äldsta. 58% av de äldsta 
använder inte internet för att 
ta del av ofentlig information 
från kommun och myndighet. 
I gruppen 66 - 75 år är det 21 
procent som inte gör det(5). 
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Information och kommunikation 

Utgå ifrån användaren på  
Göteborgs Stads hemsida 
Många påpekar att det är svårt att hitta information på Göteborgs Stads 
hemsida och att det fnns ett stort behov av att göra informationen mer 
lättförståelig och tillgänglig. 

Den logik som används idag för att dela upp och defniera tjänster på sta-
dens hemsida är verksamhetslogik. Äldre personer tänker inte likadant som 
verksamheten utan kategoriserar tjänster mer utifrån funktion såsom t ex 
transport, boende etc(2). 

Många äldre personer upplever det stigmatiserande att tjänsterna kategori-
seras under Äldreomsorg. Restauranger för äldre, träning för äldre, boenden 
för äldre, träfpunkter för äldre, hjälpmedel för äldre och hjälp i hemmet.
Dessa personer vill inte förknippas med benämningen ÄLDRE(1). Samtidigt 
fnns det många andra som inte har något problem med att vara och kallas 
för äldre. 

Stadens kalendarium behöver förbättras, men också marknadsföras som ett 
ställe för samlad information om aktiviteter som sker i staden. Det behöver 
också bli enklare att söka i kalendariet(1). 

Informationen under ”Äldreomsorg” på Göteborgs Stads hemsida ska för-
bättras under 2019. Fokus är på hälsofrämjande- och förebyggande tjänster, 
hälso- och sjukvård samt att hålla kalendariet uppdaterat. Målet med för-
bättringarna är att äldre personer ska känna till vad staden gör och varför 
samt hur de kan ta del av de tjänster och den service som staden erbjuder. 

Logisk kategorisering för användare enligt KoMs  
kundresa i äldreomsorgen(2). 

TRANSPORT Med information om: SERVICE Med information om: 

• Färdtjänst • Städning 
• Sjukresa • Fixare 
• Flexlinje • Tvätt 
• Västtrafk (gratis resor) • Matlagning 

BOENDE Med information om: TRYGGHET Med information om: 

• Boendeanpassning • Trygghetslarm 
• Hjälpmedel • Access. Hemtjänsten får tillgång till ditt hem 
• Boendebidrag med nyckel. 
• Äldreboende, trygghetsboende • Tillsyn/Trygghetskamera 
• och andra boendeformer 

SOCIALT OCH AKTIVITETER Med informa-
tion om: 

VÅRD Med information om: 

• Träfpunkter och andra sociala 
• aktiviteter (t ex kyrkan, pensionärsföreningar 

osv.) 
• Föreläsningar och information 
• Aktiviteter och utfykter 
• Ledsagare 

• Vårdcentraler 
• Hemsjukvård 
• Omvårdnad och hygien (hemtjänst) 

ANHÖRIG Med information om: 

• Avlösningsteam 
• Korttidsboende 

”Om man inte 
haft behov, då är

man inte där.”  
 

”Jag fck leta som 
sjutton, jag ser 
inte helheten.” 

”Den är så 
tjänstemanna-

aktig.” 
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Information och kommunikation 

Digitalt utanförskap 
Det digitala utanförskapet är ett återkommande dilemma för många seniorer. 
Det kan handla om alltifrån att inte kunna nå all information om du saknar 
internet, till att inte kunna betala för sin parkering eller kunna gå på toa-
letten för att du inte har appen Swish. Personer med analfabetism blir extra 
utsatta. Flera äldre personer beskriver att utan dator, smarttelefon, surfplatta 
och kunskap i att använda digital teknik utsätts du för diskriminering. Flera 
personer anser att det är dyrt att använda de digitala tjänsterna - det är dyrt 
att ha en smartphone med mobilabonnemang och mobilt bredband. 

Seniorer framför att det är viktigt att inte digitalisera alltför snabbt utan ta 
hänsyn till den äldsta befolkningsgruppen, som aldrig hunnit eller kunnat 
lära sig den digitala tekniken. Hänsyn måste tas till att det blir allt fer per-
soner med synnedsättningar och andra funktionsnedsättningar bland de allra 
äldsta såväl som att denna åldersgrupp blir större. 

Vad säger forskningen? 

Personer som är digitala och som deltar mer i ett socialt medierat liv har för-
delar jämfört med dem som står utanför. Att använda internet kan förstärka 
faktorer som bidrar till välbefnnande och livskvalitet hos seniorer, exempel-
vis självförtroende. 

Datoranvändning kan hjälpa äldre personer att leva oberoende i sitt eget 
hem. Det är särskilt fördelaktig för de seniorer som är mindre mobila att 
kunna sköta sin ekonomi, få tillgång till underhållning och information och 
shoppa via internet. 

Att vara aktiv på internet upplevs som ett meningsfullt sätt att distrahera en 
ensam tillvaro. Digital literacitet står helt i proportion till användning. 

Digital kommunikationsteknologi sägs ha potential att minska social iso-
lering. Att använda internet är ett värdefullt verktyg för information och 
speciellt för hälsoinformation. Internetanvändning kan eventuellt ha positiv 
inverkan på deprimerade äldre personer. 

Tillgång och användning är starkt relaterade till socioekonomiska resurser, 
vilka förväntas minska med stigande ålder. 65-åriga internetanvändare ska 
inte förväntas vara lika angelägna och kompetenta när de blir 90. Digitala 
klyftor inom gruppen 65+ kvarstår över tid. Spridningsmönstret där seniorer 
kommer in sent återupprepar sig för nya digitala applikationer(6). 
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Åldersvänliga Göteborg 
Syftet med Åldersvänliga Göteborg är att göra staden till en 
bättre plats att åldras på. Vi arbetar med äldre personer och 
strategiska aktörer för att satsa på rätt åtgärder. 

Om uppdraget 
Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en styrande 
plan för att Göteborg ska bli mer åldersvänligt. Satsningen är ett interna-
tionellt initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO. 

Över 800 städer är med i WHO:s nätverk för Age-friendly Cities and   
Communities som etablerades 2010 med anledning av de två trenderna: 

• En åldrande befolkning

• Ökad urbanisering

Läs mer: 
www.goteborg.se/aldersvanliga 
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Göteborgs Stads styrsystem 
Utgångspunkterna för styrningen 
av Göteborgs Stad är lagar och 
författningar, den politiska viljan 
och stadens invånare, brukare och 
kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs 
förutsättningar av olika slag. 
Stadens politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva 
hur de vill realisera den politiska 
viljan. Inom Göteborgs Stad gäller 
de styrande dokument som antas av 
kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver 
fastställer nämnder och 
bolagsstyrelser egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. 
Kommunfullmäktiges budget är det 
övergripande och överordnade 
styrande dokumentet för Göteborgs 
Stads nämnder och bolagsstyrelser. 
 

Om Göteborgs Stads styrande dokument 
Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på 
rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska 
göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa 
dokument. 

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras 
i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har 
en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter. 

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, 
brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas 
av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva 
ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat. 
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Inledning 
Syftet med denna plan 
Planen är resultatet av kommunstyrelsens beslut 2019-06-12 §498 att ge 
Stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram en strategisk plan med utgångspunkt från den 
basutvärdering som Åldersvänliga Göteborg tidigare tagit fram. Kommunstyrelsen 
beslutade att planen ska tas fram i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO:s) 
koncept för åldersvänliga städer. Planen ska utgå ifrån seniorers behov och tas fram i 
samarbete med berörda förvaltningar och bolag.  
 
Åldersvänliga Göteborgs plan är ett stadenövergripande styrdokument. Syftet med planen 
är att möjliggöra att staden blir en bättre plats att åldras i med hjälp av utvalda aktiviteter 
som beskrivs i planen. Aktiviteterna är tidsatta, har en tydlig ansvarsfördelning vad gäller 
genomförande och uppföljning.  
  

Vem omfattas av planen 
  
Planen gäller för Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden, Trafiknämnden, Park -och 
Naturnämnden, Kulturnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, 
Nämnden för äldre samt vård och omsorg, Idrott – och föreningsnämnden, Förvaltnings 
AB Framtiden, och Bostads Göteborg AB.  
  

Giltighetstid 
Planen gäller för perioden 2021 - 2024. 

Bakgrund 
 
2014 beslutade kommunstyrelsen att Göteborgs Stad skulle ansöka om medlemskap i 
WHOs globala nätverk Age-friendly Cities and Communities (AFCC) 2014-04-30 §332. 
Nätverket initierades 2010 med anledning av de två världsomfattande trenderna: en 
åldrande befolkning och ökad urbanisering. Syftet med medlemskapet är att göra 
Göteborg till en bättre plats att åldras på. Alla medlemsstäder åtar sig att göra en 
handlingsplan.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat 2016-11-23 § 717 om positionspapper och 
arbetsplan för Åldersvänliga Göteborg och 2019-06-12 (diarienummer 0632/19) 
antecknat redovisningen av pågående arbete samt beslutat att ge stadsledningskontoret i 
uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram en strategisk plan.  
 
De berörda förvaltningar och bolag som har deltagit i arbetet är: Fastighetskontoret, 
Konsument- och medborgarservice, Kulturförvaltningen, Park- och Naturförvaltningen, 
Stadsbyggnadskontoret, Stadsdelsförvaltningarna, Trafikkontoret och Förvaltnings AB 
Framtiden. I arbetet att ta fram och välja aktiviteter har ett antal seniorer mellan 70 – 91 
år deltagit i processen.  
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Koppling till andra styrande dokument 
 

Aktuell lagstiftning  

Planen har tydlig koppling till Socialtjänstlagen 3 kap.  paragraf 2 § om socialnämndens 
medverkan i samhällsplanering och ska ta initiativ till och bevaka att aktiviteter vidtas för 
att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för äldre.  
 

Stadenövergripande dokument  
 
I nedanstående tabell beskrivs de styrande dokument som har koppling till planen för 
Åldersvänliga Göteborg. 

Styrande 
dokument 

Beslutat 
av 

Giltighet Diarie- 
nummer 

Koppling till  
Åldersvänliga Göteborg 

Göteborgs Stads 
program för en 
jämlik stad 

KF  
2018-01-
18 

2018–
2026 

0327/17 Kompletterar målet med att 
Göteborg ska bli en jämlik 
stad med aktiviteter med 
fokus på den heterogena 
gruppen äldres särskilda 
behov avseende hållbar och 
jämlika livsmiljöer och 
förutsättningar för 
delaktighet, tillit och 
inflytande. 

Göteborgs Stads 
plan för 
jämställdhet 

KF 
2019-01-
31 

2019–
2023 

0445/14 Bidrar till och konkretiserar 
målet för ökad tillgänglighet 
i stadsutvecklingsprocesser 
oavsett kön med fokus på 
den äldre befolkningen. 

Göteborgs Stads 
program för full 
delaktighet för 
personer med 
funktions-
nedsättning 

KF  
2015-06-
11 

2014–
2020 

0896/13 Omfattar särskilt 
målområdena och 
rättigheterna till 
demokratiskt deltagande, 
omsorg, hälsa, personlig 
trygghet, arbete, bostad, 
kultur och fritid. 
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Dialog och 
samarbete: Ett 
samlat program för 
Göteborgs Stads 
program för 
trygghetsfrämjande 
och 
brottsförebyggande 
arbete 

KF  
2014-12-
11 

2014–
2020 

0819/14 Knyter an särskilt till 
målområdena Livsvillkor,  
Där människor möts - 
samspelet mellan människor 
och den fysiska miljöns 
utformning och Lokalt 
engagemang med flera 
konkreta aktiviteter. 

Göteborgs Stads 
friluftsprogram 

KF  
2018-05-
17 

2018 - 
2025 

0671/18 Koppling till hur 
friluftsprogrammet kan 
bidra till ökad folkhälsa, 
integration och rikare 
kulturliv exempelvis med 
väl underhållna gång- och 
promenadstråk.  

Göteborgs Stads 
Kulturprogram 

KF  
2013-11-
07 

2013 – 
2021 

0782/13 Knyter an till målområde 
om kulturplanering och 
samordna metoder för 
interkulturell dialog och 
medborgardelaktighet, 
exempelvis i att öka 
delaktigheten i 
stadsutvecklingsprocesser. 

Cykelprogram för 
en nära storstad 

TN 
2015 - 03 

2015–
2025 

1495/11 Omfattar attraktiva 
stadsmiljöer och ett rikt 
stadsliv där gående och 
cyklister ges förtur och 
skapa balans i mötet mellan 
fotgängare och cyklister. 
Kompletterar mänsklig 
hastighet med ett 
seniorperspektiv.  

Grönstrategi för 
en tät och grön 
stad 

PN  
2014-02-
10 

2014–
2034  

0480/11 Bidrar till strategins sociala 
mål i att göra medborgarna 
delaktiga 

Göteborgs Stads 
folkhälso-
program 

KF 
2013-06-
13 

2019–
2020 

0110/18 Konkretiserar målet att i 
Göteborg ska alla 
människor åldras med god 
livskvalitet med konkreta 
aktiviteter 
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Stödjande dokument 
Följande dokument finns som stöd för att genomföra och följa upp aktiviteterna i planen: 

Basutvärderingen: Nulägesbeskrivning av seniorers behov, erfarenheter och synpunkter 
om åldersvänligheten i Göteborg. KS 2019-06-12 Dnr 0632/19.  

WHO (2017) Age-friendly environments in Europe: A handbook of domains for policy 
action.   

WHO (2015) Measuring the Age-friendliness of cities: A guide to using core indicators.  

Uppföljning av denna plan 
Nämnden för äldre samt vård och omsorg ansvarar för att följa upp planen och dess 
aktiviteter med hjälp av kvalitativa undersökningar och de indikatorer som anges till 
respektive aktivitet. Uppföljningen sker i samverkan med de förvaltningar som ansvarar 
för aktiviteterna. Kvalitativa undersökningar planeras att genomföras i samarbete med 
framtidsutvecklare och forskningsaktörer. Uppföljning sker en gång under planperioden 
under år 2023 med tid för eventuell revidering av plan under 2024.  
 
Uppföljning kommer att fokusera på utvärdering av genomförande, effekt och analys för 
att ge vägledning till det fortsatta arbetet med åldersvänlig stad. Utvärderingen bör ge ett 
underlag till nästa basutvärdering och nulägesrapport av åldersvänligheten i Göteborg. 
Utifrån underlaget tas sedan beslut om behovet av en reviderad plan.  
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Plan 
Övergripande målsättning 
Göteborgs Stad har inkluderande och tillgängliga miljöer som främjar hälsa, 
delaktighet och trygghet för alla med livskvalitet hela livet  
 
WHO har tillsammans med forskare och äldre personer definierat sex fokusområden som 
är viktiga för att skapa en åldersvänlig stad. Fokusområdena har påverkan på seniorers 
livsvillkor och förutsättningar till god hälsa, delaktighet och trygghet. De sex olika 
fokusområdena är: Stadsmiljö, Mobilitet, Bostäder, Social delaktighet och inkludering, 
Samhällsstöd och service samt Information och kommunikation. Utifrån den 
övergripande målsättningen har varje fokusområde en konkretiserad målbild med 
tillhörande aktiviteter och indikatorer för uppföljning.  

 

Arbetet med åldersvänliga städer är en strukturell fråga som berör samtliga 
fokusområden. Planen har tre prioriterade fokusområden som innehåller flest aktiviteter i   
planen. De tre områdena har prioriterats eftersom de flesta synpunkter som har samlats in 
från seniorer i Göteborg har rört dessa.  

1. Mobilitet 
2. Bostäder  
3. Social delaktighet och inkludering  

Agenda 2030 
Åldersvänliga Göteborgs prioriterade fokusområden har koppling till 
FNs globala hållbarhetsmål i Agenda 2030; mål 10 minska ojämlikhet 
och mål 11 hållbara städer och samhällen. Fokusområdet Social 
delaktighet och inkludering har koppling till mål 10 och där hänsyn 
har tagits till att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför och 
främja inkludering, säkerställa lika rättigheter för alla och utrota 
diskriminering. I Åldersvänliga Göteborg finns ett särskilt fokus på att 
minska ålderism och åldersdiskriminering.  

Fokusområdena mobilitet och bostäder följer mål 11 i att 
tillhandahålla säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och 
hållbara transportsystem för alla, verka för inkluderande och hållbar 

planering samt förvaltning av bostäder.  
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Mobilitet 
Målbild: 
Göteborgs Stad främjar hållbar infrastruktur och transportservice som möjliggör att 
människor kan upprätthålla sin rörlighet, självständighet och delaktighet i staden 
 
Beskrivning av fokusområde: 
Mobilitet är ett av de tre viktigaste fokusområdena för seniorer. Det handlar om 
individers möjligheter att förflytta sig i staden. Hur vi som människor rör oss påverkar 
hälsa, livskvalitet och självständighet. Betydelsen av att tillgodose möjligheterna till 
rörelse ökar förutsättningarna för att bibehålla sin mobilitet, rörelseförmåga och hälsa 
såväl som att vara social delaktig. Det påverkar också en persons möjlighet att kunna ta 
del av samhällslivet, t ex som kultur, service och hälso- och vårdtjänster samt att kunna 
bidra i samhället.  
 

De utvalda aktiviteterna:  
 
Aktivitet 1.1: Bättre samspel mellan fotgängare och cyklister 
Varför: Många äldre upplever en otrygghet när cykel och gång delar samma fysiska yta 
och där höga hastigheter gör det svårare för en del personer att hinna uppfatta situationen. 
Studier visar att det sker relativt få kollisionsolyckor mellan fotgängare och cyklister, 
men att äldre är överrepresenterade i kollisionsolyckorna. Dessutom skadar sig äldre 
värre. Samtidigt finns det ett generellt behov av ökad förståelse och samspel mellan 
fotgängare och cyklister.  
Vad: Trafiknämndens systematiska arbete med att separera cykel- och gångbanor 
behöver öka. En genomgående analys behövs för att fördela arbetet jämlikt över staden. 
Arbetet med att öka samspelet mellan fotgängare och cyklister tillsammans med seniorers 
särskilda behov ska synliggöras och inkluderas tydligare i Cykelprogrammets kampanjer.  
 Hur: Kampanjer kan se ut på olika sätt och innehålla insiktsövningar som 
medvetandegör trafikanter om att äldre och personer med funktionsnedsättning genom 
sämre syn, hörsel och rörlighet har sämre förmåga att upptäcka och hantera cyklister som 
kommer i hög fart, t ex elcyklister.   
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Fortsätt arbetet med att 
separera cykel- och 
gångbanor och inkludera 
seniorers särskilda 
behov i kampanjer om 
beteendeförändring 

Trafiknämnden Kontinuerligt 
under plan- 
periodens 
giltighetstid 

 

Andel (%) cykel- och 
gångbanor som är 
separerade 
 

 
Aktivitet 1.2: Seniorer inventerar var nya bänkar behövs  
 
Varför: Bänkar och sittplatser strategiskt placerade i det offentliga rummet är av stor 
betydelse och förlänger utevistelsen och möjligheten att ta sig längre sträckor till fots för 
äldre personer.  
Vad: Seniorer inventerar bänkar längs stråk på mark som ägs av trafiknämnden och park- 
och naturnämnden. Inventeringen används vid placering av nya bänkar.  
Hur: Seniorers inventering sker i samverkan med nämnd för äldre samt vård och omsorg 
och resultatet används av Trafiknämnden och Park- och naturnämnden vid placering av 
nya lämpliga bänkar. Det är viktigt att seniorerna inventerar områden i hela Göteborg.  
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Aktivitet Ansvar När Indikator 

Seniorernas inventering 
ska användas vid 
placering av nya bänkar 

Trafiknämnden, 
Park- och 
Naturnämnden 

Senast 
genomfört 
2023 

Andel (%) i användning 
av inventeringsmaterialet 
till placering av nya 
bänkar 

 
Aktivitet 1.3: Säkerställa drift av och väl underhållna befintliga gångstråk  
  
Varför: Seniorer beskriver att i en åldersvänlig stad är det lätt att ta sig fram till fots med 
eller utan gånghjälpmedel. Därmed är det särskilt väsentligt med gångstråk som är 
välunderhållna.  
Vad: För att ge bra förutsättningar för seniora fotgängare ska staden säkerställa 
tillräckliga medel till gott underhåll och drift av jämna, halkfria och sammankopplade 
befintliga gångstråk i befintliga bostadsområden. Särskilt i områden där många seniorer 
bor. Väl hanterad vinterväghållning av befintliga gångstråk ska prioriteras då många 
seniorer väljer att promenera på cykelstråk på grund av bristande vinterväghållning.  
Den överhängande risken för fallolyckor leder till att en del seniorer inte väljer att gå ut 
när vinterväghållningen inte sköts ordentligt.  
Hur: Avsätta medel för drift och underhåll av befintliga gångstråk. Prioritera områden 
där många seniorer bor samt målpunkter som är viktiga för de boende i området. Det kan 
vara gångstråk som leder till service, mötesplatser, kollektivtrafik, bibliotek, vårdcentraler 
och liknande.  
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Förstärka drift och 
underhåll av befintliga 
gångstråk med fokus på 
seniortäta 
bostadsområden och 
viktiga målpunkter i 
området 

Trafiknämnden, 
Park- och 
naturnämnden 

Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 

Andel (%) i minskade 
felanmälningar gällande 
gatuunderhåll, 
vinterväghållning, hål i 
gatan, belysning 

 
 
Aktivitet 1.4: Utvecklingsprojekt för knutpunkter i syfte att underlätta för seniorer 
att orientera sig i och använda sig av kollektivtrafik 
 
Varför: Att seniorer kan fortsätta använda kollektivtrafiken är viktigt för både 
självständighet och vardagsliv. Det finns behov av bättre orienteringsbarhet vid 
kollektivtrafikens knutpunkter för att öka användning, tryggheten och tillgänglighet för 
alla oavsett funktionsvariation, ålder, kön och socioekonomi.  
Vad: Initiera utvecklingsprojekt för att underlätta orientering, användningen och 
tillgängligheten på knutpunkter utifrån universell utformning.  
Hur: Ta tillvara ny och relevant forskning inom området och vidareutveckla pågående 
arbeten i staden, t ex KOLL35, i samverkan med relevanta enheter och roller på 
Trafiknämnden, Fastighetsnämnden, Nämnden för äldre samt vård och omsorg och 
Västtrafik. Utvecklingsprojektet kan exempelvis använda knutpunkterna Marklandsgatan, 
Brunnsparken och Järntorget.  
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Aktivitet Ansvar När Indikator 

Initiera utvecklingsprojekt 
för att underlätta 
orientering i och därmed 
användningen av 
knutpunkter 

Huvudansvarig: 
Trafiknämnden 
 
Andra ansvariga: 
Fastighetsnämnden 
Nämnden för äldre 
samt vård och 
omsorg 

Senast 
genomfört 
2023 

Påbörjat 
utvecklingsprojekt 

 
Aktivitet 1.5: Testa fram innovativa lösningar i gatumiljöer med seniorer 
 
Varför: För att seniorer ska kunna bibehålla sin mobilitet och självständighet behöver 
staden testa och utveckla gatumiljöer som fungerar livet ut oavsett ålder och 
funktionsvariation.  
Vad: Ta fram nyskapande utformningslösningar utifrån universell utformning med 
testgrupper som består av seniorer, barn samt personer med olika funktionsnedsättningar.  
Hur: Testerna kan handla om att utvärdera korsningar, övergångsställen, refuger och 
prova ny utformning. Aktiviteten kräver en god representation och mångfald bland 
deltagarna. Relevanta enheter och roller på Trafikkontoret kan samverka med 
utvecklingsenheter på Fastighetskontoret och Äldre samt vård och omsorgsförvaltningen 
och andra relevanta aktörer i staden.   
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Utföra tester för 
tillgänglighet och 
användbarhet på torg och 
gatumiljöer med jämlik 
geografisk spridning i 
staden 

Trafiknämnden, 
Nämnden för 
äldre samt vård 
och omsorg 

 

Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 

Andel (%) seniorer som 
har deltagit i testerna som 
upplever ökade 
möjligheter till att 
använda stadens 
gatumiljöer  

 
 Aktivitet 1.6: Skapa mer plats för fotgängare  
 
 Varför: Äldre personer behöver fler trygga och levande närmiljöer som kan bidra till 
ökad hälsa och bibehållen rörelseförmåga. Ett av det mest vanliga sätten att röra sig på 
som senior är till fots.  
Vad: Fortsätt arbeta med att inrätta fler olika satsningar som ger mer utrymme för 
fotgängare såsom bilfria gator, gångfartsgator, sommargator och bilfria söndagar med 
jämlik geografisk spridning vid populära stråk.  
Hur: Skapa olika typer av lösningar på förhöjda fotgängarsatsningar i staden som 
minskar bilars utrymme. Seniorer kan ge förslag på de stråk som är i behov av ökad 
prioritering av fotgängare. Inventering och dialog kan samverkas mellan trafiknämnden 
och nämnden för äldre samt vård och omsorg. Trafiknämnden använder dialog och 
inventering till att fortsätta arbetet med att inrätta fler olika typer av lösningar på bilfria 
gator. Det kan även handla om andra aktiviteter som utökar utrymmet för fotgängare på 
bekostnad av bilars utrymme.  
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Aktivitet Ansvar När Indikator 

Inrätta fler olika bilfria 
gator med jämlik 
geografisk spridning vid 
populära stråk 

Huvudansvarig: 
Trafiknämnden 
 
Samverkande 
ansvar: 
Nämnden för 
äldre samt vård 
och omsorg 

Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 

Antal gator som är bilfria 
och användarvänliga 
oavsett funktionsvariation 
med jämlik geografisk 
spridning i Göteborg 

 

Bostäder 

Målbild:  
Göteborgs seniorer har tillgång till tillgängliga, trygga och ekonomiskt 
överkomliga bostäder och boendemiljöer som är anpassade efter seniorers 
mångfacetterade behov 
Beskrivning av fokusområde: 
Bostäder är ett av de tre prioriterade fokusområdena för seniorer. Bostaden och 
boendemiljön är den viktigaste platsen för många seniorer. Äldre personer spenderar den 
största delen av sin tid i sin närmiljö. Hur staden gestaltar, utformar, lokaliserar, planerar 
och renoverar bostäder och boendemiljöer skapar förutsättningar för olika livsvillkor för 
personer att kunna delta och bidra i samhället. En tillgänglig och ekonomiskt överkomlig 
bostad i en miljö där seniorer har nära till kommunikationer, vardagsservice, sociala 
kontaktar och grönska är av högsta prioritet för god hälsa.  

De utvalda aktiviteterna:  
   
Aktivitet 2.1: Inför en modell för generationsblandade flerbostadshus 
 
Varför: Seniorer uttrycker ett behov av att känna gemenskap och tillhörighet med 
grannar i sitt närområde. Detta kan vara ett sätt att minska både ensamheten och 
ålderssegregationen i staden samt utöka med ett nytt boendealternativ för seniorer och 
studenter.  
Vad: Ta fram en modell för och inrätta generationsblandade flerbostadshus för 
exempelvis studenter, seniorer och nyanlända med olika åldrar och bakgrunder. 
Hur: Inventera bostadshus såsom äldreboenden och trygghetsboenden som kan 
omvandlas till generationsblandade flerbostadshus. Förvaltnings AB Framtiden kan 
undersöka sitt bostadsbestånd för att hitta lämpliga hus. Inspiration till modellen kan 
hämtas från liknande boendekoncept i Helsingborg, Holland och "Mehrgenerationenhaus" 
i Tyskland.  I vissa av exemplen kan studenter hyra ett rum till ett rabatterat pris i gengäld 
mot att de umgås i något av gemenskapsutrymmen. Det viktiga är att modellen medför 
minskad upplevelse av ensamhet och bidrar till generationsmöten. Göteborgs Stad kan 
samarbeta med SGS och Boplats Göteborg AB för att utveckla ett kösystem.  
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Aktivitet Ansvar När Indikator 

Ta fram en modell för 
generationsblandade 
flerbostadshus och 
inrätta minst ett  

Huvudansvarig: 
Förvaltnings AB 
Framtiden 
Boplats Göteborg 
AB 
Fastighetsnämnden 

Senast 
genomfört 
2023 

Antal lägenheter i 
generationsblandade 
flerbostadshus 

 
Aktivitet 2.2: Underlätta nybyggnation av bostäder för seniorer som är ekonomiskt 
överkomliga 
  
Varför: Med en åldrande befolkning behöver Göteborgs Stad öka möjligheten till 
kvarboende i fysiskt tillgängliga bostäder i närmiljön. Idag bor många seniorer i fysiskt 
otillgängliga bostäder och boendemiljöer samtidigt som många inte har råd att bo i 
nyproducerade hyresrätter och bostadsrätter trots behov av en mer tillgänglig bostad.  
Vad: Underlätta nybyggnation av fysiskt tillgängliga bostäder för seniorer som är 
ekonomiskt överkomliga 
Hur:  Staden ska eftersträva att underlätta nybyggnation av ekonomiskt överkomliga 
bostäder för seniorer med en årspension på 126 100 kr till 213 200 kr. Sifforna bygger på 
statistik kvinnor 65+ i Göteborg med lägst medelinkomst respektive genomsnittlig 
medelinkomst. Bostäderna kan bestå av olika upplåtelseformer såsom hyresrätter, 
kooperativ hyresrätt och bostadsrätter och olika bostadstyper såsom trygghetsbostäder, 
gemenskapsboende, kollektivhus och generationslägenheter. Det är viktigt att 
boendemiljöerna ökar den fysiska tillgängligheten för alla boende i området och därför 
bör det finnas krav på universell utformning och innovativa lösningar ska eftersträvas. 
Fastighetskontoret kan använda äldrebladet på karta i GIS för att välja ut strategiska 
områden med många äldre i behov av en mer tillgänglig och ekonomiskt överkomlig 
bostad. Gärna där det finns många singelhushåll och flerbostadshus som saknar hiss. Det 
är viktigt att placeringen av bostäderna ligger på en fysisk tillgänglig plats nära en 
tillgänglig hållplats 
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Underlätta 
nybyggnation av 
bostäder för seniorer i 
hela staden som är 
fysiskt tillgängliga och 
ekonomiskt 
överkomliga 

Fastighetsnämnden Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 

Andel (%) 
trygghetsbostäder och 
tillgänglighetsmärkta 
bostäder 

Andel (%) 
markanvisade lägenheter 
riktade till seniorer med 
hyra mellan 1100 - 1400 
kr per kvm bostadsarea 

 
 
Aktivitet 2.3: Pilotprojekt för att hjälpa seniorer flytta till mer ändamålsenliga 
bostäder 
 
Varför: Många seniorer bor i bostäder som inte motsvarar deras behov och har låg 
kännedom om boendealternativ, bostadsanpassning och bostadsbidrag. Idag agerar många 
seniorer för sent i att flytta till en behovsanpassad bostad vilket medför att det blir svårare 
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att flytta på grund nedsatta funktioner och ork. Det är fördelaktigt både för individ och 
samhälle om fler äldre kan klara sig själva längre i en tillgänglig bostad.  
Vad: Pilotprojekt för att hjälpa seniorer flytta till mer ändamålsenliga bostäder 
Hur: Pilotprojektet går ut på att hjälpa seniorer men också personer med 
funktionsnedsättningar att ta steget att flytta till en mer ändamålsenlig bostad. 
Förvaltnings AB Framtiden kan aktivt välja ut områden för att matcha bostäder med 
hyresgäster. Boplats Göteborg AB kan göra riktade informationssatsningar mot nyblivna 
pensionärer, ge individuell vägledning och ge information om bostadsbidrag. 
Fastighetskontoret kan samverka genom att informera om vilka möjligheter som finns för 
bostadsanpassningsbidrag. I pilotprojektet behöver aktörerna ta hänsyn till hur praktisk 
flytthjälp kan gå till som samtidigt möter behovet att kunna möta det känslomässiga 
steget det innebär att flytta samt undersöka annan praktisk hjälp som kan behövas i en 
flytt, från att väcka tanken till handling. Seniorer som inte vill flytta men bor på stor yta 
kan även få tips om hur de kan hyra ut rum 
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Genomföra pilotprojekt 
i fysiska otillgängliga 
områden där många 
seniorer bor 

Förvaltnings AB 
Framtiden 
Boplats Göteborg 
AB 

Samverkande 
ansvar:  
Fastighetsnämnden 

Senast 
genomfört 
2022 

Antal seniorer som har 
flyttat genom 
pilotprojektet 

 
  
Aktivitet 2.4: Särskild rådgivning till seniorer som funderar på att byta bostad  
 
Varför: Det finns ett behov av oberoende och pålitlig rådgivning när seniorer funderar på 
att byta till en mer ändamålsenlig bostad. Flera seniorer har uttryckt att det upplevs svårt, 
krångligt och energikrävande att byta bostad. 
Vad: Seniorer behöver pålitlig rådgivning och hjälp med att byta bostad.   
Hur: Idag erbjuder staden kostnadsfri konsumentrådgivning, budget- och 
skuldrådgivning och anpassade rådgivningsföreläsningar till olika grupper. Aktiviteten 
handlar om att ge Konsumentrådgivning och Budget- och skuldrådgivning ett särskilt 
uppdrag att erbjuda kostnadsfri rådgivning till seniorer som funderar på att byta bostad 
gällande alla boendeformer. Budget- och skuldrådgivning kan hjälpa seniorer att 
visualisera kostnader i samband med funderingar på att flytt. Det kan handla om att lägga 
upp budget inför sälj och köp vid flytt. Konsumentrådgivning kan erbjuda vägledning 
avtalsrättsliga delar gällande flyttfirma och flyttstädning. I samband med uppdraget 
behöver verksamheterna göra riktade utskick till målgruppen.  
 
Aktivitet Ansvar När indikator 

Erbjuda 
rådgivning till seniorer 
som vill byta bostad 

Nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice 

Senast 
genomfört 
2021 

Antal som seniorer som 
söker rådgivning för att 
byta bostad 
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Aktivitet 2.5: Koncept för att öka sociala kontakter och trygghet i boendemiljön 
 
Varför: Äldre har behov av att få nya sociala kontakter och känna gemenskap i 
boendemiljön. Att ha samtalskontakt med grannar kan öka trygghet, välbefinnande och 
individens hälsa.  
Vad: Utveckla ett koncept där grannar uppmanas att heja på och umgås med varandra en 
dag om året genom olika aktiviteter inomhus och utomhus.  
Hur: Inventera vilka gemensamhetslokaler som finns, utveckla ett koncept och 
marknadsför dagen. Exempelvis är det bra om aktiviteterna som arrangeras under dagen 
går att registrera för att synliggöra vilka grannskap/närmiljöer som deltar. Hyresgästerna 
kan själv komma med förslag på lämpliga lokaler/träffpunkter och hyresvärden ska stötta 
dessa idéer. Bostadsrättsföreningar och samfälligheter för villaområden ska informeras 
och uppmanas att delta i dagen.  
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Ta fram koncept och 
genomföra aktiviteter en 
dag om året 

Förvaltnings AB 
Framtiden 

Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 

Fler som anger att de 
brukar stanna och prata 
med sina grannar 

Invånare 16–84 år med 
avsaknad av tillit till 
andra, andel (%) 

 

Social delaktighet och inkludering 
Målbild: Göteborgs Stad har socialt inkluderande miljöer och verksamheter som 
främjar delaktighet, tar tillvara på äldres resurser och engagemang samt uppmuntrar 
äldre att gå ut och delta i sociala nätverk 
 
Beskrivning av fokusområde: 
Fokusområdet Social delaktighet och inkludering belyser behoven att kunna delta i 
sociala, kulturella, politiska och religiösa aktiviteter, känna gemenskap och ha sociala 
interaktioner med andra i sin närmiljö och i samhället för att bibehålla en god hälsa. Det 
handlar både om organiserade aktiviteter på mötesplatser såsom informella sociala 
strukturer som möten med grannar, familj och vänner. Det ger förutsättningar att använda 
sin kompetens, kunskap, få respekt, bygga självförtroende och nära relationer. Bristen på 
sociala relationer och ofrivillig ensamhet är en hälsorisk och enligt WHO kan det 
jämföras med hälsoriskerna med rökning, fetma och fysisk inaktivitet (2017: 55). 
Området belyser vikten av att ta tillvara på äldres olika resurser och engagemang och att 
arbeta för att minska ålderism och åldersdiskriminering som kan ge upphov till skadliga 
konsekvenser på hälsa och livskvalitet. Alla äldre ska kunna känna respekt och ha 
möjligheter att bidra i samhället. Social delaktighet och inkludering är ett av de tre 
prioriterade fokusområdena för seniorer. 
 

De utvalda aktiviteterna: 
 
Aktivitet 3.1: Aktivitetskompis 
 
Varför: Många seniorer uttrycker ett behov av att de gärna vill gå på aktiviteter men det 
kan vara svårt att hitta någon att gå med. En del upplever också otrygghet att gå på 
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aktiviteter som sker kvällstid. Aktivitetskompis sammanför behoven att tillgängliggöra 
aktiviteter, kultur och öka möjligheten att skapa nya eller fler sociala relationer.  
Vad: Ta fram koncept för Aktivitetskompis och skapa en gemensam plattform för match-
making av volontärer och personer som vill gå på aktiviteter.  
Hur: Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram plattformen där volontärer, äldre och 
andra som vill gå på aktiviteter kan matchas ihop. Uppdraget bör samverkas med 
nämnden för äldre samt vård och omsorg och nämnd för konsument och 
medborgarservice. Det är önskvärt om intressepoolen går att sortera geografiskt där 
personer som bor i samma närmiljö och kan möjliggöra samåkning till aktiviteter. Alla 
göteborgare ska kunna delta i Aktivitetskompis då deltagarna matchas ihop utifrån 
intresse. Det finns olika initiativ i staden samt i civilsamhället som går att ta inspiration 
och lärdomar från samt samverka med.  
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Ta fram modell och 
plattform för konceptet 
Aktivitetskompis  

Huvudansvariga: 
Kulturnämnden 
 
Samverkande ansvar: 
Nämnden för äldre 
samt vård och omsorg, 
Nämnden för 
konsument och 
medborgarservice, 
Idrott – och 
föreningsnämnden 

Senast 
genomfört 
2022 

Andel seniorer som 
upplever att de har fler 
sociala kontakter eller 
upplever mer 
gemenskap i samhället 
efter att ha deltagit i 
Aktivitetskompis 

  
  
Aktivitet 3.2: Fadder för att bryta ofrivillig ensamhet 
 
Varför: Det finns ett behov att bryta ofrivillig ensamhet och social isolering som kan 
leda till ökad ohälsa.  
Vad: Personer som själva varit ofrivilligt ensamma blir ambassadörer för exempelvis 
träffpunkt och andra mötesplatsverksamheter. De agerar ”fadder” och träffar ofrivilligt 
ensamma personer för att peppa till att ta del av stadens verksamheter.   
Hur: Utöka och bygg vidare på samverkan och befintligt arbetssätt gällande 
fadderverksamhet i hälsofrämjande och förebyggandeenheten i Örgryte-Härlanda till hela 
Göteborg. Personer som är ofrivilligt ensamma och socialt isolerande eller befinner sig i 
riskzonen kan genom Göteborgs Stads samverkan med vårdcentral, biståndsenheter, 
hemtjänsten, fastighetsägare och bovärdar fångas upp.  
  
Aktivitet Ansvar När Indiaktor 

Utöka arbetssätt och 
samverkansmodell för 
fadderverksamhet för hela 
staden 

Nämnden för äldre 
samt vård och 
omsorg 

 

Senast 
genomfört 
2021 

Antal registrerade 
nybesök via 
fadderverksamheten 

Andel (%) 65+ som 
anger att de har haft en 
positiv syn på 
framtiden 
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Aktivitet 3.3: Fredagsmys med berättelsetema i närområdet 
 
Varför: Minska ålderism genom att låta olika berättelser om åldrandet och vad det 
innebär ta plats i en lokal över en bit mat 
Vad: Utveckla ett koncept där äldre får delge sin berättelse med valfritt uttryck på caféer, 
restauranger, mötesplatser och i föreningslokaler som erbjuder mat till rabatterad pris.  
Hur: Konceptet bygger på att en mångfald av äldre med olika erfarenheter, kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder delger sin berättelse och 
sina erfarenheter. Inför konceptutvecklingen behöver en inventering genomföras av 
stadens befintliga verksamheter med lokal som erbjuder meningsfulla aktiviteter, och 
lämpliga tillgängliga caféer och restauranger. Nämnden för äldre samt vård och omsorg 
ska samverka med civilsamhället, lokalt näringsliv och seniorer.  
  
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Konceptutveckling för 
Fredagsmys med 
berättelsetema som bidrar 
till mer gemenskap och 
mindre ålderism i områden 
där många seniorer bor 

Nämnden för 
äldre samt vård 
och omsorg 

 

Senast 
genomfört 
2022 

Andel (%) seniorer som 
upplever att de har 
möjlighet att bidra med 
sin berättelse och ta del 
av andra seniorers 
berättelser 
 
  
 

 
 
 Aktivitet 3.4: Pratbänken  
 
Varför: Aktiviteten grundar sig i seniorers behov att känna delaktighet och trygghet i 
offentliga miljöer. Det behövs fler platser som möjliggör mellanmänskliga möten och 
sociala interaktioner.   
Vad: Skapa särskilda gestaltade sittplatser som tydligt uppmanar personer att prata med 
varandra på utvalda platser i offentliga miljöer såsom parker, torg och knutpunkter.   
Hur: Pratbänkarna utformas så att alla, oavsett funktionsvariation, kan använda dem för 
att delta i oväntade samtal och möten. Det kan handla om att omvandla befintliga 
sittplatser som exempelvis kan få särskild färg eller dekal, eller att skapa nya sittplatser.  
Pratbänkarna kan få olika samtalsteman vid evenemang. Framtidsutvecklarna kan agera 
samtalsstartare vid lanseringen. Inspiration finns att ta från olika ”Chatty Benches” i 
Storbritannien.  
 
Aktivtet Ansvar När Indikator 

Inrätta pratbänkar på tio 
offentliga platser med 
jämlik geografisk placering 
i staden 

Trafiknämnden 
och Park- och 
naturnämnden 

Senast 
genomfört 
2021 

Antal pratbänkar som har 
anlagts 
   
Upplevd trygghet och 
gemenskap vid 
pratbänkarna 
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Stadsmiljö och stadsutveckling 
Målbild: 
Göteborgs Stad planerar och gestaltar åldersvänliga stadsmiljöer som stödjer 
möjligheten att åldras i närmiljöer genom dialog med seniorer och att ta tillvara på 
gruppens mångfacetterade behov  
 
Beskrivning av fokusområde: 
Stadsmiljöns gestaltning och innehåll har stor betydelse för vår självständighet, 
livskvalitet och våra förutsättningar att kunna delta och vistas i offentliga rum och 
grönområden. Ett åldersvänligt stadsutvecklingsperspektiv kännetecknas av närhet, 
tillgänglighet och trygghet i stadsmiljöer och grönytor. Seniorer ska vara delaktiga i 
stadsutvecklingsprocessen så att målgruppens mångfacetterade behov beaktas i planering 
och gestaltning av staden. 
 
Utvald aktivitet: 
 
Aktivitet 4.1. Öka tillgängligheten till att delta i stadsutvecklingsprocesser 
 
Varför: För att Göteborg ska kunna bli en åldersvänlig stad behöver seniorers 
mångfacetterade behov beaktas mer i stadsutvecklingsprocessen, såsom i gestaltning och 
innehåll av offentliga miljöer. Många seniorer uttrycker ett behov av att förstå hur de kan 
vara delaktiga.  
Vad: Fler seniorer ska kunna vara delaktiga och påverka på olika sätt i stadsutvecklingen 
Hur: Tillgängliggöra de dialogmetoder som finns och används i stadens fysiska 
planering. Skapa nya arbetssätt i samverkan för att hitta en bredare representation och 
inkludera äldre personer med olika behov i processen. Det är väsentligt med dialog och 
deltagande tidigt i stadsutvecklingsprocessen. Byggnadsnämnden, Trafiknämnden och 
Park- och Naturnämnden har huvudansvaret att genomföra aktiviteten. Kulturnämnden 
har en samverkande roll att bistå i medborgardialoger, som kan exempelvis kombineras 
med kulturupplevelser, vilket kan synliggöra sociala och kulturella värden i 
stadsutvecklingsprocesser.   
 
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Samverka och använda 
fler sätt för dialog och 
delaktighet som 
inkluderar fler äldre och 
möjliggör djupare 
behovsanalys. 

Huvudansvar: 
Byggnadsnämnden, 
Trafiknämnden, 
Park- och 
naturnämnden 
 
Samverkande 
ansvar:  
Kulturnämnden, 
Nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice 

Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 

Andel (%) seniorer som 
för första gången deltar i 
dialoger i 
stadsutvecklings-
processer 

Antal nya metoder som 
involverar och 
undersöker fler behov i 
stadsutvecklingen  
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Samhällsstöd och service 
Målbild: 
Göteborg Stad erbjuder tillgänglig service och tjänster som är lätta att förstå, 
använda och hitta fysiskt och digitalt. 
 

Beskrivning av fokusområdet:  
Hur samhällsstöd och service är utformad och placerad påverkar seniorers förmåga att 
upprätthålla en god hälsa och klara sig själv. Samhällsstöd och service behöver vara nära, 
lättillgänglig och möta seniorernas mångfacetterade behov. Ett bra bemötande är grunden 
för åldersvänligt samhällsstöd och service.  
   

Utvald aktivitet: 
  
Aktivitet 5.1: Insatser för att öka digital kompetens och delaktighet hos seniorer 
 
Varför: Det finns ett behov av att minska seniorers digitala utanförskap 
Vad: Idag finns det flera spridda initiativ som pågår i staden, där både utbildningar och 
hjälp inom digital teknik erbjuds. Men det finns inget helhetsperspektiv som säkerställer 
jämlik tillgång i att minska det digitala utanförskapet. För att möjliggöra digital 
delaktighet oavsett ålder och funktionsvariation behöver staden samordna och utöka 
insatserna för att öka den digitala kompetensen bland äldre med särskilt fokus på grupper 
och individer som riskerar att exkluderas eller redan upplever ett digitalt utanförskap. 
Hur: Aktiviteten bör samordnas som en övergripande demokrati- och delaktighetsfråga 
för att möjliggöra ett helhetsgrepp för att minska det digitala utanförskapet hos 
göteborgarna. En arbetsgrupp kan bildas för att inventera de satsningar som pågår och 
analysera hur det digitala utanförskapet ser ut bland seniorer och andra riskgrupper och 
individer i staden. Utifrån behov hos målgrupper och individer kan staden utforma 
 utforma lämpliga insatser. Utifrån inventering och analys kan staden erbjuda personlig 
hjälp i hemmet och i smågrupper för att både öka digital kompetens och möjliggöra nya 
sociala kontakter i seniorers närmiljö. Bra vore också om Göteborg hade en fast plats dit 
invånare kan komma med sina frågor, få utbildning, föreläsningar och få låna hem 
tekniska prylar. Helsingborgs stad har ett så kallat Digidel-center som kan vara en 
förebild. I de kompetenshöjande insatserna ska seniorers egna kunskaper tas tillvara 
genom att uppmana och skapa förutsättningar för att seniorer ska kunna utbilda andra 
seniorer.  
  
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Kompetenshöjande 
insatser för att minska det 
digitala utanförskapet hos 
seniorer med särskilt 
fokus på grupper som 
riskerar att exkluderas  

Huvudansvar:  
Nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice 

Samverkande 
ansvar:  
Nämnden för äldre 
samt vård och 
omsorg, 
Kulturnämnden  

Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 
 

Upplevd ökad 
delaktighet och 
kompetens inom 
digital teknik hos 
målgruppen 

En övergripande 
modell och arbetssätt 
för att minska det 
digitala utanförskapet 
är framtagen 
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Information och kommunikation 
Målbild: 
Göteborgs Stad erbjuder tillgänglig information och kommunikation som är relevant, 
lättförståelig och ökar möjligheterna att kunna hålla sig uppdaterad, ta del av service 
och vara aktiv i samhället hela livet.  
 

Beskrivning av fokusområde:  
 
Hur staden kommunicerar och informerar är av stor vikt för att seniorer ska kunna ta del 
av stadens tjänster, hålla sig uppdaterade och vara självständiga. Brister i tillgängligheten 
kan ge upphov till att individer blir socialt exkluderade, inte nås av allmänviktig 
information och försvårar det demokratiska deltagandet. Fokusområdet belyser seniorers 
behov av att förstå var de kan hitta information om stadens tjänster men också 
upplevelsen att det är lätt att kommunicera med staden. Staden har en nyckelroll i att alla 
invånare ska kunna nås och ta del av pålitlig och relevant information.  
 

Utvald aktivitet: 
 
Aktivitet 6.1: Öka stadens förståelse för äldres behov och vanor att ta till sig 
information och kommunikation 
 
Varför: Göteborgs Stad når inte fram med sin information och kommunikation fullt ut 
till gruppen äldre. Det finns stora skillnader i hur seniorer tar till sig information, vilka 
kommunikationskanaler som den heterogena gruppen använder och förmågan att förstå 
var de ska hitta information.  
Vad: Stärka och systematisera stadens pågående arbete att undersöka hur information till 
äldre personer bäst når fram och i vilka kanaler äldre personer föredrar att kommunicera. 
Ett särskilt fokus på att öka stadens medarbetares kunskaper om personer som är i 
riskzonen att exkluderas på grund av otillgänglig information eller att information inte 
upplevs relevant.  
Hur:  Utifrån användardriven innovation och användartest kan Göteborgs Stad förbättra 
och rikta sin information och kommunikation för att få bättre träffsäkerhet. Insamling av 
kunskap samt utförande av tester och analyser bör göras kontinuerligt då nya kanaler 
tillkommer ständigt. Kunskapen om äldres vanor att ta del av information behöver spridas 
till stadens olika verksamheter för att öka tillgängligheten.  
 
   
Aktivitet Ansvar När Indikator 

Fortsätta att genomföra 
regelbundna 
undersökningar av äldres 
kommunikationsvanor 
och sprida resultatet 

Huvudansvar: 
Nämnden för 
konsument- och 
medborgarservice 
och Nämnden för 
äldre samt vård 
och omsorg 

 

Kontinuerligt 
under plan-
periodens 
giltighetstid 

Upplevelsen av hur 
tillgänglig stadens 
information och 
kommunikation är 
baserat på inkomna 
synpunkter till 
Göteborgs Stads 
Äldreombudsman 
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Bilaga 1.  

Förklaring av begrepp 
 
AFCC 
AFCC är den internationella förkortningen för Age-friendly Cities and Communties. Det 
vill säga Åldersvänliga städer och samhällen.   
 
Framtidsutvecklare 
Seniorers delaktighet är grunden för att lyckas skapa åldersvänliga miljöer. För att 
säkerställa delaktighet genom hela arbetsprocessen med Åldersvänliga Göteborg 
skapades ett särskilt, ideellt uppdrag för seniorer som fick namnet Framtidsutvecklare. 
Framtidsutvecklarna är en grupp seniorer med olika bakgrund, ålder, kön, kunskaper, 
erfarenheter och som bor i olika delar av Göteborg. En framtidsutvecklare driver ideellt 
arbetet för en åldersvänlig stad. De bidrar med sina kunskaper, erfarenheter, engagemang, 
tid och kreativitet på olika sätt inom Åldersvänliga Göteborgs fokusområden. 
 
Funktionsnedsättning 
Socialstyrelsen beskriver att funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning är ett ord som används för att 
beskriva när en funktion anses vara nedsatt jämfört med normen. 
 
Funktionsvariation 
Ordet funktionsvariation används för att beskriva den fysiska, psykiska eller kognitiva 
variation som finns hos människor utan att värdera denna variation. Ordet synliggör att 
det inte finns ett sätt att fungera som människa utan flera. En funktionsvariation är något 
alla människor har och är inte synonymt med ordet funktionsnedsättning.  

Normmedvetenhet 
Normmedvetenhet är att utifrån en normkritisk analys arbeta normmedvetet. Normkritik 
är ett ifrågasättande av föreställningar om vad som anses vara normalt respektive 
avvikande. Normkritiken används för att synliggöra exkluderande och diskriminerande 
strukturer. Fokus riktas mot det som uppfattas som ”normalt” istället för mot dem som 
bryter mot normen. Utifrån normkritisk analys går det att arbeta normmedvetet.   
 
Senior/äldre person 
I den här planen används senior och äldre person för personer som är över 65 år. 
 
Ålderism 
Ålderism handlar om ålder som en grund för fördomar och att särskilda egenskaper 
kopplas till en människas ålder. Det kan leda till åldersdiskriminering och kan ge upphov 
till skadliga konsekvenser för äldre personers hälsa och livskvalitet. Enligt WHO är 
ålderism den mest accepterade av alla fördomar och bestrids sällan på samma sätt som till 
exempel rasism eller sexism (Officer, A. & De la Fuente-Núñez, V. 2018). 
 
Ålderssegregation 
Ålderssegregation innebär att människor segregeras på grund av ålder. Ålderssegregation 
kan leda till att olika generationer får en mindre förståelse för varandra på grund av att de 
inte möts i vardagen - varken fysiskt, socialt och digitalt. Det kan i sin tur leda till ökat 
främlingskap och otrygghet.  
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Åldersvänlig stad 
Åldersvänlig stad är ett begrepp som innebär att en stad arbetar för och har inkluderande 
och tillgängliga sociala och fysiska miljöer som främjar hälsa, delaktighet, trygghet med 
livskvalitet genom hela livet.  
 
WHO 
WHO (World Health Organization) är den internationella förkortningen för 
Världshälsoorganisationen.  

 
Referenser 
 
Officer, A., & De la Fuente-Núñez, V. (2018) A global campaign to combat ageism. Bull 
WHO 2018; 96:299–300. Hämtat från https://www.who.int/bulletin/volumes/96/4/17-
202424.pdf den 23 april 2019 

WHO (2017) Age-friendly environments in Europe: A handbook of domains for policy 
action. Åtkomst: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/359543/AFEE-
handbook.PDF 
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