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Abstract 

Cities are facing a major demographic change where the proportion of older people is 

expected to increase. This has drawn attention to the need to make cities more age-friendly, 

and thus promote health, independence and the active lives of the elderly. In 2010, the 

World Health Organization (WHO) created a global network for age-friendly cities and 

communities with the aim of spreading knowledge and information about how to better 

adapt cities for older people. Stockholm is one of many cities that have now joined the 

network and thus committed to making the city more age-friendly. The aim of this thesis has 

therefore been to investigate how Stockholm can plan to become an age-friendly city based 

on the WHO guidelines and the age-friendly planning processes in other cities. 

First, a literature study of articles concerning other cities’ age-friendly work was made. 

Based on this literature study, a theoretical framework was developed around the themes 

that emerged as particular important regarding age-friendly planning. The theories were 

collaborative planning, institutional capacity and integrated planning. Furthermore, studies 

of documents dealing with the future development of Stockholm City were conducted to 

examine the elderly perspective in these. Finally, interviews with municipal officials and 

politicians were made to get a deeper understanding of how the cities age-friendly planning 

looks today. 

The study’s results indicate that Stockholm has good opportunities to plan for an age-

friendly city, while there are still several obstacles to overcome. The city’s strengths are the 

desire to become more age-friendly, which is evidenced by political support and a given 

budget, as well as the recognition of the importance of including the urban planning office. 

However, some of the obstacles that remain are the lack of cross-sectorial collaboration 

(between the urban planning office and the elderly administration office), that the elderly 

administration office comes in too late in urban planning processes, and that the needs of 

the elderly have long been adopted through the accessibility perspective only. The study 

ends with a number of solutions to help overcome these obstacles. 

English title: Age-friendly urban planning in Stockholm 
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Sammanfattning 

Världens städer står inför en stor demografisk förändring där andelen äldre människor 

förväntas öka. Detta har uppmärksammat ett behov av att göra städer mer äldrevänliga, för 

att på så sätt främja de äldres hälsa, självständighet och aktiva liv. År 2010 skapade 

Världshälsoorganisationen (WHO) ett globalt nätverk för äldrevänliga städer och kommuner 

med syftet att sprida information och kunskap om hur man bättre kan anpassa städer för 

äldre människor. Stockholm är en av många städer som nu har gått med i nätverket och 

därmed åtagit sig att göra staden mer äldrevänlig. Syftet med detta arbete har därför varit 

att med hjälp av WHO:s riktlinjer och andra städers äldrevänliga planeringsprocesser, 

undersöka hur Stockholm kan planera för att bli en mer äldrevänlig stad. 

Först gjordes en litteraturstudie av artiklar där man forskat om städers äldrevänliga arbeten. 

Baserat på denna litteraturstudie togs ett teoretiskt ramverk fram kring de teman som 

framkommit som särskilt viktiga angående en äldrevänlig planering. Teorierna som använts 

är kollaborativ planering, institutionell kapacitet samt integrerad planering. Vidare 

genomfördes studier av dokument som behandlar Stockholms stads framtida utveckling för 

att undersöka äldreperspektivet i dessa. Till sist genomfördes även intervjuer med 

förvaltningsanställda och politiker inom stadsbyggnad och äldrefrågor för att få en djupare 

förståelse för hur stadens äldrevänliga planering ser ut idag. 

Studiens resultat tyder på att det idag finns bra förutsättningar för Stockholm att kunna 

planera för en äldrevänligare stad, samtidigt som det återstår ett antal hinder för arbetet. De 

styrkor som staden visar idag är viljan att bli mer äldrevänlig, något som framgår genom 

politiskt stöd och en avsatt budget för arbetet, samtidigt som man inser den viktiga roll som 

stadsbyggnadskontoret kan bidra med. Några av de hinder som dock återstår är bristen på 

sektorsövergripande samverkan (mellan stadsbyggnadskontoret och äldreförvaltningen), att 

äldreförvaltningen kommer in för sent i stadsplaneringsprocesser, och att äldres behov länge 

har antagits tillgodoses genom tillgänglighetsperspektivet. Studien avslutas med ett antal 

förslag på lösningar för att överkomma dessa hinder.  
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1. Inledning 
En utmaning för dagens och framtidens städer är att anpassas efter en snabbt åldrande 

befolkning. Den demografiska förändringen i städer går mot en allt större andel äldre 

människor, vilket medför stora ekonomiska och sociala påfrestningar, men också flertalet 

möjligheter för städer att utvecklas (OECD, 2015; OECD, 2003). Världshälsoorganisationen, 

WHO (2007), anser att trenden mot en allt större andel äldre människor ställer krav på 

städer att både främja de äldres välmående, en utmaning som följer de sociala och fysiska 

förändringarna associerat med åldrande, samtidigt som de borde dra nytta av de faktum att 

äldre utgör en resurs för samhället. I Sverige beräknas andelen personer över 65 år öka från 

en femtedel till en fjärdedel fram till år 2060 (SCB, 2015). Samtidigt är äldre svenskar en 

väldigt heterogen grupp med olika och även ojämlika förutsättningar för att åldras väl. 

Socioekonomiska skillnader och olika preferenser bland äldre påverkar hur de kan, och hur 

de väljer att leva sina liv, vilket ställer krav på variation och förändring av utbudet i landets 

städer (Abramsson, Hydén, Motel-Klingebiel, 2017).  

Denna demografiska utmaning har uppmärksammat ett behov av att göra städer mer 

äldrevänliga. En viktig aktör inom det äldrevänliga arbetet är WHO som år 2010 skapade ett 

globalt nätverk för äldrevänliga städer och kommuner (eng: global network of age-friendly 

cities and communities) med syftet att engagera fler städer att delta i det äldrevänliga 

arbetet (WHO, 2017). På Stockholms kommun har man nu gått med i WHO:s nätverk och 

man har arbetat fram ett underlag till program för ett äldrevänligt Stockholm (Stockholms 

Stad, 2017b). Som medlem i nätverket förväntas man att kontinuerligt utvärdera och arbeta 

för att förbättra stadens äldrevänlighet samt se till så att olika policys och miljöer är 

anpassade och tillgängliga för stadens äldre människor och deras behov (WHO, 2015b). 

Utöver det måste staden också bidra till kunskaperna om äldrevänliga städer genom att dela 

med sig av stadens utveckling och resultat till andra medlemsstäder (WHO, 2017).  

För att bli en äldrevänlig stad krävs dock insatser inom flera olika samhällsområden och 

därav även medverkan från fler sektorer och verksamheter än de som traditionellt 

associerats med arbete angående äldre och åldrande (Clark & Glicksman, 2012). Hockey et al 

(2013) menar att planeraryrket och planeringen av städer har stora möjligheter att påverka 

äldre människors livskvalité, vilket innebär att det krävs en större medvetenhet om äldre 

bland planerare. Det finns flera studier som undersökt vad en äldrevänlig stad är, men få har 

undersökt om städers initiativ till att bli äldrevänliga har lett till organisatoriska förändringar 

så som nya partnerskap och samarbeten, eller förändringar av befintliga styrdokument 

(Lehning & Greenfield, 2017). Tidigare studier om äldrevänlig planering i Stockholm har visat 

att det saknas ett äldreperspektiv i flera av de sektioner i staden som skulle kunna bidra till 

en äldrevänlig stad. Äldreförvaltningen har visat störst intresse för en samverkan mot ett 

äldrevänligt Stockholm medan ett sådant intresse har varit svagt på exempelvis 

stadsbyggnadskontoret (Haglund, 2015; Eriksson, 2015). Det som bland annat motiverat till 

denna studie är därför om denna tidigare brist på äldreperspektiv i Stockholm stads 

verksamheter förändrats och fått större spridning i samband med medlemskapet i WHO:s 

nätverk.  
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Med anledning av Stockholms medlemskap i WHO:s nätverk, är syftet med denna studie att 

undersöka hur staden kan planera för att bli en mer äldrevänlig stad. Av stort intresse är om 

medlemskapet och åtagandet att göra staden mer äldrevänlig kommer att leda till en ökad 

samverkan mellan olika aktörer i staden som kan påverka arbetet, framförallt mellan 

stadsbyggnadskontoret och äldreförvaltningen, men också andra aktörer och politiker. Då 

tidigare studier påvisat att äldreperspektivet har varit ganska svagt på 

stadsbyggnadskontoret, undersökts om detta nu är på väg att förändras. Målet med studien 

är att bidra med kunskaper och rekommendationer för hur man kan göra städer mer 

äldrevänliga. De frågeställningar som vägleder studien är således: 

• Vad kan Stockholm lära av erfarenheter från andra städer som har en koppling till 

WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer? Vad har stadsplanering för roll i detta 

arbete? 

 

• Hur ser den äldrevänliga planeringen ut i Stockholm idag? Samverkar man mellan de 

som jobbar med stadsplaneringsfrågor och de som jobbar med äldrefrågor?  

 

1.2. Avgränsningar och förtydliganden  
I denna studie ligger fokus på hur man kan planera äldrevänliga städer med hjälp av WHO:s 

nätverk och riktlinjer. Andra projekt som syftar till att skapa bättre miljöer för äldre 

människor (exempelvis den amerikanska modellen NORCs, Greenfield et al, 2015) nämns 

kort i studien, men undersöks inte vidare, då det är WHO:s riktlinjer som är av intresse.  

Från WHO:s riktlinjer kan målgruppen äldre definieras som personer som är över 60 år. Det 

är dock viktigt att påpeka att äldre är en väldigt heterogen grupp, där någon som är mycket 

gammal kan ha en hälsa som motsvarar en mycket yngre person, och tvärtom. Vidare kan 

påpekas att det kan finnas globala och regionala skillnader i vad som utmärker en äldre, och 

WHO som är en global organisation inkluderar naturligtvis alla världens äldre människor. I 

vissa länder är medelåldern lägre än i andra länder, och människor i dessa länder kan tänkas 

ha en sämre hälsa högre upp i åldern. Denna studie låter därför begreppet äldre vara något 

diffust men med inriktningen att den äldre är någon som har kommit högre upp i åldern men 

som kan vara både fullt frisk eller som drabbats av ohälsa. 

Här kan även förtydligas att studien är begränsad till att behandla äldrevänliga städer, det vill 

säga, hur en äldrevänlig planering gör sig uttryck i den urbana kontexten. Hade studien även 

belyst äldrevänlig planering på landsbygden hade studien troligtvis sett annorlunda ut. 

Vidare är studien skriven ur ett planeringsperspektiv. Med andra ord utgår studien från hur 

man kan skapa äldrevänliga städer genom olika planeringsverktyg, snarare än genom 

exempelvis sjukvård och hälsovård. 
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2. Metod 
Studien använder sig av kvalitativa forskningsmetoder, vilket innebär att fokus ligger på 

tolkning av ord vid insamling och analys av data, snarare än kvantifiering av data (Bryman, 

2018). Studien har därför den epistemologiska positionen som bygger på en förståelse av 

den sociala verkligheten baserat på hur individerna i en viss miljö uppfattar och tolkar denna 

verklighet. Denna position innebär att forskaren inte är ute efter att slå fast sanningar, utan 

att skapa en förståelse av den sociala världen (Alvesson & Sköldberg, 2009). Fokus ligger på 

tolkning, och det insamlade materialet är därför i sig ett resultat av tolkning. Vidare har 

konstruktionism varit den ontologiska utgångspunkten för studien, vilket innebär ett synsätt 

där den sociala verkligheten är ett resultat av individers samspel mellan varandra (Bryman, 

2018). Konstruktionism antar att verkligheten inte är något som är naturligt given, utan 

skapas och påverkas av individers upprepade vanor och rutiner. Individer utsetts därmed för 

en sorts social kontroll där de förväntas ha en viss roll och agera och handla på ett visst sätt 

(Alvesson & Sköldberg, 2009).  

Då studien fokuserar på ett specifikt fall, nämligen det äldrevänliga arbetet i Stockholms 

stad, kan den beskrivas som en typ av fallstudie. Ett ”fall” i en fallstudie associeras oftast 

med en viss plats så som ett område, ett samhälle eller en organisation, där fokus ligger på 

att studera miljön eller situationen i fråga (Bryman, 2018). Studiens översiktliga 

arbetsprocess visas i figur 1 nedan. Problemformuleringen om äldrevänliga städer 

(uppsatsens inledande avsnitt) ledde till formulering av studiens syfte och frågeställningar. 

Därefter bestämdes vilka vetenskapliga metoder som skulle kunna användas för att bäst nå 

syftet och besvara frågeställningarna. Dessa var litteraturstudier, dokumentstudier samt 

intervjuer. Baserat på litteraturstudien som fungerar som en forskningsöversikt av hur andra 

städer har arbetat för att bli äldrevänliga, utformades ett teoretiskt ramverk kring de teman 

som visat sig vara särskilt viktiga för att lyckas med en implementering av en äldrevänlig 

planering. Det teoretiska ramverket har sedan använts för att diskutera de resultat som 

framkommit från de olika metoderna. Studien avslutas med ett antal sammanfattande 

reflektioner angående en äldrevänlig planering i Stockholm stad.  

Figur 1. Översiktlig bild av studiens arbetsprocess 

Nedan följer mer ingående beskrivningar av de tre metoder som har använts i studien.  
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2.1. Litteraturstudie 
Litteraturstudier används för att gå igenom vad som tidigare är känt inom ett ämne (Bryman, 

2018). En litteraturstudie kan ha två olika syften, antingen att fungera som en introduktion 

till ett ämne för att identifiera vad som tidigare har studerats inom ämnet och vad som därav 

behöver studeras vidare i, eller utgöra ett mål i sig, det vill säga, svara på en forskningsfråga. 

I denna studie har båda tillvägagångsätten använts. Litteraturstudier gjordes i början av 

arbetets gång för att skapa en förståelse för vad en äldrevänlig stad är, och för att på så sätt 

skapa en bakgrund av ämnet. Sedan genomfördes litteraturstudier för att få en insyn i andra 

städers erfarenheter i deras arbete för att bli äldrevänliga städer, vilket har använts för att 

besvara den första frågeställningen.  

Då studiens utgångspunkt baseras på Stockholms stads medverkan i WHO:s nätverk för 

äldrevänliga städer är mycket information baserad på WHO:s beskrivning av äldrevänliga 

städer, vilket har hämtats från organisationens hemsida. Detta har sedan kompletterats med 

forskningsartiklar och dokument som inhämtats via Kungliga Tekniska Högskolans biblioteks 

databas (KTH Primo) och Google Scholars databas. För att få en förståelse för vad en 

äldrevänlig stad är, användes sökord och formuleringar som age-friendly 

cities/environments/communities, samt deras svenska översättning. Därefter påbörjades en 

systematisk procedur där det vid inläsning av artiklarna påvisades andra begrepp som 

författaren därefter använt för att söka efter fler artiklar. Dessa begrepp var active ageing, 

healthy ageing och ageing in place, samt deras svenska översättning. Vidare användes 

formuleringar som age-friendly cities and WHO och age-friendly initiatives and WHO, för att 

generera artiklar som kan ge en insyn i andra städers erfarenheter att arbeta enligt WHO:s 

guide och riktlinjer. De artiklar som efter studie av titel och sammanfattning inte bedömdes 

vara relevanta sållades bort.  

2.2. Dokumentstudie 
För att skapa en förståelse för hur Stockholm idag planerar kring frågor som berör äldre 

gjordes en dokumentstudie av några av stadens styrande dokument. Enligt Bryman (2018) 

utgör dokument en möjlighet för utomstående att blicka in i organisatoriska och sociala 

verkligheter. Från dokument kan man få en uppfattning om vad som sker i en organisation 

samt få reda på sådant som rör organisationens kultur eller grundsyn. De dokument som 

valdes ut i denna studie var stadens vision, Vision 2040 – ett Stockholm för alla (Stockholms 

stad, 2016), stadens budget för 2018 (Stockholm stad, 2017c) samt stadens översiktsplan 

(Stockholm stad, 2018). Att just dessa dokument valdes föll sig naturligt då de syftar till att 

styra stadens framtida utveckling och till att vägleda viktiga aktörer i deras 

utvecklingsarbete. Förhoppningen var därför att dessa dokument skulle ge någon sorts 

förståelse för hur man planerar för äldre idag, samt om det finns någon indikation på att 

arbetet med en äldrevänlig stad är, eller kommer att bli, en viktig del av stadens framtida 

utvecklingsarbete. Visionen och översiktsplanen lästes igenom grundligt och avsnitt, stycken 

och meningar som berörde gruppen äldre markerades efterhand. Med hjälp av dessa 

markeringar gjordes sammanfattningar av hur både visionen och översiktsplanen förhåller 

sig till gruppen äldre. Då dokumentet innehållande stadens budget är väldigt omfattande, 

valdes istället här att söka på ett antal nyckelord som äldre, äldrevänlig stad, äldrevänlig 
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planering och WHO. Även här markerades avsnitt, stycken och meningar som innehåller ett 

äldreperspektiv och en eventuell äldrevänlig planering, vilka sedan sammanställdes.  

2.3. Intervjustudie 
Vidare hölls intervjuer med förvaltningsanställda och politiker med avsikt att få en djupare 

förståelse för hur staden planerar för äldre människor idag och för att få en insikt i hur dessa 

förhåller sig till arbetet med en äldrevänlig stad. Att just intervjuer valdes är för att de är 

lämpliga att genomföra när forskningen berör olika aspekter av mänsklig erfarenhet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjuerna har varit av en semistrukturerad karaktär, vilket innebär att 

de varken varit helt öppna i form av att intervjupersonen fått prata fritt, eller helt 

strukturerade på så sätt att de följt en strikt intervjuguide (Bryman, 2018). Istället har 

intervjuerna varit strukturerade efter en guide centrerad kring ett antal frågor där 

uppföljningsfrågor använts beroende på intervjupersonens svar, och där intervjupersonen 

har haft stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (se bilaga 1 för intervjufrågor). 

Litteraturstudien och dokumentstudien fungerade som underlag vid framtagandet av frågor 

och de följdfrågor som uppkommit under intervjuns gång.  

Inför varje intervjutillfälle skickades ett antal intervjufrågor till intervjupersonerna för att de 

skulle få en förståelse för vilka typer av frågor som kunde komma att ställas, samt för att 

erbjuda dem möjligheten att förbereda sig om de så skulle vilja. Fördelen med att erbjuda 

intervjupersonen denna möjlighet är att det kan bidra till en mer effektiv och innehållsrik 

intervju. Däremot är de dock viktigt att understryka att det samtidigt kan hindra denne från 

att uppge sina spontana åsikter och uppfattningar under intervjutillfället. För att besvara 

studiens frågeställningar valdes det att göra intervjuer med förvaltningsanställda och 

politiker inom stadsbyggnad och äldrefrågor på Stockholms kommun. Se tabell 1 för en 

översikt av intervjupersonerna. På grund av olika omständigheter skedde två av intervjuerna 

över telefon, men författarens uppfattning är att detta inte påverkade intervjun avsevärt. 

Bryman (2018) menar dessutom att oron över kvaliteten av telefonintervjuer är överdriven, 

och kan i själva fallet bidra till mer information då personer som intervjuats över telefon i 

vissa fall har tenderat att prata mer. Varje intervju har spelats in med godkännande av 

intervjupersonerna och sedan transkriberats ordagrant. 

Med forskningsintervjuer följer ett antal etiska aspekter som måste tas hänsyn till (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Ett av dessa är konfidentialitet, där det är viktigt att skydda 

intervjupersonernas personliga integritet. I studien nämns därför inte intervjupersonerna vid 

namn, utan de förblir anonyma även om vissa av dem gett sitt godkännande att nämnas vid 

namn. Varje intervjuperson beskrivs istället utifrån sin befattning och har fått en egen 

beteckning för att underlätta hänvisning till respektive intervju vidare i studien. Ett undantag 

är dock äldreombudsmannen, där det i brist på en annan förklaring av dennes yrke, benämns 

just äldreombudsman efter dennes godkännande. En annan viktigt etisk aspekt är vad Kvale 

& Brinkmann (2014) kallar informerat samtycke. I Denna studie har detta tagits hänsyn till 

genom att de intervjuade har blivit informerade av studiens syfte och varför det har varit av 

intresse att intervjua just dem. De intervjuade har även fått ta del av de citat och den 

information som tagits ur intervjuerna för att validera att författaren har tolkat rätt och för 

att de ska få godkänna de eventuella citat som använts.  
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Tabell 1. Översikt intervjupersoner 

Person Beteckning  

Tjänsteman stadsbyggnadskontoret SBK 

Tjänsteman äldreförvaltningen ÄF1 

Tjänsteman äldreförvaltningen* ÄF2 

Äldreombudsman* Äldreombudsman  

Politisk tjänsteman (S) stadsbyggnadsroteln SBR 

Förtroendevald (V) äldrenämnden  ÄN 

*Telefonintervju 

2.4. Kritisk reflektion av metodval 
Viktigt att belysa är osäkerheten kring generaliserbarheten av kvalitativ forskning. Då 

kvalitativa studier ofta består av forskning av enstaka fall med exempelvis ett litet antal 

intervjuer eller observationer av ett område eller en organisation, har resultaten av dessa 

ansetts vara svåra att generalisera till andra miljöer (Bryman, 2018). Man menar därför att 

vid kvalitativ forskning där exempelvis intervjuer används, är intresset inte att generalisera 

resultatet i största allmänhet, utan om resultatet kan överföras till andra relevanta 

situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Resultatet av kvalitativa studier ska med andra ord 

inte generaliseras till andra populationer, utan istället till teori (Bryman, 2018). I denna 

studie är förhoppningen därför att resultatet ska bidra till den teoretiska förståelsen av hur 

man kan planera för äldrevänliga städer och de svårigheter som följer detta, snarare än att 

söka generalisera det till att gälla alla städer. 
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3. Teoretiskt ramverk 
Här görs en genomgång av teorier som kommer att vara användbara för att analysera 

studiens undersökningar och resultat. Då studien bland annat syftar till att undersöka om det 

sker någon samverkan mellan de som arbetar med äldrefrågor och stadsplanering utgår 

denna teoridel från så kallad collaborative planning, hädanefter kallad kollaborativ 

planering. Detta kompletteras med teorier om institutionell kapacitet och integrering.  

3.1. Kollaborativ planering  
Kollaborativ planering (Healey, 2003) innebär en slags medling mellan olika parter med olika 

intressen, kunskaper och upplevelser för att slutligen nå en gemensam vision eller ett 

gemensamt beslut. En idé bakom den kollaborativa planeringen är att förvaltandet av staden 

(eng: urban governance) inte längre bör förlita sig på det traditionella sättet att på ett 

sektoriellt vis, organisera och utveckla policys för olika funktioner. Som förespråkare för den 

kollaborativa planeringen, menar Healey (2003) att den sektoriella indelningen har inneburit 

att stadsförvaltandet har ignorerat hur olika policyområden faktiskt samspelar med 

varandra. Inom den urbana kontexten samexisterar flera olika policyområden och praktiker, 

och kollaborativa processer anses kunna ha potentialen att omvandla eller förändra 

uppdelningen av dessa, och bidra till en effektivare och mer inkluderande styrning av staden. 

Enligt Cars et al (2002) är det på grund av det nya fokuset på skapandet av ”plats” som det 

krävs en involvering av flertalet samhällsaktörer. För att en plats ska uppskattas och vara 

anpassad för alla, krävs att hänsyn tas till fler olika perspektiv. Enligt Agger och Löfgren 

(2008) kan kollaborativ planering beskrivas som en form av network governance. Med andra 

ord består planeringsprocesserna oftast av nätverk eller partnerskap bestående av 

representanter från kommuner, verksamheter, intresseorganisationer och vanliga 

medborgare, som tillsammans har ett tydligt mål att lösa en planeringsfråga. Med andra ord 

består planeringsprocesserna av interaktioner mellan aktörer med olika värderingar och med 

olika sätt att organisera politiska handlingar, varvid de åtar sig nya utmaningar och lär sig nya 

idéer och sätt att handla av varandra (Healey, 2003). Sådana nätverk eller partnerskap kan 

enligt Healey (2003, s. 107) ses som ”arenor i vilka kamper mellan olika sociala världar av det 

urbana livet utspelar sig”.  

Vidare ses kollaborativa planeringsprocesser som ett resultat i sig. Processerna är med andra 

ord inte bara ett sätt att nå ett slutmål, utan processarbetet i sig för med sig nya sätt att 

tänka och planera inför framtida planeringsprocesser (Healey, 2003). Ordet ”planering” i 

kollaborativ planering syftar med andra ord inte bara till en planering av en stads 

markanvändning. Det syftar både till att förstå vad en ”bra stad” är och hur man går till väga 

för att skapa den. Healey (2003) menar att planeringens roll är att kritiskt granska de 

nuvarande förvaltningsprocesserna och hjälpa kommuner som vill skapa bättre samhällen 

att utveckla nya tillvägagångssätt i de områden där de ser ut att misslyckas. I komplexa 

förvaltningsprocesser med flertalet aktörer och kamper mellan olika diskurser och praktiker, 

är aktörerna som kan göra skillnad de som fokuserar på möjligheter för innovation och som 

identifierar nya framträdande aspekter för specifika situationer. Vidare är det enligt Agger 

och Löfgren (2008) viktigt att analysera hur demokratisk själva planeringsprocessen 

egentligen är. Ett exempel är att medborgare ofta har fått delta i en process vid temporära 
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tidpunkter, med en temporär budget. Istället hävdar de att medborgarnas deltagande bör 

vara en kontinuerlig aspekt för att kollaborativa planeringsprocesser och nätverk ska vara 

demokratiskt framgångsrika. Ett annat exempel är det krävs en kontinuerlig medverkan av 

beslutsfattare för att det ska fattas ansvarsfulla och pålitliga beslut. 

Enligt Booher och Innes (2002) kan kollaborativa planeringsprocesser skapa, vad de kallar, 

network power. De skapar en slags gemensam styrka att genomföra handlingar eller påverka 

policys som man som enskild individ inte kan genomföra själv. Tillsammans innehar man en 

substantiell intelligens, en sorts resurs som gör det lättare att agera och planera för framtida 

utmaningar. En sådan network power skapas av kollaboration och kommunikation mellan 

individer, offentliga och privata organisationer och verksamheter i samhället. En gemensam 

styrka framträder då dessa olika deltagare fokuserar på en gemensam uppgift och utvecklar 

en förståelse för hur man tillsammans ska handla för att få fram en tillfredställande, men 

inte nödvändigtvis perfekt, lösning. Vidare växer denna gemensamma styrka genom att de 

involverade deltagarna identifierar och bygger vidare på deras ömsesidiga intressen, varvid 

nya innovationer och lösningar på olika samhällsutmaningar kan formas. Network power är 

med andra ord enligt Booher och Innes (2002) aktörers gemensamma förmåga att förbättra 

samhället på ett sätt som för med sig fördelar för aktörerna som enskilda individer och för 

aktörerna gemensamt. 

Booher och Innes (2002) hävdar att det finns tre villkor som måste vara uppfyllda för att 

network power ska utvecklas ur kollaborativa processer; (1) nätverket ska bestå av aktörer 

med olika bakgrund i form av exempelvis värderingar, erfarenheter och kunskaper samt 

etnicitet och kön. Detta är viktigt för att få med alla de intressen och kunskaper som är 

förenligt med den aktuella frågan eller problemet; (2) de involverade aktörerna måste vara 

beroende av, samt inse detta beroende, av varandras handlingar för att få igenom deras 

intressen; (3) dialogerna som förs mellan aktörerna måste vara pålitliga och aktörerna måste 

kunna lita på den information som delas. En samverkan där dessa tre förhållanden är 

uppfyllda, leder till att de involverade aktörerna får en delad förståelse för problemet och 

tillsammans utvecklar nya kunskapsunderlag inför kommande beslut. Denna process leder 

sedan till nya kollaborativa processer och handlingar och en ännu större förståelse för 

aktörernas beroende av varandra, och tillslut en allt större network power, se figur 2. 
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Figur 2. En modell över network power. Källa: Booher och Innes (2002). Bearbetad och översatt av författaren. 

Enligt Booher och Innes (2002) har planerare en stor roll att möjliggöra för kollaborativa 

planeringsprocesser och skapandet av network power, genom att exempelvis delta och styra 

dess riktning. Kollaborativa planeringsprocesser som följer modellen för network power 

beskriven ovan, bidrar dessutom till att planerare inte längre behöver nöja sig med att 

endast följa politiska uppdrag, utan kan tillsammans med politiker och beslutsfattare arbeta 

fram och organisera nya gemensamma uppdrag och handlingar. Däremot menar Innes och 

Booher (2016) att en utmaning finns i att planerare kan komma att argumentera för att 

processerna tar för lång tid, att de är dyra, eller att de är för svåra att ens försöka att starta 

upp då det kan vara få personer som är intresserade. De menar dock att det går att 

överkomma dessa invändningar genom att exempelvis skapa en förståelse för att vissa 

problem kan få ta lång tid, speciellt om det inte finns en uppenbar lösning från början. Samt 

att om viktiga aktörer upplever att de inte kan få igenom sina viljor själva, så kommer de att 

inse att de behöver samverka med andra. 

Vidare menar Innes och Booher (2016) att dessa typer av kollaborativa planeringsprocesser 

är både rationella och rättvisa. De är rationella, eftersom de tar hänsyn till flera olika åsikter, 

är baserade på pålitlig och väl granskad information och leder till beslut som tål kritik från 

flera olika perspektiv. De är rättvisa, eftersom de inkluderar även de med mindre 

beslutandemakt och ger dem möjlighet att bli hörda och ta del i beslut. Alla involverade, 

däribland samhällets medborgare, få ta del av beslutandeprocesserna och dela med sig av 

sina berättelser och upplevelser. Alla får dela med sig av hur de ser på problemet eller 

problemen och vad de tror kan vara konsekvenserna av specifika handlingar. De 

involverades berättelser, både experternas och medborgarnas, är nödvändiga för framgång 

då de medför att alla involverade kan förstå samt övertala varandra. Berättelserna ”för med 

sig känslor och väcker värderingar som är nödvändiga för att motivera gemensamt 

handlande” (s. 9). 

Kollaborativa planeringsprocesser kan också främja en form av så kallad institutionell 

kapacitet hos organisationer (Healey, 1998; Cars et al, 2002). Institutionell kapacitet kan 

beskrivas som organisationers eller politiska myndigheters förmåga att möta komplexiteten 
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och utmaningarna med hållbar urban utveckling, genom processer för beslutsfattande, 

planering och handling (Polk, 2011). De kollaborativa planeringsprocessernas resurser i form 

av de relationer som skapas, de kunskaper som delas, samt den gemensamma 

handlingsförmåga de leder till, bidrar till att de involverade aktörerna får en större kapacitet 

och en större makt att kunna förbättra kvalitéten av en stad, ett samhälle eller en plats 

(Healey, 1998; Cars et al, 2002, Polk, 2011). Vidare uppmuntrar processerna till nya sätt att 

tänka och agera, vilket leder till en varaktig kapacitet att ta itu med intressekonflikter och 

diskussioner om olika framtida planeringsfrågor (Healey, 1998). Som ett exempel har Polk 

(2011) analyserat hur ett informellt nätverk bestående av tjänstemän från nationella, 

regionala och lokala organisationer, skapat för att erhålla en dialog och kollaboration för att 

bättre möta framtida utmaningar inom transport och urban utveckling i Göteborgsregionen, 

har påverkat regionens institutionella kapacitet. Nätverket som bestod av tjänstemän inom 

olika kunskapsområden ansågs av politiker ha en expertis som var mycket relevant för de 

utmaningar som regionen möter. Nätverkets förslag och åsikter användes därför i politiska 

dokument och program. Polk (2011) hävdar att nätverket har bidragit till att öka den 

institutionella kapaciteten genom att främja relationer över organisatoriska sektioner och 

politiska nivåer och öka kunskapen om hållbarhet hos både individer och organisationer. 

Polk (2011) ställer sig dock frågan varför sådana nätverk inte redan finns som en del av det 

formella beslutstagandet. Ett resonemang är att politikerna vinner på att nätverket är 

informellt då de slipper kämpa för mandat och budget, samt att tjänstemännen själva har 

mött de svårigheter som hör till skapandet av tvärsektoriella kollaborativa nätverk.  

3.2. Integrerad stadsplanering 
Relaterat till konceptet av kollaborativ planering, är konceptet för en integrerad planering 

(Kidd, 2007). De interaktiva processer som utgör den kollaborativa planeringen kan 

dessutom sägas utgöra ett viktigt element för att främja en integrerad planering (Tornberg, 

2011). Anledningen till att även detta teoretiska koncept har valts att tas upp, är därför att 

det på ett bra sätt belyser den viktiga roll som stadsplanering och fysisk planering har att 

påverka utvecklingen inom andra policyområden. Trots diffusa beskrivningar av vad 

konceptet egentligen innebär, hävdar van Straalen (2012) att en integrerad planering har 

visat sig utgöra en naturlig del i det allt större kravet på en mer holistisk fysisk planering. De 

argument som underbygger behovet av en kollaborativ planering underbygger även den 

integrerade planeringen. Det vill säga, behovet att bryta ut ur den sektoriella indelningen i 

olika policyområden som enligt Kidd (2007) har orsakat konkurrerande och oförenliga mål 

mellan olika sektorer, samt i vissa fall resulterat i dubbelt arbete och ineffektivitet. Behovet 

av en bättre integrerad fysisk planering kan ses som ett resultat av det allt större kravet på 

ett samordnat tillvägagångssätt för att realisera policys inom olika områden, som exempelvis 

invandring, sjukvård och äldreomsorg. Med andra ord ses den fysiska planeringen som ett 

allt viktigare verktyg att integrera de fysiska aspekterna av olika policys (Kidd, 2007). En 

integrerad planering kan med andra ord syfta till den utsträckning som insatser för att 

påverka de fysiska strukturerna i ett samhälle eller en stad, karaktäriseras av 

hänsynstagande till ett eller flera policyområdens beroende av varandra (Tornberg, 2011). 

Hilding-Rydevik, Håkansson och Asplund (2010) beskriver integrering som ”en 

sammansmältning av två eller flera företeelser till något nytt, något som inte existerade 
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innan” (s. 75). De menar att integrering handlar om att införliva ny kunskap med den 

kunskap som redan finns i en organisation eller verksamhet. Har man lyckats med att 

integrera ett nytt perspektiv, så har det perspektivet blivit en självklar del i det dagliga 

arbetet. En integrering av ett nytt perspektiv är på detta sätt avsevärt bättre än om 

organisationen eller verksamheten endast följer en typ av ”checklistor” för att ta hänsyn till 

ett nytt perspektiv. Risken med checklistor är att de aktörer med substantiell kompetens 

inom frågan upplevs som överflödiga, vilket innebär att man missar chansen till 

kunskapsutbyte och nytänkande. Hilding-Rydevik et al (2010) gör därför en skillnad mellan 

att addera ett nytt perspektiv, och att integrera ett nytt perspektiv, se figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Konceptuell bild som visar skillnaderna mellan addering och integrering av nya perspektiv eller 

uppgifter. Källa: Hilding-Rydevik et al (2010). Bearbetad av författaren.  

Enligt Hilding-Rydevik et al (2010) innebär addering att nya perspektiv eller uppgifter endast 

läggs till de redan befintliga uppgifterna, vilket leder till ett oförändrat tänk kring dessa. 

Integrering innebär å andra sidan att det sker möten mellan olika kulturer och perspektiv 

som, vilket sedan resulterar i nya möjligheter att tänka i termer om förändring. 

Kidd (2007) delar upp konceptet av integrering i tre olika typer, sektoriell integrering, 

territoriell integrering och organisatorisk integrering. Den sektoriella integreringen innebär 

ett sammanförande av olika policyområden och deras drivande aktörer inom ett specifikt 

geografiskt område. Den utgår från att ett sådant integrerat tillvägagångssätt kan leda till 

synergieffekter mellan olika policyområden och slutligen leda till ett effektivare sätt att möta 

de utmaningar som identifierats. Denna typ av integrering opererar på olika nivåer och 

skalor. Det kan till exempel handla om en integrering av olika policyområden inom en och 

samma organisation/myndighet, en integrering av policyområden mellan lokal, nationell och 

internationell nivå, samt en integrering av olika policyområden mellan offentliga, privata och 

välgörenhetsorganisationer. Den territoriella integreringen utgår från att 

planeringsaktiviteter i ett geografiskt område idag ofta är isolerat från planeringsaktiviteter i 

andra områden, vilket leder till ineffektivitet och en ignorering av olika områdens beroende 

av varandra för att realiserar viktiga policys, som exempelvis infrastruktursatsningar. En 

integrering mellan olika geografiska områden ses därför kunna minska denna ineffektivitet. 

Denna typ av integrering opererar med andra ord på en horisontell skala mellan 

grannkommuner, regioner eller länder. Slutligen utgår den organisatoriska integreringen 

Addering 

Integrering 
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från att det krävs en samverkan mellan aktörer för att kunna realisera en integrering av den 

sektoriella eller territoriella typen. Aktörer kan ha olika grad av vilja att delta i 

samverkansprocesser, vilket påverkar resultatet av en integrering av olika policyområden. 

Denna typ av integration kan exempelvis bestå av sammanförande av olika professioner och 

expertis för att uppmuntra till en bra samverkan. Den kan också bestå av ett sammanförande 

av relaterade initiativ, program eller strategier mellan olika policyområden. Med andra ord 

är det inte endast den fysiska planeringspraktiken som ska vara öppen och mottagande för 

andra sektorers policyområden, utan fysisk planering ska även kunna påverka andra 

sektorers aktiviteter. 

Tornberg (2011) hävdar att en central roll för de aktörer som ansvarar för främjandet av en 

integrerad planering, vare sig det är planerare, beslutsfattare eller andra aktörer, är att 

skapa en slags ”mening” för en integrerad strategi eller plan. Om en strategi eller plan inte 

kommunicerar eller övertalar aktörer att ta till handling, så har strategierna eller planerna en 

väldigt svag betydelse i praktiken. Men genom att sammanföra projekt, insatser eller andra 

processer som påverkar varandra till en gemensam konceptuell idé, samtidigt som de ger 

mening till de olika elementen i processen, kan det övertala aktörer att agera tillsammans. 

Trots att det generellt verkar finnas en positiv syn på integrerade planeringsprocesser, finns 

det även negativa aspekter som bör belysas. Tornberg (2011) hävdar till exempel att även 

om integrerade planeringsprocesser har som mål att vara omfattande och holistiska, finns 

risken att planer och strategier som resulterat från integrerade planeringsprocesser blir 

partiska eller selektiva. Detta på grund av att vissa representanter av ett visst perspektiv 

eller från vissa sektorer kan komma att ha mer inflytande än andra.  

Stead (2008) har identifierat ett antal barriärer för att integrera olika policyområden, men 

också förslag på processer för att överkomma dessa barriärer. Några exempel på sådana 

barriärer är; att policys oftast är riktade till att möta en specifik sektors mål, snarare än 

bredare mål riktade till flera sektorer; att det kan vara en stor skillnad mellan professionella 

kulturer och praktiker mellan de olika sektorerna; att det i många fall inte finns någon eller 

något som kan samordna eller strukturera relationerna mellan sektorerna; att de olika 

sektorerna pressas av andra intressen och prioriteringar mer relaterade till deras 

policyområde. Några exempel på de förslag som Stead (2008) ger för att överkomma dessa 

barriärer är; att starta upp organisatoriska förhållanden så som arbetskommittéer, 

arbetsgrupper eller styrgrupper som bidrar till sammanförandet av personer från olika 

sektorer och främjandet av samverkan; att man avsätter en budget som är specifikt 

reserverad för integrerade planeringsprocesser; att man avsätter en budget för ett 

policyområde snarare än till en sektor; att det finns någon slags enhet eller ”cell” som 

ansvarar för att ett specifikt problem eller utmaning (som exempelvis hållbar utveckling) tas 

hänsyn till inom alla sektorer. 
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4. Den äldrevänliga staden 
Först följer här en bakgrund inom ämnet som avser göra det lättare att förstå studiens 

vidare undersökningar. Här görs således en genomgång om vad en äldrevänlig stad är, vad 

den karaktäriseras av samt vad det finns för funktioner som gör en stad just äldrevänlig. Då 

WHO är en av de största aktörerna inom det äldrevänliga arbetet är mycket av denna 

bakgrundsfakta baserat på organisationens förklaringar om äldrevänlighet. Detta 

kompletteras däremot med annan litteratur. Vidare görs också en genomgång av Stockholms 

stads påbörjade arbete för en äldrevänlig stad. 

4.1. Den äldrevänliga stadens egenskaper 
Enligt WHO är en äldrevänlig stad en stad som bidrar till både aktivt och hälsosamt åldrande 

och på så sätt också ett självständigt liv högt upp i åldern. Den tar hänsyn till äldre 

människors självständighet och värdighet samt förser de äldre med vård och skydd när det 

så behövs. En äldrevänlig stad är därför en bra plats att åldras på (WHO, 2015a). Den 

korrekta översättningen av WHO:s koncept (eng: age-friendly cities) är dock åldersvänlig, 

inte äldrevänlig. Trots WHO:s val av begreppet åldersvänlig och beskrivning av den 

åldersvänliga staden som en stad för alla – att den med andra ord inte bara är äldrevänlig 

(WHO, 2007) förekommer nästan enbart ett fokus på äldre människor i organisationens 

arbete för en åldersvänlig stad. I denna studie kommer därför begreppet äldrevänlig att 

användas då den åldersvänliga staden tolkas som främst riktad mot äldre människor. WHO:s 

initiativ har visats vara inflytelserik och central i uppmärksammandet och främjandet av 

äldrevänliga städer, och många andra äldrevänliga initiativ delar därför likvärdiga tolkningar 

av vad som karaktäriserar en äldrevänlig stad. Oftast handlar det om möjliggörandet för 

äldre människor att aktivt åldras och delta både inom familjen och i det civila samhället, och 

bidragandet till de äldres självständighet och mobilitet (Fitzgerald & Caro, 2014; Steels, 

2015). Lui et al (2009) argumenterar att det ökade intresset för äldrevänliga städer visar på 

en ny syn av åldrande, en syn där äldre invånare inte längre ses som en samhällsbörda, utan 

som aktiva deltagare i samhället.  

Aktivt åldrande (eng: active ageing) är med andra ord ett centralt politiskt koncept för 

utvecklingen av äldrevänliga städer. WHO:s initiativ till äldrevänliga städer bygger på detta 

koncept där det definieras som ”the process of optimizing opportunities for health, 

participation and security in order to enhance quality of life as people age” (WHO, 2007, 5). 

Till en början innebar aktivt åldrande endast ett ekonomiskt ramverk med fokus på 

möjliggörandet för äldre att arbeta högre upp i åldern – en respons till de ökade 

pensionsutgifterna en åldrande befolkning innebär. WHO:s mer mångdimensionella 

perspektiv på aktivt åldrande påvisar dock en utveckling av konceptet till att även innebära 

optimerandet av äldres sociala, mentala och fysiska välmående, samt deras säkerhet och 

inkludering i samhället (Walker & Maltby, 2012; Boudiny, 2013). Att vara en aktiv deltagare i 

samhället innebär därför inte bara fysisk aktivitet eller ett deltagande i arbetslivet utan också 

ett deltagande i sociala och kulturella sammanhang (WHO, 2002). Boudiny (2013) menar att 

konceptet aktivt åldrande har bidragit till en förändrad syn på äldre människor, från ett fokus 

på vad äldre inte längre kan göra, till en betoning på vad deras kompetens och kunskaper 

faktiskt kan bidra med. Vidare påpekas att ett aktivt åldrande ska ses som en förebyggande 
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strategi, det vill säga en strategi som är riktad mot alla människor för att på så sätt förbättra 

förutsättningarna för ett hälsosamt liv i den högre åldern (Walker & Maltby, 2012), vilket i 

sin tur leder till minskade kostnader för sjukvård och omsorg (WHO, 2002).  

Det Hälsosamma åldrandet (eng: healthy ageing) är därför ett koncept som ofta nämns 

parallellt med det aktiva åldrandet. Enligt WHO är hälsosamt åldrande ”the process of 

developing and maintaining the functional ability that enables wellbeing in older age” (s.28), 

där funktionell kapacitet innebär de äldres mentala och fysiska förutsättningar för att kunna 

ha ett aktivt liv (WHO, 2015). Aktivt åldrande och hälsosamt åldrande är därför inte två helt 

fristående koncept, utan de bör ses som kompletterande där ett aktivt åldrande bidrar till 

bättre hälsa och ett hälsosamt åldrande bidrar i sin tur till ökade möjligheter till aktivitet 

(Walker & Maltby, 2011; Boudiny, 2013). Det hälsosamma åldrandet har främst ett fokus på 

omsorg och sjukvård för äldre medan det aktiva åldrandet bidrar med ett bredare och 

förebyggande perspektiv på åldrandet (WHO, 2002), och WHO menar därför att båda 

koncepten är viktiga för skapandet av en äldrevänlig stad (WHO, 2015a). 

Kvarboendeprincipen (eng: ageing in place) är ett utmärkande politiskt ideal hos den 

äldrevänliga staden, ett ideal som innebär möjliggörandet för äldre människor att bo kvar i 

sin bostad så långe som möjligt (Steels, 2015; Buffel & Philipson, 2016). WHO (2015a) 

förespråkar idealet och menar att hemmet och grannskapet anses bidra till den äldres känsla 

av tillhörighet, säkerhet och familjaritet, samt att det anses bidra till lägre kostnader [som 

sjukvårdskostnader]. Däremot argumenteras att idealet inte ska ses som ett primärt mål för 

alla äldre människor, exempelvis för de som lider av ensamhet eller som bor i socialt utsatta 

områden. En annan vinkel på idealet är därför att åldras på rätt plats (eng: ageing in the right 

place). Detta tar även hänsyn till de som inte kan bo kvar hemma, genom att möjliggöra för 

dem att flytta till ett boende mer anpassat efter deras behov, men att kontakter till familj, 

vänner och det förra grannskapet bibehålls (WHO, 2015a).  

4.2. Viktiga funktioner i den äldrevänliga staden 
Arbetet mot äldrevänliga städer har lett äldrepolitiken från ett fokus på hälsa och sjukvård 

till att även inkludera miljön de äldre bor i (Buffel & Philipsson, 2015). Generellt anses både 

den sociala och fysiska miljön påverka hur äldrevänlig en stad är (WHO, 2015b). Det som 

tillhör den fysiska miljön är exempelvis bostäder, transporter, bostadsanpassningar (Lui et al, 

2009), utomhusmiljöer, byggnader, och natur (Menec et al, 2011). Medan den sociala miljön 

exempelvis syftar till de äldres trygghet och säkerhet, deras tillgång till sociala relationer och 

jämlikhet till andra grupper (Menec, et al, 2011). Fler funktioner i den sociala miljön är också 

arbetsliv, volontärarbete samt deltagande i samhällsaktiviteter (Steels, 2015). Dessa 

funktioner är inte isolerade från varandra utan är kopplade och påverkar varandra (Liu et al, 

2009). Transport är exempelvis en viktig funktion som sammankopplar de fysiska och sociala 

aspekterna genom att erbjuda förflyttning mellan fysiska platser och på så sätt möjliggöra 

för sociala relationer, mobilitet och självständighet. (Menec et al, 2011; Steels, 2015). Fysiska 

funktioner kan vidare påverka möjligheterna för möten och aktiviteter mellan äldre och 

andra yngre grupper, vilket kan skapa generationsövergripande relationer (Steels, 2015). 

Under åren 2005 till 2007 genomförde WHO ett projekt som syftade till att identifiera 

centrala urbana funktioner som anses karaktärisera en äldrevänlig stad. Projektet 
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genomfördes i flertalet länder världen över där man inkluderade äldre människor, vårdgivare 

samt aktörer verksamma inom frivilligorganisationer och privata och offentliga 

serviceorganisationer. Detta ledde till en guide centrerad kring åtta olika teman tillhörande 

staden och stadslivet som anses vara viktiga för skapandet av en äldrevänlig stad (WHO, 

2007). De åtta temana visas i tabell 2. 

Tabell 2. WHO:s åtta äldrevänliga teman 
Källa: WHO (2017). Översatt av författaren.  

Utomhusmiljöer och bebyggelse 

Bostäder 

Transporter 

Socialt deltagande 

Respekt och social inkludering 

Delaktighet i samhälle och arbetsliv 

Kommunikation och information  

Samhällsstöd och hälsovård 

 

Checklistor över urbana funktioner som de deltagande i projektet ansåg vara viktiga för en 

äldrevänlig miljö utarbetades till var och en av de åtta temana. Syftet med guiden och dess 

checklistor är att få städer att se sig själva från äldre människors perspektiv och att utvärdera 

vart och hur de kan bli mer äldrevänliga (WHO, 2007).  

4.3. Att planera för en äldrevänlig stad 
Att en äldrevänlig stad påverkas av funktioner tillhörande den fysiska och sociala miljön 

innebär stora utmaningar för stadsplanering och stadsutveckling. Planering har en viktig roll 

när det kommer till förändring och förbättring av miljön, och kan påverka vilken 

samhällsservice som finns tillgänglig och hur människor får tillgång till dem (Alley et al, 

2007). Buffel, Philipsson & Scharf (2012) menar dessutom att urban utveckling och 

förändring kan ha mycket större påverkan på äldre människor än andra grupper. Vidare 

argumenteras att det politiska idealet att åldras på plats (kvarboendeprincipen), kräver 

många insatser i miljön som den äldre bor i (Menec et al, 2011). Hockey et al (2013) menar 

att det faktum att äldres livskvalité påverkas av flera olika aspekter av miljön, ställer stora 

krav på planeraryrket och planeringen av städer. I en studie de genomfört i England visade 

det sig dock att planerare saknade en större kunskap om de äldres behov och erfarenheter 

både idag och inför framtiden. Det visade sig också att planeraryrket länge haft en tradition 

av att rikta handlingar till den fysiska miljön, exempelvis inom bostäder och transporter, 

medan det varit ett betydligt mindre fokus på sociala aspekter som kan påverka de äldres 

välmående. Detta ökar kravet på planerares medvetenhet och kunskaper om äldre 

människor i staden. 

Att äldrevänliga initiativ kräver en involvering av flertalet aktörer är något som påpekas i 

flera håll i litteraturen. WHO (2015) framhäver betydelsen av tvärsektoriell samverkan inom 

myndigheter samt samverkan mellan myndigheter och privata aktörer för att göra både den 

sociala och fysiska miljön äldrevänlig. Även Lui et al (2009) och Steels (2015) menar på att 



21 
 

tidigare äldrevänliga initiativ har gynnats av samverkan mellan olika lokala kommunala 

sektorer samt mellan lokala myndigheter och privata aktörer, omvårdare, volontärer och 

inte minst äldre människor själva. En utmaning för en sådan samverkan är att förena de olika 

aktörernas mål och prioriteringar gällande äldre människor (Buffel & Philipsson, 2015). Alley 

et al (2007) menar att äldrevänliga initiativ har visat sig ha två olika inriktningar; 

åldersbaserade (age-based) som endast syftar till att möta äldre människors behov, så som 

exempelvis träningsprogram eller volontärprogram specifikt riktade mot äldre; och 

åldersrelaterade (age-related) som syftar till att möta behovet hos fler grupper i samhället 

och som därmed indirekt möter behovet hos äldre, som exempelvis tillgänglig kollektivtrafik 

och trygga grannskap. Dessa två typer av initiativ är viktiga att särskilja mellan då de kräver 

involvering av olika typer av aktörer. Medan åldersbaserade initiativ kräver involvering av 

aktörer som jobbar specifikt med äldre så som exempelvis vårdgivare, kräver 

åldersrelaterade initiativ en involvering av exempelvis stads- och trafikplanerare. Framförallt 

menar Alley et al (2007) att skapandet av äldrevänliga städer gynnas av en relation och 

samverkan mellan socialarbetare, stadsplanerare och politiker där socialarbetare kan 

förmedla äldre människors behov och på så sätt förbereda städer för framtiden och bidra till 

skapandet av en mer äldrevänlig stadsmiljö. 

För att arbeta mot en äldrevänlig stad föreslår WHO (2017) en process indelat i fyra steg som 

antas ta ca fem år att genomföra. De fyra stegen är engagera och förstå, planera, agera och 

utvärdera, se figur 4. Arbetsprocessen tenderar att ske i den riktning som pilarna visar, men 

städer kan välja att påbörja processen i någon av de fyra stegen. Det först steget, engagera 

och förstå, ska resultera i en bedömning av stadens nuvarande äldrevänlighet utifrån ett 

deltagande av viktiga aktörer och äldre människor själva. Genom att konsultera med äldre 

människor är syftet att skapa en förståelse bland viktiga aktörer för vilka behov och 

preferenser som äldre människor i staden har, och på så sätt identifiera hinder och 

möjligheter för stadens äldrevänlighet. Utfallet från det andra steget, planera, är vanligtvis 

en strategi som identifierar de involverade aktörernas gemensamma vision och som 

fastställer vilka handlingar som ska prioriteras inom olika sektorer för att kunna möta de 

hinder och möjligheter som identifierats i det tidigare steget. Det tredje steget, agera, består 

av skapandet av en handlingsplan som syftar till att operationalisera den tidigare bestämda 

strategin och på så sätt lyfta fram mer konkreta handlingar som ska utföras av de 

involverade aktörerna. Handlingsplanen syftar också till att fastställa resurser och tidslinjer 

som ska hjälpa aktörerna i deras arbete. Det sista steget, utvärdera, syftar till att gå igenom 

hur handlingsplanen skulle kunna förbättras för att ge bättre resultat i framtiden. Detta görs 

genom att övervaka och utvärdera de handlingar som redan genomförts, exempelvis baserat 

på ett antal indikatorer för äldrevänlighet som helst ska ha identifierats i början av hela 

arbetsprocessen (WHO, 2016).   
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Figur 4. En konceptuell bild över WHO:s föreslagna arbetsprocess. Källa: WHO (2017). Bearbetat och översatt av författaren. 

WHO har också utarbetat ett ramverk för att mäta hur äldrevänlig en stad är. Ramverket ger 

exempel på ett antal indikatorer som städer kan använda sig av för att mäta just deras 

äldrevänlighet. Exempel på indikatorer i den fysiska miljön är gångbarhet (eng: walkability), 

tillgänglighet till byggnader och allmänna platser och tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Exempel på indikatorer i den sociala miljön är positiv attityd till äldre, tillgänglighet till 

omsorg och hälsovård och engagemang i sociala och kulturella aktiviteter. Det är exempelvis 

viktigt att indikatorerna är mätbara, meningsfulla, möjliga att mäta under olika tidpunkter 

eller på olika platser och att den kommunala verksamheten har möjligheter att påverka 

indikatorn. Ett viktigt argument för WHO är att dessa indikatorer kan hjälpa 

samverkansarbete över olika sektorer genom att de bidrar till skapandet av gemensamma 

mål (WHO, 2015b). 

4.4. Olika typer av äldrevänliga initiativ 
Viktigt att förtydliga är att WHO:s initiativ inte är det enda äldrevänliga initiativ som 

förekommer i litteraturen. Greenfield et al (2015) har studerat flera olika initiativ och 

kommit fram till att det finns tre olika typer baserat på hur de genomförs för att påverka den 

fysiska och sociala miljön för att främja ett bra åldrande i städer eller samhällen. Den första 

typen av initiativ är community planning approaches, till vilken WHO:s initiativ argumenteras 

tillhöra. Dessa är baserade på en uppifrån och ned modell med behovsanalyser och rationell 

planering oftast utförda av kommunen. I dessa initiativ ligger fokus på att genomföra viktiga 

handlingar och åtgärder i miljön samt på att sammanföra olika aktörer som kan skapa 

förändring. Den andra typen är support-focused approaches. Dessa innehåller både uppifrån 

och ned och nedifrån och upp initiativ med ett fokus på skapandet av formella och 

informella nätverk som bidrar till att skapa stödjande miljöer för äldre i deras hem och 



23 
 

närområde. I denna kategori faller exempelvis de amerikanska modellerna Villages och 

NORCs som syftar till att öka äldres tillgänglighet till service samt minska äldres sociala 

isolering på granskapsnivå. Den tredje typen är cross-sector partnership approaches. Dessa 

prioriterar samverkan mellan flertalet aktörer och söker utöka antalet sektorer som 

behandlar äldrefrågor. Till skillnad från den första typen, tillhör dessa inte något typ av 

riktlinjer eller ramverk utan har som allmänt mål att få ihop ett gäng aktörer som verkar för 

att skapa äldrevänliga miljöer, exempelvis initiativ som verkar för kvarboende.  

Även Lui et al (2009) menar att WHO:s initiativ till äldrevänliga städer är mer av typen 

uppifrån och ned. Detta eftersom att WHO:s guide syftar på att planerare och politiker ska 

värdera en stads äldrevänlighet baserat på ett antal riktlinjer och checklistor. Detta betyder 

dock inte att WHO inte involvera äldre i planeringsarbete, utan tvärtom. Äldre anses utgöra 

en viktig del i arbetet då de har varit med i skapandet av organisationens guide och 

checklistor. Som tidigare nämnts framhäver WHO också betydelsen av att inkludera äldre i 

värderingen av en stads äldrevänlighet för att på så sätt skapa en förståelse för äldre 

människors behov och preferenser (WHO, 2016). Däremot menar Lui et al (2009) att det 

finns andra initiativ där äldre människor medverkar kontinuerligt genom hela 

arbetsprocessen och där de också är med och leder utvecklingar i just deras egna 

bostadsområden.  

4.5 . Kommunens ansvar 
Här kan det också vara på sin plats att kort beskriva vad kommunen har för ansvar när det 

kommer till äldreperspektivet i staden. Det görs genom en sammanfattande beskrivning av 

hur gruppen äldre berörs i socialtjänstlagen och plan- och bygglagen. 

Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453), är socialtjänstens mål att främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i 

samhällslivet (SoL 1 kap. 1 §). Lagen innehåller särskilda bestämmelser för specifika grupper 

där äldre människor är en av dem. Bland annat behandlar den övergripande bestämmelser 

om äldres rättigheter till ett värdigt och självständigt liv och att det är socialnämndens 

uppgift att förverkliga detta: 

5 kap. 4 § 

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och 

bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). 

Men hanterar också äldres rättigheter till ett bra boende: 

5 kap. 5 § 

Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska 
ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig 
service. 
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Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad 
för äldre människor som behöver särskilt stöd. 

Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur 
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Lag 
(2010:427). 

Framförallt innehåller lagen bestämmelser om socialnämndens och kommunens uppgifter 

att sprida information, planera och samverka angående insatser för äldre: 

5 kap. 6 § 

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i 
kommunen för äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa 
om socialtjänstens verksamhet på detta område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska 
kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och 
organisationer Lag (2009:726). 

Vidare innehåller lagen bestämmelser om hur socialnämnden har i uppgift att medverka i 

kommunens samhällsplanering och utformning av stadsmiljön för att främja goda 

levnadsförhållanden för alla samhällsgrupper: 

3 kap. 2 § 

Socialnämndens medverkan i samhällsplaneringen ska bygga på nämndens 

sociala erfarenheter och särskilt syfta till att påverka utformningen av nya 

och äldre bostadsområden i kommunen. Nämnden ska också verka för att 

offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas så att de blir 

lätt tillgängliga för alla. 

Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder 

vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn 

och unga, äldre och andra grupper som har behov av samhällets särskilda 

stöd. Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till 

arbete, bostad och utbildning. Lag (2015:982). 

Av intresse för stadsplaneringens roll kan det även vara relevant att belysa hur Plan och 

bygglagen (SFS 2010:900) hanterar äldre människors behov. Bestämmelserna i lagen syftar 

till att ”främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och 

en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer” (PBL 1 kap. 1 §). Efter en genomgång av lagen framkommer dock att äldre inte 

specifikt omnämns i lagtexten. Däremot innehåller lagen bestämmelser om personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det handlar om att byggnader, tomter och 

allmänna platser ska vara tillgängliga och utformade så personer med nedsatt- eller 

orienteringsförmåga ska kunna använda dem (PBL 8 kap.). 
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5. Erfarenheter och lärdomar från 

andra städer 
Förra delen av arbetet beskrev en generell bakgrund om den äldrevänliga staden. Denna del 

av arbetet syftar på att specifikt belysa erfarenheter och lärdomar från andra städer som har 

arbetat för att bli äldrevänliga, och som har en koppling till WHO:s nätverk. Med andra ord 

syftar denna del av studien till att besvara den första frågeställningen. De städer som nämns 

är städer vars äldrevänliga arbete har beskrivits och analyserats i olika forskningsartiklar. 

Dessa är Portland (Oregon), Quebec, kommuner i provinsen Manitoba, Bryssel, Manchester, 

Sidney, Canberra, Melbourne samt de skandinaviska städerna Uppsala, Oslo, Göteborg och 

Tammerfors. För enkelhetens skull delas avsnittet in i tre olika teman associerade med 

WHO:s äldrevänliga planeringsprocess. Dessa är (1) organisation och styrning, (2) samverkan 

och integrering och (3) prioriterade teman och projekt. Detta följs sedan av ett 

sammanfattande avsnitt om vad dessa städers erfarenheter innebär för Stockholm och 

stadens stadsplanering.  

5.1. Organisation och styrning  
En viktig del i arbetet för att göra en stad äldrevänlig, är hur detta arbete ska organiseras och 

styras. En aspekt som framkommer i litteraturen om hur andra städer har gjort är bildandet 

av en arbetsgrupp eller kommitté som ska leda det äldrevänliga arbetet. DeLaTorre & Neal 

(2017) som studerat Portland, Oregons äldrevänliga initiativ hävdar att arbetsgruppen som 

leder stadens äldrevänliga initiativ är viktigt för att initiativet ska fortsätta även på lång sikt. 

Vidare påpekas också att arbetsgruppen eller kommittén bör inkludera medlemmar från 

flera olika sektorer för att kunna genomföra handlingar och projekt tillhörande alla de olika 

äldrevänliga temaområdena. I Portland har man därför utöver en styrande arbetskommitté 

(Advisory council) även olika arbetsutskott som tillhör var och en av de äldrevänliga 

temaområden som man valt att fokusera på. Även i kommuner och städer i provinsen 

Quebec, Kanada har man etablerat arbetskommittéer som ska styra arbetet. Garon et al 

(2014) som har studerat äldrevänliga initiativ i Quebec kommer även de fram till att ett 

diversifierat medlemskap i arbetsgruppen/kommittén är att föredra. Vid en jämförelse 

mellan två arbetskommittéer från två olika kommuner, kommer författarna fram till att 

kommittén med ett diversifierat medlemskap (med medlemmar från den privata och 

offentliga sektorn, samt med ett starkt kommunalt ledarskap) har varit mycket mer 

framgångsrikt än den andra kommittén med ett väldigt homogent medlemskap (med 

medlemmar endast från äldreföreningar/äldreorganisationer). På grund av starka band till 

den kommunala verksamheten och medverkan från politiskt håll, har man haft möjlighet till 

inflytande i kommunen och lyckats med förändringar tillhörande flera av de äldrevänlig 

temaområdena. 

För att inkludera ett svenskt exempel har Uppsala tagit fram ett förslag på hur stadens 

äldrevänliga arbete kan organiseras, se figur 5. Kommunledningsgruppen fungerar som 

styrgrupp och leder därmed arbetet, och man har ett kansli som är avsett att leda själva 

operativa arbetet. Till organisationen hör en kommunintern arbetsgrupp och en 
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referensgrupp. Den kommuninterna arbetsgruppen innehåller tjänstemän från 

stadsbyggnandsförvaltningen, kulturförvaltningen, omsorgsförvaltningen, 

socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, äldreförvaltningen, 

överförmyndarförvaltningen och kommunledningskontoret. Referensgruppen innehåller 

företrädare från Uppsala pensionärsorganisationers samarbetsråd, handikappföreningarna 

samarbetsorganisation och samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala. 

Utöver det är ytterligare arbetsgrupper under bildande (Uppsala kommun, 2017).  

 

Figur 5. Uppsalas organisation för en äldrevänlig stad. Källa: Uppsala kommun (2017). Bearbetat av författaren. 

En arbetskommitté som ska leda arbetet mot en äldrevänlig stad kräver dock ett tydligt 

ledarskap och vägledning. Menec et als (2013) studie av äldrevänliga initiativ i kommuner i 

Manitoba, Kanada, visade att de kommittéer som var välorganiserade, med kontinuerliga 

möten och ett starkt ledarskap lyckades bättre med att förverkliga äldrevänliga projekt. De 

framhäver därför vikten av att tydligt klargöra kommitténs ansvarsområden. Att formellt 

erkänna arbetsgruppen som en del av den kommunala verksamheten är också något som 

författarna föreslår. Detta är speciellt viktigt för att det äldrevänliga arbetet ska fortskrida 

över lång tid, och inte påverkas av politiska nyval. De flesta kommuner i studien hade endast 

en informell kommitté, vilket ledde till att det äldrevänliga arbetet i några fall äventyrades 

då information inte överfördes till nyvalda politiker. Ett bra exempel kan därför vara det 

äldrevänliga initiativet i Portland där arbetskommittén skapat ett kontrakt/stadga. I den 

beskrivs bland annat syftet med kommittén, kommitténs vision och värderingar, 

medlemmarnas respektive ansvar, ledarskap, rapportering, möten och beslutstagande 

(DeLaTorre & Neal, 2017). 

Det politiska klimatet är därför något som framhävs som mycket kritiskt för arbetet mot en 

äldrevänlig stad. Enligt Plouffe och Kalache (2011) har äldrevänliga initiativ i Kanada tagit fart 
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just på grund av ett starkt stöd från de politiska myndigheterna. Det handlar om stöd i form 

av officiella förklarar/deklarationer av politisk medverkan, finansiering och marknadsföring 

av det äldrevänliga initiativet. I Bryssel och Manchester har det visat sig att ett politiskt stöd 

har varit en stor bidragsfaktor till framgångarna med städernas äldrevänliga arbete. I Bryssel 

har man till exempel fått stöd av ledamoten för äldrefrågor (councillor of senior affairs) och i 

Manchester har man bland andra fått stöd av ledamoten med ansvar för 

jämställdhetsstrategier (Buffel et al, 2014). Även i Portland har man fått stort stöd av 

stadens borgmästare och andra valda ledamöter. Borgmästaren och politikerna har bidragit 

genom att introducera viktiga aktörer med varandra och gett tjänstemän från olika 

myndigheter uppgift att rapportera deras äldrevänliga arbete till stadens äldrevänliga 

arbetskommitté (Neal et al, 2014a). Detsamma gäller för det äldrevänliga initiativet i Sidney, 

vars arbete drivits av bland annat stadens ledamot för åldrande och ledamot för 

funktionshinderfrågor. Dessa har drivit fram politiska åtaganden från andra viktiga politiker 

samt sammanfört aktörer från både den privata och offentliga sektorn (Kendig et al, 2014).   

Att få politiskt stöd i form av finansiering och engagemang har däremot visat sig vara en stor 

utmaning, något som påpekats på flera håll i litteraturen. Enligt Menec et al (2013) visade 

det sig att ett av de största hindren för äldrevänliga initiativ i Manitoba, Kanada var 

tillgången på resurser, både i form av personal och pengar. En möjlig anledning till detta 

skulle kunna vara det faktum att idén om en äldrevänlig stad konkurrerar med andra viktiga 

politiska mål. Buffel et al (2014) som studerat de äldrevänliga initiativen i Bryssel och 

Manchester menar att ett stort politiskt hinder för städernas initiativ är det faktum att 

städerna pressas av aspirationer om att bli städer i världsklass som kan konkurrera med 

andra framgångsrika städer. Målet om att bli äldrevänliga städer hamnar därför i skymundan 

bakom mål som exempelvis ekonomisk tillväxt eller mål om att bli attraktiva platser för 

utbildning och utveckling. Att arbetet mot en äldrevänlig stad ska ta plats på den politiska 

agendan är därför en stor utmaning för många av dagens städer. McGarry och Morris (2011) 

menar dock att en väg framåt för staden Manchester är att skapa ett övertygande argument 

om behovet att göra staden mer äldrevänlig, både baserat på värderingar om jämlikhet och 

social rättvisa men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Att en äldrevänlig stad i längden kan 

leda till sparandet av pengar, ses som ett bra övertygande argument om varför 

äldreperspektivet borde få större plats i stadens utveckling. 

Diskussionen om hur målet med en äldrevänlig stad kan ta plats på den politiska agendan är 

något som Neal et al (2014a) diskuterat något närmare. Med hjälp av Kingdon’s (2003) 

agendateori beskriver man hur det kommer sig att arbetet med det äldrevänliga Portland 

har lyckats bli ett politiskt fokus. Kort innebär agendateorin att en fråga eller problem kan 

föras in på agendan när ett så kallat policyfönster (window of opportunity) öppnas. För att 

ett sådant fönster ska öppnas krävs dock att minst två av tre politiska förutsättningar (eller 

så kallade strömmar) är uppfyllda; (1) ett problem ska ha identifierats; (2) det ska finnas 

kunskap om problemet och förslag på lösningar; och (3) det ska finnas en politisk vilja att 

sätta problemet på agendan (Kingdon, 2003). I fallet Portland menar Neal et al (2014) att alla 

tre förutsättningar var uppfyllda. Den demografisk utvecklingen med en åldrande befolkning 

och ökad urbanisering som definierat av WHO, en erkänd och igenkänd organisation, 

utgjorde en stor del av problemformuleringen. Samtidigt stod stadens översiktsplan inför 
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uppdatering, vilket ansågs vara en bra lösning på att inkorporera ett äldreperspektiv i 

stadens utveckling. Översiktsplanen innehåller nu tio äldrevänliga policys angående urban 

form, design och utveckling samt bostäder och transport (DeLaTorre & Neal, 2017). Sist 

menar Neal et al (2014a) att den politiska viljan fanns, bland annat genom engagemang och 

representanter i den äldrevänliga arbetskommittén, och genom sammanförandet av viktiga 

aktörer med varandra. 

Att sprida information om det äldrevänliga arbete som görs kan anses vara ytterligare en 

aspekt som tillhör organiseringen av städers äldrevänliga initiativ. I kommunala initiativ i 

Kanada har man använt sig av olika marknadsföringsmetoder för att framhäva att man 

arbetar för att bli mer äldrevänlig. Konceptet ”äldrevänlig stad” används i offentliga 

informationsdokument och information om initiativet finns på kommuners hemsidor. Vissa 

har även egna äldrevänliga logotyper och har satt upp välkomstskyltar som hälsar besökare 

välkomna till deras ”äldrevänliga kommun” (Plouffe & Kalache, 2011). Events eller 

workshops har också hållits för att främja äldrevänliga initiativ (Menec et al, 2013). Däremot 

menar Menec et al (2013) sådana marknadsföringsaktiviteter bör pågå under en lång tid för 

att säkerställa de äldrevänliga initiativens fortsatta arbete. Det behövs en löpande 

marknadsföring av äldrevänlighet för att kommuner inte ska glömma bort att ta hänsyn till 

äldre människors behov. De menar att ett exempel på ett marknadsföringsargument är att 

många initiativ som syftar till att förbättra stadsmiljön för äldre är också fördelaktiga för 

yngre människor.  

5.2. Samverkan och integrering 
Något som i litteraturen framhävs som en av de viktigaste delarna i arbetet mot en 

äldrevänlig stad är samverkan mellan olika kommunala sektorer och verksamheter, med 

privata föreningar eller organisationer, samt med äldre människor själva (se exempelvis Lui 

et al, 2009 & Steels, 2015). Detta är något som redan vidrörts i diskussionen ovan, där det 

argumenterades att arbetsgrupper med ansvar över städers äldrevänliga initiativ gynnas av 

att inkludera medlemmar från både den offentliga och privata sektorn. Denna del går mer 

inpå varför det visat sig att så är fallet. Generellt argumenteras att en äldrevänlig stad skapas 

genom samverkan och bildandet av partnerskap och nätverk mellan aktörer från olika 

sektorer (se exempelvis Buffel et al, 2014; Garon et al, 2014; Menec et al, 2013; Plouffe & 

Kalache, 2011). Enligt Garon et al (2014) som studerat äldrevänliga initiativ i kommuner i 

Quebec, Kanada, beror detta på att de olika aktörernas professionella expertis kompletterar 

varandra och därför möjliggör för handlingar och åtgärder inom alla de åtta äldrevänliga 

temaområdena. I deras studie visade det sig att om ett äldrevänligt initiativ hade en 

arbetsgrupp med medlemmar från olika sektorer, växte ett äldrevänligt nätverk fram då 

varje medlem hade sitt eget nätverk och så vidare. Detta ledde till att äldrevänliga perspektiv 

inkluderades i flera olika verksamheter så som stadsplanering, fritidsliv, hälso- och 

socialservice och till och med inom polis och brandmyndigheter. Framförallt vill författarna 

förmedla att en äldrevänlig stad inte kan skapas på egen hand av en enda aktör eller sektor. 

En sektorsöverskridande samverkan krävs inom alla delar i det äldrevänliga arbetet, vid 

nulägesmätningen, skapandet av en handlingsplan och vid genomförandet av 

handlingsplanen. Detta illustreras i tabell 3. 
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Tabell 3. Huvudsakliga faktorer för samverkan och partnerskap i Quebecs äldrevänliga 
initiativ. Källa: Garon et al (2014). Översatt och bearbetad av författaren. 

Arbetsgrupp 

• Arbetsgruppen bör innehålla medlemmar från samhället och från olika sektorer 

• En vald politiker och en administratör bör vara med i arbetsgruppen 

• De äldrevänliga initiativet bör ha en hängiven ledare 

Nulägesmätning och handlingsplan 

• Konsultationer med äldre människor är nödvändigt för att skapa ett gemensamt mål 
mellan involverade aktörer 

• Handlingsplanen bör vara riktad till, och engagera flertalet aktörer, för att kunna 
säkerställa implementering av planen 

Implementering 

• Involverade aktörer bör använda deras nätverk för att på så sätt kunna dela på 
ansvaret under implementeringen 

• Att ha en engagerad politiker är fördelaktigt för att orientera politiska prioriteter och 
för att fastställa resurser och finansiering tillgängliga för implementeringen 

 

Erfarenheter från äldrevänliga initiativ i Australien tyder också på att samverkan mellan 

flertalet aktörer krävs. Lokala myndigheter/kommunala verksamheter (local government) i 

delstaten Victoria, med Melbourne som huvudstad, har visat sig kunna driva åtgärder inom 

vissa äldrevänliga temaområden, men inte alla. Med det ansvar och de resurser som 

myndigheten/kommunala verksamheten har, har man kunnat driva åtgärder angående 

utomhusmiljöer, lokal markanvändning och medborgardeltagande. Däremot har det visat sig 

att myndigheterna/kommunala verksamheterna inte på egen hand kan driva åtgärder som 

motverkar social ojämlikhet mellan utsatta och mer gynnade områden, vilket tyder på att 

hjälp från andra viktiga aktörer behövs (Kendig et al, 2014).  

Att involvera och samverka med äldre människor själva ses även det som en viktig del i det 

äldrevänliga arbetet. Oftast förekommer de äldres involvering i städernas nulägesmätning 

där de är med i dialoger eller konsultationer angående WHO:s äldrevänliga temaområden 

eller liknande identifierade temaområden (Kendig et al, 2014; Garon et al, 2014; Buffel et al, 

2014). Involveringen av äldre i ett sådant tidigt skede i arbetsprocessen har visat sig vara 

fördelaktigt då det ger styrningsgruppen och beslutsfattare en bättre förståelse för äldre 

människors behov, och kan tillsammans med andra aktörer planera och agera därefter 

(Garon et al, 2014). Det har också visat sig vara fördelaktigt att äldre är med och styr över 

det äldrevänliga arbetet. I Bryssel har äldre människor deltagit som aktiva ledare i flera olika 

steg i stadens äldrevänliga initiativ istället för att bara vara passiva deltagare. De har bidragit 

till inventeringen, planeringen och realiseringen av äldrevänliga projekt, exempelvis genom 

att delat ut och samla in frågeenkäter som andra äldre deltagit i. Ett sådant aktivt deltagande 

bland äldre har bidragit till ett större äldrevänligt nätverk där äldre samverkar med 

myndigheter och privata aktörer, och på så sätt förstärker de äldres påverkan i det 

äldrevänliga arbetet (Buffel et al, 2014). 

I nära samband med diskussionen om samverkan mellan olika sektorer och aktörer är 

diskussionen om integrering av äldreperspektivet inom de olika kommunala 
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verksamheterna. Buffel et al (2014) hävdar att integreringen av ett äldreperspektiv inom 

flera olika policyområden är ett sätt att säkerställa att äldres behov möts inom flera politiska 

områden som kan påverka äldres liv. Erfarenheter från exempelvis Sidney tyder dock på att 

det inte är så lätt att integrera ett äldreperspektiv i verksamheter och policyområden som 

tidigare inte har haft äldre som ett fokusområde. I Sidney har det visat sig att kommunala 

sektorer inom transport och fritid har svårt att styra om deras verksamhet från deras 

ursprungliga fokus på yngre människor till att rikta uppmärksamhet och att avsätta resurser 

för äldre människor (Kendig et al, 2014). Däremot kan ett alternativ vara att förena/länka 

äldrevänliga idéer till andra viktiga kommunala initiativ och på så sätt få igenom ett 

äldreperspektiv i städers utveckling. Menec et al (2013) menar att de kommuner i Manitoba, 

Kanada som varit framgångsrika i att utveckla handlingsplaner och att genomföra 

äldrevänliga projekt, har tenderat att utnyttja redan existerande planer eller initiativ i de 

kommunala verksamheterna. Idén om äldrevänlighet har många gemensamma nämnare 

med andra kommunala projekt och genom att förena äldrevänliga perspektiv med sådana 

initiativ kan man skapa effektiva arbetsgrupper och planeringsprocesser och samtidigt 

minska behovet av ytterligare finansiering. Med andra ord bidrar det till att möta några av 

de största utmaningarna associerat med arbetet mot en äldrevänlig stad, nämligen bristen 

på kapacitet och finansiering.  

Från litteraturen framkommer att äldreperspektivet bör integreras i verksamheter och 

policys som ansvarar för stadsplanering och stadsutveckling (se till exempel Buffel et al, 2014 

& Kendig et al, 2014). Detta syns speciellt i fallet med Portland där man som tidigare nämnts 

integrerat ett äldreperspektiv i stadens översiktsplan. På detta sätt har man visat stadens 

engagemang till att bli mer äldrevänlig och skapat gemensamma riktlinjer för planerare och 

stadsutvecklare (Neal et al, 2014b). Enligt Neal et al (2014a) kan stadsplanering bidra till att 

avancera idén om ett äldrevänligt Portland då stadsplanering redan har för vana att ta 

hänsyn till behovet hos stadens alla invånare. Att stadsplanering är en del av äldrevänlig 

Portland anses vara en viktig framgångsfaktor då planering är ett sätt att styra stadens 

framtida utveckling. Stadsplanering och stadsutveckling ses också som centrala delar i 

skapandet av ett äldrevänligt Göteborg. Här påpekar man att planerare behöver förbättra 

deras kompetenser om äldres behov och att äldres åsikter behöver tas hänsyn till tidigt i 

planeringsprocessen (Jönsson, 2017).  

Trots att det tyder på att stadsplanering kan vara ett bra verktyg för att skapa äldrevänliga 

städer, kan det även finnas mindre fördelaktiga aspekter av en äldrevänlig stadsplanering. 

Neal et al (2014) menar att det faktum att Portlands initiativ har varit beroende av 

stadsplanering som största drivkraft, har lett till en lång process innehållande mål och 

handlingsplaner istället för direkta resultat. Stadsplanering är med andra ord ett bra verktyg 

ur ett långtidsperspektiv, men brister i att tillsätta omedelbara åtgärder. Kendig et al (2014) 

lyfter också fram ett liknande argument om Sidneys, Canberras och Melbournes äldrevänliga 

initiativ. Från dessa städer har det visat sig att en äldrevänlig planering oftast ger resultat 

långt framöver, medan de faktiska kostnaderna för planeringen oftast sker direkt. En möjlig 

tolkning av detta är det finns en risk att investeringar i äldrevänliga åtgärder inte görs då 

man inte kan se några omedelbara resultat. Något som kanske därför bör ses över inom 
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äldrevänliga initiativ är hur man utöver ett långsiktigt perspektiv, skulle kunna implementera 

åtgärder inom ett mer kortsiktigare perspektiv.  

5.3. Prioriterade teman och projekt 
Av vidare intresse för andra städers erfarenheter från deras äldrevänliga arbete är vilka 

äldrevänliga teman och projekt som har prioriterats och varför. De flesta städer som 

studerats har använt sig av WHO:s åtta föreslagna teman eller modifierat dem för att bättre 

passa just deras stad (Se till exempel DeLaTorre & Neal, 2017 & Jönsson, 2017). Dessa åtta 

teman tillhör både den fysiska och sociala stadsmiljön, vars innehåll tidigare nämnts påverka 

hur äldrevänlig en stad är (WHO, 2015b; Lui et al, 2009; Menec et al, 2011; Steels, 2015). I 

Portland och Multnomah regionen har man däremot valt att dela in stadsmiljön i tre olika 

områden där man utöver den fysiska och sociala miljön, även inkluderar så kallade 

servicemiljöer (service environments). Anledningen är att man anser att de två 

temaområdena kommunikation och information och samhällsstöd och hälsovård passar bäst 

inom servicemiljön istället för i den sociala miljön. Vidare har man också valt att dela upp de 

två temaområdena samhällsstöd och hälsovård och delaktighet i samhälle och arbetsliv så 

att de istället resulterar i de fyra olika temaområdena: samhällsstöd, hälsovård, delaktighet i 

samhälle och volontärarbete samt arbetsliv och ekonomi för att man anser att dessa 

områden borde ges större uppmärksamhet (DeLaTorre & Neal, 2017). Tabell 4 illustrerar 

skillnaderna mellan WHO:s teman och Portlands. 

Tabell 4. Portlands och Multnomah regionens äldrevänliga 

temaområden jämfört med WHO:s temaområden. 

Källa: DeLaTorre och Neal (2017). Översatt och bearbetad av 

författaren. 

WHO Portland och Multnomah 

regionen  

Fysiska miljön  

Utomhusmiljöer och byggnader Utomhusmiljöer och byggnader 

Bostäder Bostäder 

Transporter Transporter 

Sociala miljön  

Socialt deltagande Socialt deltagande 

Respekt och social inkludering Respekt och social inkludering 

Deltagande i samhälle och 

arbetsliv  

Delaktighet i samhälle och 

volontärarbete 

Arbetsliv och ekonomi 

Servicemiljön  

Kommunikation och information Kommunikation och information 

Samhällsstöd och hälsovård Samhällsstöd 

Hälsovård 
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Då det i Portlands nulägesmätning framkommit att ett av de största hindren till stadens 

äldrevänlighet är bristen på bostäder som äldre har råd med (affordable housing), har 

temaområdet bostäder fått stort fokus i stadens äldrevänliga initiativ. Man har tryckt på 

behovet av att det ska finnas bostäder för äldre som är prisvärda, tillgängliga och 

lokaliserade nära service och infrastruktur. Dessa aspekter har fått genomslag i stadens 

översiktsplan som också visar på att tillgängligheten till service och bekvämligheter 

(amenities) är ojämlikt fördelat i stadens olika bostadsområden. Översiktsplanen innehåller 

därför nu ett mål relaterat till äldre människor, kallat rättvis tillgång till bostäder, samt tio 

policys som tar hänsyn till äldre inom design och utveckling, urban form, bostäder och 

transport. Det man vill lyfta fram är att Portlands äldrevänliga initiativ tyder på att policys 

inom ett äldrevänligt temaområde, exempelvis bostäder, inte kan ske isolerat från policys 

inom andra temaområden. Alla de olika temaområdena påverkar varandra över de fysiska, 

sociala och serviceområden som tillsammans utgör stadsmiljön. Äldre människors ensamhet 

eller å andra sidan socialt deltagande påverkas exempelvis av var de bor och hur pass bra 

tillgång de har till service och infrastruktur (DeLaTorre & Neal, 2017). 

Buffel et al (2014) som har jämfört Bryssels och Manchesters äldrevänliga arbete kommer 

fram till att städerna har vissa likheter och olikheter i hur de har valt att gå tillväga inom de 

olika temaområdena. Båda städernas äldrevänliga arbete började innan de gick med i WHO:s 

nätverk, men innehåller ändå liknande teman som WHO. Detta illustreras i tabell 5.  

Tabell 5. Bryssels och Manchesters äldrevänliga temaområden jämfört med WHO:s 

temaområden.  

Källa: Buffel et al (2014). Översatt och bearbetad av författaren. 

WHO Bryssel Manchester 

Utomhusmiljöer och 

byggnader 

Trygghet  Lifetime neighborhoods 

 

Trygghet  

Bostäder Bostäder Bostäder 

Transporter Mobilitet Transporter 

Socialt deltagande Socialt liv Förbättra deltagande och 

förbättra relationer  

Respekt och social 

inkludering 

Socialt liv Främja jämlikhet  

Deltagande i samhälle och 

arbetsliv 

Socioekonomisk situation Inkomst och arbete 

Kommunikation och 

information 

Information Kultur och lärande  

Samhällsstöd och 

hälsovård 

Hälsa Hälsosamt åldrande 

 

En likhet mellan städerna är hur de har gått tillväga gällande de teman som relaterar till 

socialt deltagande/medverkan och inkludering. Här utmärker sig två typer av initiativ hos de 
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båda städerna: initiativ som syftar till att öka möjligheterna för äldre att delta i 

volontärarbete, och initiativ som syftar till att skapa platser eller aktiviteter som för samman 

äldre med yngre grupper. Exempel från Bryssel är projekt där äldre personer hjälper barn i 

skolan, och exempel från Manchester är ett projekt som syftar till att skapa platser som 

exempelvis parker, som tilltalar både äldre och unga personer. En annan likhet mellan 

städerna faller inom temat bostäder. Här har båda städerna fokuserat på att erbjuda 

bostäder som äldre har råd med, ett större utbud av olika bostadsalternativ (ex. 

gruppboenden och hus som delas av människor från olika generationer) och att göra 

bostäder i det ordinära bostadsbeståndet bättre anpassade för äldre människor (Buffel et al, 

2014). Att dessa initiativ återfinns hos båda städerna skulle kunna betyda att de är de i dessa 

städer har ansetts vara de mest kritiska att adressera för en äldrevänlig stad. Buffel et al 

(2014) anser däremot att Manchester har lyckats något bättre i sitt äldrevänliga initiativ. 

Detta därför att man i Manchester har gett större uppmärksamhet till minoritetsgrupper och 

äldre som lever i fattigdom och i utsatta områden. Dessutom, har man i Manchester haft ett 

större äldreperspektiv i temaområdet utomhusmiljöer och byggnader. I båda städerna har 

man initiativ som syftar på att motverka brott och förbättra de äldres trygghet, men i 

Manchester har an dessutom också utvecklat ett koncept kallat för ”lifetime 

neighborhoods”. Detta koncept syftar till att skapa bostadsområden med bra tillgång till 

service, infrastruktur och allmänna platser som är designade för att möta alla människors 

behov, oavsett hur gamla de är.   

I Menec et als (2013) studie om äldrevänliga initiativ från kommuner i Manitoba, Kanada, 

kom man fram till att vid studiens tidpunkt så hade de flesta kommunerna initierat projekt 

främst tillhörande temana utomhusmiljöer och byggnader, kommunikation och ett tema de 

valt att kalla aktiviteter. Exempel på genomförda projekt tillhörande utomhusmiljöer och 

byggnader har varit uppförandet av fler bänkar på allmänna platser, utökad vägskyltning till 

allmänna platser, reducerade hastighetsbegränsningar, och skapandet av en park som ska 

delas av barn och äldre vid ett seniorboende. Projekt tillhörande kommunikation har 

exempelvis varit skapandet av anslagstavlor för att annonsera olika event, att man tagit fram 

en tidning eller ökat antalet nummer av redan existerande tidningar samt att man skapat 

guider eller broschyrer för att förmedla den service och de resurser dom erbjuds äldre. 

Exempel som faller inom temat aktiviteter har varit utökade aktiviteter för äldre så som 

exempelvis promenadgrupper och dataträning, att få kontakt med socialt isolerade äldre och 

skapandet av aktiviteter riktade till både äldre och yngre så som att äldre lär yngre att sticka. 

Däremot visar erfarenheter från dessa kommuner att vissa problem som identifierats under 

nulägesmätningarna har varit svårare än andra att möta. Det gäller främst behovet av nya 

bostäder och att anpassa befintliga bostäder till äldre, att förbättra utbudet av olika 

transportalternativ och att bygga nya gemensamhetsanläggningar (ex. seniorcentra). 

Jönsson (2017) har gjort en genomgång av hur ett antal nordiska städer har arbetat och vilka 

äldrevänliga projekt man genomfört. Dessa städer har arbetat utifrån WHO:s föreslagna 

temaområden och i vissa fall har man modifierat dem för att bättre passa just sin stad. I 

Oslos äldrevänliga initiativ är nyckelorden trygghet, trivsel och tillgänglighet och man har 

arbetet utifrån konceptet universal design då man anser att det har många beröringspunkter 

med äldrevänlighet. Universal design är en strategi som syftar till att göra produkter, 
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byggnader och miljöer tillgängliga, användbara och begripliga för så många som möjligt 

oavsett funktionsförmåga. Det är med andra ord ett koncept som sträcker sig bortom frågor 

om människors fysiska förmåga, till att även inkludera deras kognitiva och kommunikativa 

förmågor för att delta i samhället (Björk, 2014). Hittills i Oslos äldrevänliga initiativ har man 

till exempel infört ett test med en ny transporttjänst bestående av små rosa bussar avsedda 

att transportera äldre ”från dörr till dörr”. Anledningen är att möjligheten till ett socialt liv 

och att kunna ta sig fram i sitt närområde om man har svårt att gå långa sträckor, har visat 

sig värderas högt av de äldre i staden. Man har också startat ett sportevenemang kallat 

Generation Games där äldre tävlar i olika grenar tillsammans med medelålders och yngre 

personer för att på så sätt uppmuntra till möten mellan generationer (Jönsson, 2017). 

I Tammerfors i Finland, har man ett fokus på att ändra attityderna till äldre och åldrandet. 

Ett viktigt mål i stadens äldrevänliga program är därför att se till så att sättet att tala om 

äldre blir positivt, uppmuntrande, inkluderande och uppskattande. Exempelvis planerar 

staden att bygga ett nytt bostadsområde runt ett äldreboende, ett bostadsområde som ska 

vara attraktivt för invånare i olika åldrar och med olika bakgrund, och på så sätt skapa möten 

mellan generationer och bryta ålderssegregationen. I Uppsala har man genomfört ett antal 

insatser som syftar till att bidra till de äldre invånarnas självständighet och aktiva liv. 

Kommunen äger bland annat sexton olika ”träffpunkter” inom vilka det arrangeras ett antal 

aktiviteter. Det kan till exempel vara olika typer av fysiska aktiviteter så som dans eller 

seniorgym eller datakurser. I staden finns också den ideella verksamheten Cykling utan ålder 

där volontärer tar med äldre människor på en cykeltur. Om man blickar till Göteborg syns ett 

större hänsynstagande till de äldres deltagande i stadsutveckling och stadsutformning i 

staden. Just nu pågår ett stort stadsutvecklingsprojekt i stadens centrala delar där äldre har 

fått vara med i en workshop för att bidra med förslag på hur stadsdelens framtida stadspark 

bör utformas för att bidra till en bra vistelse och så att den ska fungera som en mötesplats 

för alla. På några platser i staden har äldre tillsammans med yngre, deltagit i ett projekt där 

de tillsammans gör mosaik som sedan installeras i deras närområde eller på olika platser i 

staden (Jönsson, 2017).  

5.4. Sammanfattande reflektioner och betydelse för Stockholm och 

stadens stadsplanering 
Från den litteratur som studerats om olika städers processer för att bli äldrevänliga städer, 

framträder ett flertal lärdomar som kan vara av nytta för Stockholms framtida arbete. 

Genomgången av litteraturen visar både på framgångsrika handlingar men också flertalet 

utmaningar som städerna har stött på. Det som framförallt genomsyrar litteraturen är att 

arbetet mot en äldrevänlig stad kräver en involvering av flera olika viktiga aktörer från olika 

samhällssektorer genom hela arbetsprocessen. Vad gäller organisation och styrning av det 

äldrevänliga arbetet har det visat sig betydelsefullt att låta en arbetsgrupp med medlemmar 

från både privata och offentliga sektorer styra arbetet, och att det är mycket fördelaktigt 

med stöd från politiska aktörer. Att väcka politiskt intresse och att få det äldrevänliga 

arbetet att ta plats på den politiska agendan är dock en stor utmaning i form av konkurrens 

från andra viktiga politiska intressen. Vidare tyder litteraturen på att samverkan mellan olika 

sektorer och äldre människor själva och att integrering av ett äldreperspektiv inom olika 

sektorer och verksamheter är väsentligt för att arbetet ska vara framgångsrikt. En samverkan 
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mellan aktörer med olika expertis möjliggör för handlingar och åtgärder inom alla olika 

äldrevänliga temaområden. Detta möjliggörs vidare genom att integrera ett äldreperspektiv i 

de olika sektorerna och i stadens verksamheter. En utmaning är dock att lyckas med att 

integrera ett äldreperspektiv inom de policyområden som tidigare inte har haft äldre som 

sitt fokusområde. Vilka äldrevänliga teman och projekt som städer har prioriterat verkar 

variera. Dock skulle man kunna argumentera att städer främst genomfört handlingar 

relaterat till temana utomhusmiljöer och byggnader, bostäder och socialt deltagande. Det 

handlar om tillgänglighet i offentliga miljöer, tillgång till service, trygghet, skapande av 

bostäder som äldre har råd med (affordable housing), samt skapandet av mötesplatser 

mellan olika generationer. En sammanställning av städers olika erfarenheter i det 

äldrevänliga arbetet visas i tabell 6 i avsnitt 7.  

Av studiens intresse för stadsplaneringens roll i skapandet av äldrevänliga städer bör även 

här reflekteras över vad stadsplaneringssektorn har betytt för städernas arbete.  Det kan 

sammanfattas som att stadsplanering kan utgöra ett bra verktyg för att sätta äldrevänliga 

mål och visioner inför städers framtida utveckling, och på så sätt bidra till förändringar och 

förbättringar i stadsmiljön. De handlingar och åtgärder som städer har gjort, eller lyfter fram 

som viktiga handlingar i framtiden, tillhör både den fysiska och sociala stadsmiljön (eller 

också den så kallade ”servicemiljön”), till vilka stadsplanering skulle kunna bidra till. De olika 

miljöerna är inte isolerade från varandra, utan stadsplanering som berör tillgång till service 

och tillgänglighet till infrastruktur i den fysiska miljön, påverkar således de äldres sociala 

gemenskap och deltagande i den sociala miljön. Vad som däremot bör tillskrivas är att 

stadsplanering möjligtvis brister i att implementera omedelbara åtgärder då det oftast 

handlar om en långsiktig planering. Att inkludera ett äldreperspektiv i planer och dokument 

som exempelvis en översiktsplan, bidrar till att skapa gemensamma riktlinjer för planerare 

och stadsutvecklare, men leder å andra sidan till att handlingar tar lång tid innan de visar 

resultat. Eftersom att Stockholm står inför en större mängd äldre befolkning inom en snar 

framtid, bör man därför sätta igång en planeringsprocess som kan möta denna utmaning i 

tid.    
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6. Ett äldrevänligt Stockholm   
Detta avsnitt avser besvara studiens andra frågeställning genom att skapa en förståelse för 

hur det äldrevänliga planeringsarbetet ser ut i Stockholm idag. Detta görs genom att 

presentera de material som samlats in genom dokumentstudien och de intervjuer som gjorts 

med tjänstemän och politiker. Av intresse är om medlemskapet i WHO:s globala nätverk för 

äldrevänliga städer, och stadens påbörjade arbete mot en äldrevänlig stad, tyder på att 

äldreperspektivet har fått, eller kommer att få, ett större genomslag i stadens 

stadsplanering. Avsnittet inleds dock med ett kort beskrivning av tidigare svenska insatser 

för den äldre befolkningen samt en kort sammanfattning av Stockholms stads nyligen 

framtagna underlag till skapandet av en strategi för ett äldrevänligt Stockholm. 

6.1. Början till ett äldrevänlig Stockholm 
Tidigare svenska politiska insatser för att möta behovet hos den åldrande befolkningen har 

främst varit riktade mot vård och omsorg samt bostadsanpassning och tillgänglighet i 

närmiljön, vilket bland annat förekommit i den så kallade Äldreboendedelegationen (SOU, 

2008:113) samt regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar (Hjälpmedelsinstitutet ,2012). 

Kvarboendeprincipen med målet att äldre människor ska kunna bo kvar hemma även om 

deras hälsa försämras har också varit väldigt central i landets bostadspolitik för äldre 

(Abramsson, 2015). Nu har däremot Stockholm stad åtagit sig utmaningen att vara med att 

utveckla en äldrevänlig stad. Man har gått med i WHO:s globala nätverk för äldrevänliga 

städer, ett medlemskap som ska förvaltas av stadens äldreombudsman (Stockholms Stad, 

2017a). Detta är troligtvis något som förehöll sig naturligt då staden redan är medlem i det 

europeiska nätverket European Covenant on Demographic Change (Stockholms stad, 2017b) 

som syftar till att skapa äldrevänliga städer i Europa baserat på WHO:s guide för äldrevänliga 

städer (European Covenant on Demographic change, u.å). Man har också på initiativ av 

äldreförvaltningen utarbetat ett underlag för en strategi till en äldrevänlig stad (Stockholms 

Stad, 2017b). Utifrån WHO:s guide för vad som kännetecknar en äldrevänlig stad, har man i 

detta underlag avsett identifiera utvecklingsområden för staden, för att på så sätt förmedla 

ett behov av förbättringar och samverkan för att staden ska bli mer äldrevänlig. Man har 

utgått från WHO:s föreslagna teman för en äldrevänlig stad, men anpassat dem till ett mer 

svenskt perspektiv. De åtta teman har omvandlats till sex stycken: 

• Utomhusmiljöer och byggnader 

• Bostäder 

• Transport och mobilitet 

• Social delaktighet, inkludering och respekt 

• Ta tillvara äldres resurser 

• Samhällsstöd och service 

Man har därefter gått igenom vad som utgör en äldrevänlig stad för var och en av de sex 

teman. Man har också haft workshops med både äldre och experter som har fått ge sin syn 

på hur pass äldrevänlig staden är i förhållande till dessa teman, samt beskrivit hur staden 

just nu arbetar inom dessa teman. Även om man påpekar att vissa delar av stadens arbete 

till viss del riktar sig till äldre, så menar man att ett större äldreperspektiv, speciellt de äldres 



37 
 

egna åsikter, saknas i idag. Man påpekar att ”det behövs en ökad medvetenhet och 

förändrade arbetssätt för att integrera äldreperspektivet i stadens arbete” (s. 39).  

Som nästa steg i stadens arbete mot en mer äldrevänlig stad avser man följa WHO:s 

föreslagna arbetsprocess (beskriven ovan). Viktiga delar av processen är analysen av stadens 

nuvarande äldrevänlighet (nulägesmätningen) samt framtagandet av strategier och en 

handlingsplan. Detta menar man måste ske genom samverkan mellan flertalet aktörer. 

Många aktörer anges vara viktiga, och stadsbyggnadskontoret är ett av dem. Man menar att 

det därför blir viktigt med strategisk kommunikation mellan de involverade aktörerna där 

”kommunikationen ska bidra till att berörda medarbetare: 

• Känner till arbetet med äldrevänlig stad 

• Förstår den egna rollen i att göra staden mer äldrevänlig 

• Aktivt arbetar med de åtgärder som kommer fram i arbetet med äldrevänlig stad.” (s. 

46). 

6.2. Stadens styrdokument och budget 
Nedan presenteras hur två av stadens viktiga styrdokument behandlar frågor kring äldre, 

nämligen stadens vision och stadens översiktsplan. Det görs även en redogörelse för hur 

äldreperspektivet och planeringen för en äldrevänlig stad uttrycks i stadens budget.  

Vision 2040 

År 2015 godkände kommunfullmäktige Vision 2040 – Ett Stockholm för alla, en vision för hur 

staden ska vara år 2040. I visionen redovisas stadens långsiktiga mål och strategier för en 

hållbar utveckling och alla stadens nämnder och styrelser har som uppgift att arbeta i 

visionens riktning. Visionen kan sägas innehålla ett antal strategier relaterade till äldre 

människor i staden. Detta gäller framförallt delmålet ett Stockholm som håller samman där 

man framhäver att Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i. För att uppnå detta 

poängteras behovet av ett äldreperspektiv i samhällsplaneringen för att på så sätt skapa 

förutsättningar för att äldre ska kunna leva ett självständigt liv, och bo kvar i sin bostad om 

de så skulle vilja det. För de som inte kan bo kvar hemma, ska det erbjudas boenden med 

trygg och god boendemiljö med tillgång till utevistelse och aktiviteter. Samtidigt framhåller 

man också att det ska finnas tillgång till ett rikt utbud av flertalet olika aktiviteter som ska 

bidra till en god hälsa och fritid för hela befolkningen, något som också kan tänkas påverka 

äldres levnadsförhållanden. Även till delmålet ett demokratiskt hållbart Stockholm kan 

tänkas finnas strategier riktade till äldre. Här understryks att stockholmare – oavsett vem 

man är – ska få möjlighet att delta i stadens utveckling. Framförallt framhålls att alla 

stockholmare ska kunna ta del av stadens utbud oavsett funktionsförmåga, där byggnader, 

kollektivtrafik och allmänna platser ska vara tillgängliga för alla. Slutligen kan också tillskrivas 

att visionens delmål ett ekonomiskt hållbart Stockholm kan påverka äldre. Här framhåller 

man att åldersdiskriminering ska bekämpas, att äldres erfarenheter skall tas tillvara och att 

äldre ska kunna delta i både arbetsliv och i ideella verksamheter (Stockholms stad, 2016).  

Stockholms stads budget 2018 

Med utgångspunkt ur Vision 2040 har kommunfullmäktige beslutat om stadens budget för 

2018 (med inriktning för 2019-2020), vilken beskriver färdriktningen för stadens nämnder 
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och bolag (Stockholms stad, 2017c). Budgeten skulle ytterligare kunna intyga om eller hur 

staden arbetar i frågor som behandlar äldre människor, framförallt arbetet mot en 

äldrevänlig stad. I budgeten framkommer att stadens nämnder och bolagsstyrelser ska bidra 

till att alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalité. Mer specifikt 

om frågan om äldre skriver man att  

”Stockholm står inför en stor demografisk utmaning när gruppen äldre i 

staden på sikt ökar kraftigt. Detta kräver en långsiktig planering och 

samverkan mellan stadens alla delar. Ett äldreperspektiv ska finnas med i 

stadsplanering och nybyggnation. Äldreombudsmannen har en viktig roll i 

det arbetet. Staden ska vara en äldrevänlig stad och det långsiktiga arbetet 

strävar därför till att äldre ska kunna leva ett självständigt liv med hög 

livskvalitet och god hälsa” (s. 11, kursiv betoning av författaren). 

Även om det understryks att ett äldreperspektiv skall finnas med i all stadsplanering, tycks 

arbetet mot en äldrevänlig stad dock främst tillskrivas äldrenämnden och 

stadsdelsnämnderna. Det är under kommunfullmäktiges inriktning för äldrenämnden som 

arbetet mot en äldrevänlig stad tas upp. Här framhålls att stadens medlemskap i WHO:s 

nätverk för äldrevänliga städer kommer att ställa krav på stadens långsiktiga arbete för att 

bidra till äldres livskvalitet, hälsa och självständighet oavsett funktionsförmåga. I 

äldrenämndens budget har man också avsatt en finansiering för framtagandet av en plan för 

en äldrevänlig stad. Även om ansvaret till skapandet av en äldrevänlig stad tycks ligga hos 

äldrenämnden understryker budgeten dock att alla nämnder och bolagsstyrelser ska ”bistå 

äldrenämnden i arbetet att säkerställa att ett äldreperspektiv finns med i stadsplanering 

med utgångspunkt i arbetet inom ramen för WHO:s nätverk för äldrevänliga städer” (s. 33). 

Vad gäller stadsdelsnämnderna anges att ett äldreperspektiv skall finnas med i nämndernas 

planering av torg, parker och grönområden. Vidare anges att nya boendeformer för äldre 

kommer att planeras, både biståndsbedömda boenden och andra boenden som 

seniorboenden. Aktivitetscentra planeras i seniorboendena som ska syfta till att öka de 

äldres sociala samvaro, aktivitet och gemenskap. Man skriver att viktigt för arbetet med en 

äldrevänlig stad är att hålla medborgardialoger med äldre om deras boendesituation (ibid.).   

Trots att budgeten inte tillskriver stadsbyggnadsnämnden i uppgift att arbeta mot just en 

äldrevänlig stad, innehåller den direktiv som tyder på att nämnden ändå har i uppgift att ta 

hänsyn till äldre när man planerar. Exempelvis har nämnden i uppgift att delta i stadens 

arbete med att se till så att äldre invånare har tillgång till bostäder med rimliga 

boendekostnader och att säkerställa så att staden i ett tidigt skede planerar för bland annat 

omsorg. Det kan även argumenteras att nämndens uppgifter att planera för rekreation, 

kultur, föreningsliv, service och generationsövergripande mötesplatser skulle kunna påverka 

de äldres livssituation i staden. Att nämnden har i uppgift att ta hänsyn till äldre är dock 

något som främst understryks under nämndens uppgift att inneha en demokratisk planering. 

Här framhävs att alla invånares åsikter och idéer ska tas tillvara, och där man utöver ett 

barnperspektiv också ska inkludera ett äldreperspektiv i planeringen. Vad detta 

äldreperspektiv innebär eller ska bestå av, är dock inget som förklaras vidare (ibid.).  
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Översiktsplan 

Stockholms stads översiktsplan (Stockholms stad, 2018) är tillsammans med Vision 2040 

vägledande för stadens stadsutveckling. Den vägleder och ger stöd i beslut om hur den 

byggda miljön ska utvecklas och bevaras och omfattar både allmänna intressen och 

långsiktiga målsättningar. Precis som Vision 2040, är det tydligt att även översiktsplanen har 

en målsättning riktad till att skapa en stad för alla invånare, genom att lyfta fram att staden 

ska vara tillgänglig, anpassad och erbjuda service och mötesplatser för alla. Detta framträder 

framförallt då man menar på att principen om universell utformning ska vara vägledande i 

stadens stadsbyggnadsprojekt. Däremot innehåller den få riktlinjer som är specifika för just 

äldre människor. Den äldre befolkningen berörs främst i översiktsplanens riktlinjer för en 

mer socialt sammanhållen stad. Här lyfter man fram att stadens sociala mångfald gynnas av 

att äldre människor trivs och kan ta plats i staden, och man påpekar att de äldres känsla av 

trygghet påverkar deras beslut att gå ut i samhället och därmed deras fysiska hälsa, sociala 

integrering och självständighet. Man understryker därför att ”de äldres behov av trygghet, 

framkomlighet och fysiska aktivitet ska främjas, liksom behoven av rekreation och att kunna 

ta del av idrotts- och kulturliv” (s. 53). Vidare menar man också att genom att tillgodose 

både unga och äldres behov på en och samma plats, skapas möjligheter för möten mellan 

generationer. Andra inriktningar som berör äldre tillhör översiktsplanens riktlinjer för 

stadens bostadsförsörjning. Här nämner man att den demografiska förändringen mot en allt 

större andel äldre människor ställer krav på lämpliga bostäder för äldre, samt ett behov av 

”smidigare” flyttkedjor där äldre kan flytta till bostäder bättre anpassade för dem och på så 

sätt frigöra bostäder för andra. 

Trots ingen specifik benämning om äldre kan även andra riktlinjer ha betydelse för äldre 

människor i staden. Det gäller framförallt målet om en sammanhållen och blandad stad där 

man skriver att stadsdelar med ett ensidigt utbud av bostadstyper eller upplåtelseformer ska 

utvecklas till att inneha ett mer blandat utbud för att på så sätt öka människors möjlighet att 

bo kvar i sin stadsdel även vid förändrade behov. Man menar också på att avstånden till 

stadens utbud av idrott, mötesplatser, kultur och rekreation ska minska genom att dessa ska 

fördelas jämnt över stadens alla delar. På så sätt skapas bättre förutsättningar för invånarnas 

aktiva och rörliga liv. Vad gäller tillgången till natur och parker påpekar man att barn, äldre 

och funktionsnedsattas behov skall särskilt uppmärksammas, och menar på att parker och 

idrottsplatser kan utnyttjas för olika användning och av olika brukare året runt. Något som 

bör tillskrivas är att översiktsplanens inriktning för stadens trafik och mobilitet knappt 

innehåller några åtgärder riktade till äldre. Det som tas upp är att bebyggelse, fordon och 

infrastruktur bör utformas för att vara bättre anpassade för människor med 

funktionsnedsättning, samt att cykel- och gångvägar ska vara lätta att hitta, framkomliga, 

trygga och säkra. 

6.3. Tjänstemän och politikers åsikter 
Nedan följer en redogörelse för de intervjuer som genomförts med tjänstemän och politiker. 

Det material som insamlats genom intervjuerna har tematiserats utifrån intervjusvaren, och 

redovisas här under fyra olika teman; (1) Bakgrunden till arbetet mot en äldrevänlig stad och 

var man är idag; (2) Äldreperspektivet idag och i stadens stadsplanering; (3) Samverkan för 
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en äldrevänlig stad; och (4) Hinder för arbetet mot en äldrevänlig stad. För enkelhetens skull 

återges tabell 1 med en översikt av intervjupersonerna nedan. 

Tabell 1. Översikt intervjupersoner 

Respondent Beteckning  

Tjänsteman stadsbyggnadskontoret SBK 

Tjänsteman äldreförvaltningen ÄF1 

Tjänsteman äldreförvaltningen ÄF2 

Äldreombudsman Äldreombudsman  

Politisk tjänsteman (S) stadsbyggnadsroteln SBR 

Förtroendevald (V) äldrenämnden  ÄN 
 

Bakgrunden till arbetet med en äldrevänlig stad och var man är idag 

Som redan nämnts i denna studie har Stockholms stad redan påbörjat ett arbete mot en 

äldrevänlig stad genom skapandet av ett underlag till en strategi för en äldrevänlig stad 

(beskriven mer ingående ovan). Av intresse är dock varför man har valt att just nu gå med i 

WHO:s nätverk och påbörja detta äldrevänliga arbete. Både stadens äldreombudsman, ÄF1 

och ÄN påpekar dock att det äldrevänliga arbetet trots allt började med att Stockholm var 

med och grundade European Covenant on Demographic Change (också nämnts ovan). 

Eftersom detta nätverk följer den guide och de riktlinjer som WHO skapat, har det troligtvis 

förehållit sig naturligt att då även gå med i WHO:s nätverk. Enligt äldreombudsmannen är en 

tanke bakom medlemskapet i WHO, att det möjliggör för Stockholm att samverka med fler 

städer, städer som inte är med i European Covenant on Demographic Change, som 

exempelvis Oslo. Vidare har initiativet till skapandet av en äldrevänlig stad drivits av staden, 

och inte kommit utifrån (ÄF1 & ÄN). Det har drivits av ett engagemang och intresse av 

medarbetare på äldreförvaltningen och även fått stöd från politiskt håll. Äldreförvaltningen 

hade från början ett politiskt uppdrag att skapa ett långsiktigt program för stadens 

äldreomsorg, men detta utvecklades till ett arbete för att skapa en äldrevänlig stad (ÄF1 & 

ÄN). ÄN lyfter fram att de har jobbat länge och hårt för att få fram ett äldreperspektiv i 

stadens organisation, men att det är svårt då staden fortfarande karakteriseras av en ganska 

ung befolkning, vilket kan tolkas som att äldre inte ses som någon kritisk målgrupp. ÄN 

menar dock att vi har den demografiska kurvan framför oss och att man därför måste 

planera för den också: 

”det är lika bra att börja planera för det [den demografiska utvecklingen] 

på en gång. Det är ju ungefär, tror jag våran drivkraft faktiskt. Att det 

passar väldigt bra att göra ett äldrevänligt stads – program och vara med i 

WHO, det hänger litegrann ihop med våra ambitioner i övrigt vi har”.   

Vidare tyder intervjuerna på att man inte ser det äldrevänliga initiativet som något projekt 

med en slutpunkt. Enligt ÄF1 ser man initiativet som ett sätt att jobba framöver, ett sätt att 

jobba med utveckling av staden för att den skall bli vänlig för alla. ÄF2 menar på att man hela 

tiden måste jobba för att möta den demografiska utmaningen, och de förändrade 

förutsättningar och behov som ständigt förändras med den. Med andra ord menar ÄF2 att 

man aldrig blir färdig med det då antalet äldre i staden blir fler och då behoven och 

önskemålen varierar i denna målgrupp som då blir väldigt stor och diversifierad.  
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Av intresse för studien är därför om arbetet mot en äldrevänlig stad kommer att lyckas med 

att ta plats i stadens organisation en lång tid framöver. Det politiska intresset för arbetet 

verkar finnas, och enligt några av informanterna finns det ingen anledning till att arbetet 

skulle läggas ned om det blir ett maktskifte. Äldreombudsmannen upplever att både 

opposition och majoritet är överens om ATT arbetet bör genomföras, men att det kanske 

kan finnas olika uppfattningar om HUR, när man går in i detaljer. Även ÄF1 upplever att det 

finns ett brett politiskt stöd för arbetet, men att oppositionen kanske kommer att vilja sätta 

sin ”prägel” på arbetet. Äldreombudsmannen lyfter fram att det är en stor och kul grej att 

arbetet mot en äldrevänlig stad har fått plats i stadens budget för 2018. Denne menar att 

det är en stor skillnad från föregående års budget där det inte stod någonting om en 

äldrevänlig stad, och menar på att få med saker i budgeten, det är ganska svårt. 

Äldreombudsmannen är positiv till att det nämns på flera ställen i budgeten, även under 

stadsbyggnadsområdet och menar därför ”att då det här är med på så många olika ställen 

och för så många olika förvaltningar så är det någonting som staden verkligen vill satsa på”. 

Däremot behöver det kanske inte vara en garanti att äldreperspektivet beaktas av andra 

nämnder och förvaltningar även om det står uttalat i budgeten. ÄN menar att det inte är 

något fel på budgeten, men tror att ”det som är svårt är att få med dem [andra nämnder] på 

tåget på riktigt liksom, att det inte bara står någonstans utan också att det händer i 

verkligheten”.  

Intressant för studien är också om initiativet till arbetet mot en äldrevänlig stad har 

uppmärksammats hos andra förvaltningar och nämnder. Det kan tolkas som att det råder en 

viss oenighet kring detta bland intervjupersonerna, men allt blommar ned till att man tycker 

att det är svårt att säga då arbetet inte riktigt dragit igång ännu. SBK lyfter fram att då 

arbetet har skickats ut på remiss så finns det en vetskap om det på stadsbyggnadskontoret, 

men ”vad det kommer att landa i vet ingen riktigt än”. ÄF1 menar att det är svårt att säga då 

de ännu inte har fått det politiska uppdraget att gå vidare med arbetet, och att man måste 

respektera remissinstanserna att de får tid på sig att besvara. Om äldreförvaltningen inte får 

uppdraget att samarbeta med andra fackförvaltningar, menar ÄF1 att det endast kommer 

att bli ett uppdrag för äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna, och tycker att det då: 

” […] skulle vara ett misslyckande för Stockholms stad, att säga att man 

jobbar med en äldrevänlig stad, för då jobbar man inte med en äldrevänlig 

stad. Då jobbar man med att utveckla äldreomsorgen att bli äldrevänlig. Så 

om vi ska jobba efter WHO:s intentioner och temaområden så behöver man 

involvera andra fackförvaltningar. Men där är vi inte riktig ännu tyvärr”. 

ÄF1 tillägger dock att man från politiskt håll tycker att arbetet med en äldrevänlig är en bra 

idé, och att då man har fattat ett beslut om att gå med i WHO:s nätverk, så skulle det vara 

mycket konstigt om man inte tar nästa steg. 

Äldreperspektivet i stadens stadsplanering 

Bland de intervjuade finns en generell uppfattning om att det behövs ett större 

äldreperspektiv i stadens förvaltningar, bland dem stadsbyggnad. ÄF1 menar dock att även 

om alla förvaltningar vill tänka på de äldre, så är inte det något som är en självklarhet. Denne 

menar att man nog tänker på äldre som att så länge den äldre fungerar så är den som vilken 
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vuxen som helst. Enligt den intervjuade från äldrenämnden, ÄN, har de tjatat för att få in 

ordet äldre i budgeten under andra rubriker som bland annat stadsbyggnad, exploatering, 

idrott och kultur. ÄN ger som exempel att de anser att det saknas ett äldreperspektiv i 

stadens idrottspolitiska program, samt att de har behövt använda budgeten för att få 

igenom att ett äldreboende ska byggas i Hagastaden, därför det var det enda sättet att få det 

gjort då ingen gör det annars. Äldreombudsmannen tycker också att det saknas ett 

äldreperspektiv i fler av stadens förvaltningar, dock med förbehåll om att denne inte har koll 

på alla förvaltningars alla uppdrag och planer. Ett större äldreperspektiv behövs, och 

äldreombudsmannen påpekar att utifrån de behov som målgruppen äldre kan tänkas ha, är 

ett äldreperspektiv bra för alla. Att ett äldreperspektiv och skapandet av en äldrevänlig stad 

är bra för alla, är också något som ÄN påpekar: 

”En äldrevänlig stad är ju en bra stad för funktionsnedsatta, för barn, för 

alla grupper egentligen. Som jag också brukar säga: alla är ju fotgängare, 

alla är inte cyklister och alla är inte bilister. Men alla är ju, även 

rullstolsbundna personer, är ju nånstans i nån dimension fotgängare. Och 

de perspektiven måste man ha med sig helt enkelt”. 

Även om det uttrycks att ett större äldreperspektiv behövs, innebär det dock inte att 

ingenting görs idag. Enligt en av informanterna från äldreförvaltningen, ÄF2, är det ändå 

mycket som görs för äldre och som man kan bygga vidare på i arbetet mot en äldrevänlig 

stad. Denne menar att man får se det som en slags förädling och stärka det äldreperspektiv 

som redan finns. Vad gäller stadens stadsbyggnad verkar det finnas en uppfattning bland 

vissa av informanterna att äldreperspektivet till viss del redan finns, även om det inte 

uttrycks just specifikt som ett äldreperspektiv. Enligt SBK är det främst i 

tillgänglighetsfrågorna som man tagit hänsyn till äldre. Även informanten från 

stadsbyggnadsroteln, SBR, lyfter fram att äldreperspektivet har rymts inom arbetet för att 

göra staden tillgänglig för alla, där det har handlat om att inkludera ett 

funktionsnedsättningsperspektiv i all stadsplanering. SBR menar att äldre på det sättet till 

viss del har inkluderats eftersom att det med åldern följer att rörelseförmågan minskar. Att 

äldre kan tänkas fått tillhöra funktionshinderperspektivet är också något som ÄF1 påpekar. 

Denne menar att ”funktionshinderorganisationerna har haft många önskemål tidigare och 

där har väl äldre fått komma med, eftersom att med åldern så kan ju vissa funktionshinder 

komma och då har ju vi [äldreförvaltningen] haft nytta av den delen som de har drivit”. Äldre 

anses också tillgodoräknas i stadsplaneringens arbete med sociala frågor, framförallt 

trygghetsfrågor (SBR). Enligt SBR har man under de senaste åren börjat diskutera mycket om 

trygghet, det vill säga, ”hur man bygger trygga miljöer som människor vill vara och röra sig 

i”. I dessa frågor menar informanten att man visserligen har haft ett stort 

jämställdhetsperspektiv men även också till viss del tillämpat ett äldreperspektiv. 

Även om det delvis finns ett äldreperspektiv i stadens stadsplanering tyder de intervjuer som 

genomförts att mer behöver göras. SBK tycker att tillgänglighetsperspektivet inte är 

tillräckligt brett för att fånga upp ett äldreperspektiv. Denne tycker att de behöver ”bredda” 

deras perspektiv på äldre till att även innehålla frågor som rör de äldres mer vardagliga liv 

och tillägger att: 
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”äldreperspektivet handlar ju väldigt mycket mer om det här med, om vi nu 

ska vara konkreta; bänkar, om att kunna sitta och vänta på sin taxi; hur 

man har höjden på olika kurvor; snöröjning, och så vidare. Så det finns ju 

ett ganska brett begrepp vad som innefattar ett äldreperspektiv. Så där har 

vi ju absolut ett utvecklingsarbete att göra”. 

Flera av de andra som intervjuats är inne på samma spår, nämligen att det handlar om 

ganska små saker som rör både utformning och underhåll av staden som faktiskt kan 

påverka de äldres livssituation avsevärt. Äldreombudsmannen lyfter exempelvis fram hur 

antalet bänkar och var dessa är placerade påverkar den äldres benägenhet att gå och handla 

själv, och hur små smarta lösningar som fällstolar på stolparna vid busshållplatser kan vara 

helt avgörande för om den äldre kan ta bussen eller om denne måste ta färdtjänst. Även ÄF1 

menar på att det behövs förbättringar i form av sittplatser, men också i from av bättre 

belysning och plogade vägar och andra insatser som gör att äldre känner sig tryggare att röra 

sig i staden. Precis som när man planerar för barn, måste man enligt ÄF1 också tänka på 

äldre: 

”man måste tänka så att…här ska en 6-åring klara sig över gatan, ja, men 

hur ska en 90-åring klara sig över gatan då? En 6-åring går inte och handlar 

själv, men det gör en 90-åring faktiskt. Och då måste man tänka, vad 

behöver en 90-åring ha? Och då kanske det måste finnas sittplatser och så. 

[…] och jag har full förståelse för att detta inte är självklart när man jobbar 

med stadsplanering, för då tänker man på den stora massan och att barn 

ska kunna känna sig trygga…men ett barn har ju ofta en ledsagare med sig, 

och det har kanske inte en 90-åring, och behöver heller inte ha om bara 

samhället är byggt så att denne kan fungera” 

Vidare belyser informanterna vikten av att också tänka långsiktigt, och här faller de äldres 

boendesituation in. SBR menar att stadsbyggnad kan tänkas delas in i två delar, 

utformningen av stadsmiljön och den långsiktiga planeringen. Det är den långsiktiga 

planeringen för äldre, som enligt SBR är nytt och som behöver beaktas mer, inte bara 

utformningen av staden. Denne lyfter fram behovet av att ta hänsyn till den demografiska 

förändringen och de utmaning som gäller framförallt äldres boendesituation som följer:  

”det som däremot är nytt och som jag tror är anledningen till att varför det 

behövs ett äldreperspektiv, det handlar ju kanske lite mindre om hur vi 

utformar våra stadsmiljöer, och mer om vad vi gör för typ av planering 

framåt. Vi har ju en demografisk utmaning som kommer de närmaste åren 

med en växande grupp äldre i staden, både av den gruppen som inte 

behöver så mycket vård, och den gruppen som behöver vård. Och det 

innebär att vi behöver bygga ganska mycket seniorboenden och 

äldreboenden. Och vår upplevelse där är väl att seniorbostäderna delvis 

behöver en annan inriktning än vanliga bostäder, som exempelvis mer 

sociala ytor. Så det skulle jag säga är en allt viktigare del av vad jag skulle 

beskriva som ett äldreperspektiv i planeringen”. 
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Just detta behov av fler bostäder och en bättre boendesituation för äldre är något som de 

flesta informanterna tar upp som en av de viktigaste utmaningarna för stadsplaneringen. 

Seniorbostäder, som är icke biståndsbedömda, menar ÄN att staden tittar på att bygga ännu 

fler av. Tidigare har staden endast omvandlat andra typer av boenden, men för första 

gången tittar man på att bygga nytt. Även vård- och omsorgsboenden behöver staden bygga 

fler av, enligt ÄN, och detta ställer krav på en god planering. Enligt SBR är det just när det 

kommer till vad denne kallar för ”mellanboendeformerna”, det vill säga de boenden som 

inte är biståndsbedömda, som staden behöver planera mer för. Enligt ÄN är syftet bakom 

seniorbostäderna att de äldre som ännu inte är tillräckligt sjuka för att hamna på ett 

biståndsbedömt boende ändå ska få ett boende som är bättre anpassat för dem. För enligt 

denne, är det många som söker sig till vård- och omsorgsboenden på grund av att de bor så 

otillgängligt, inte på grund av att de är sjuka. Att bygga fler typer av sådana boenden ses 

med andra ord som en lösning för att kunna erbjuda äldre bättre anpassade bostäder.  

Mycket av det som informanterna tar upp om äldres boendesituation gäller just denna 

otillgängliga miljö som många äldre bor i. Samtidigt vill många äldre bo kvar i sitt 

bostadsområde, och detta menar man ställer stora krav på planeringen. ÄF1 menar att: 

”vi måste ju skapa de här möjligheterna för människor som kommer upp i 

ålder att och som bor otillgängligt att få bo tillgängligt, men ändå kunna få 

behålla sina rötter på ett eller annat sätt…och det ser jag som en stor 

utmaning faktiskt […] men om man kan bo kvar hemma och man kan ta sig 

in och ut och handla, då klarar du dig rätt länge själv. Så det här ser jag 

som en utmaning, att kunna stötta och hjälpa till i miljön, i boendemiljön så 

att man kan bo kvar” 

De flesta av de intervjuade menar på att det är i det äldre bostadsbeståndet som insatser 

behöver göras för att äldre ska kunna bo kvar (SBR, ÄF1 & ÄN). SBR lyfter dessutom fram att 

de nya bostäder som byggs idag ändå är väldigt tillgänglighetsanpassade och mycket lättare 

att röra sig i jämfört med i det äldre beståndet. Utöver att tillgänglighetsanpassa det 

befintliga beståndet så att äldre kan bo kvar hemma, lyfter några av informanterna 

alternativet att äldre ska kunna flytta till ett annat boende i samma bostadsområde som man 

bor i. Både ÄN och SBR menar att detta ställer krav på vilka boenden som byggs och hur 

dessa fördelas över staden. Det är enligt ÄN viktigt att kontrollera så att det finns en jämn 

fördelning seniorboenden och äldreboenden över staden, så att inte en stadsdel är 

överrepresenterad och en annan inte har några alls. Dessutom lyfter både 

äldreombudsmannen och ÄN fram att det vore bra att samlokalisera olika typer av boenden 

så att den äldre inte behöver flytta till ett helt nytt bostadsområde när denne behöver byta 

till ett annat typ av boende, vilket därav ställer stora krav på planeringen.  

De intervjuade fick också ge sin åsikt på skapandet av generationsövergripande 

mötesplatser, det vill säga platser där äldre kan möta andra yngre grupper. ÄF1 tycker 

absolut att man borde bygga och skapa miljöer med blandade åldersgrupper och menar att 

få ta del av barns idéer och spontanitet ger en slags glädje och dimension för alla åldrar 

däribland hos äldre människor. De flesta informanterna lyfte upp att staden har tittat på att 

lokalisera äldreboenden i närheten till förskolor, men till det finns en viss skepsis bland några 
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av de intervjuade. SBK menar att det är viktigt att skapa platser som exempelvis parker som 

både äldre och barn kan samutnyttja, men att just aspekten att lokalisera förskolor och 

äldreboenden på samma plats måste studeras närmare först. Denne menar att det finns 

äldre som inte trivs bland barn och barn som inte trivs bland äldre. ÄN är inne på samma sak, 

och tar upp att man har diskuterat lite kring att ha studentbostäder i samma lokaler som 

äldreboenden, men att denne har en förståelse för att det finns en viss skepsis mot det då 

det handlar om ett åldersspann där man kanske inte är så intresserad av att umgås med 

äldre. SBR utvecklar dock frågan vidare och menar att det är viktigt att göra så att alla känner 

sig välkomna i det offentliga rummet. I en växande och allt tätare stad, menar SBR, att det är 

viktigt att skapa platser där flera olika grupper kan och vill vistas på samtidigt, att äldre 

exempelvis inte ska vara rädda för att vistas på ett torg fullt med ungdomar. Att olika 

grupper ska kunna samutnyttja olika platser i staden är enligt SBR ett viktigt mål som staden 

har.  

Samverkan för en äldrevänlig stad 

Det är ganska oklart om en samverkan angående äldrefrågor mellan stadsbyggnadskontoret 

och äldreförvaltningen redan sker idag. Det som lyfts fram av ÄF1 och SBK är att 

äldreombudsmannen har en bra och fungerande roll för att bidra så att ett äldreperspektiv 

inkluderas i flera olika förvaltningar. SBK tar som exempel att denne sitter med i 

äldreombudsmannens nätverk och även i funktionsombudsmannens nätverk. De intervjuer 

som genomförts tyder dock på att det finns en generell uppfattning om att samverkan 

mellan stadens förvaltningar och nämnder krävs för arbetet mot en äldrevänlig stad. ÄF2 

menar att så som WHO definierar en äldrevänlig stad är relativt nytt, och med det följer 

därför ett behov av att bygga vidare på det äldreperspektiv som till viss del redan finns i 

stadens förvaltningar idag. 

Enligt SBK samverkar stadsbyggnadskontoret redan med andra förvaltningar, men att det i 

det här fallet, med en äldrevänlig stad, även kan krävas en samverkan med 

äldreförvaltningen: 

”Vi har mycket samverkan allmänt, i varje projekt har vi samverkan med 

exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, med olika 

konsulter och arkitekter och det är ju enda sättet att bygga stad på. Det är 

uteslutande så. Och sen så kan det vara viktigt att få in, kanske 

äldreförvaltningen i det här fallet [arbetet med en äldrevänlig stad] eller 

äldreombudsmannen eller hur man nu väljer att sätta upp arbetet. Men det 

är det enda sättet att bygga stad på, det är samverkan. Det är omöjligt 

annars”. 

Även SBR menar att samverkan med andra förvaltningar och nämnder i vissa fall är helt 

avgörande. I en stor organisation som Stockholm, har man enligt SBR en tendens att hamna i 

olika typer av ”stuprör och silos” för respektive verksamhet. Denne menar att stadsbyggnad 

saknar en del av de verktyg som behövs för att genomföra de strategier eller planer som de 

tar fram. Ett exempel är det faktum att man inte äger marken, och därför samverkar idag 

stadsbyggnadskontoret med exploateringsnämnden som då faktiskt äger marken och driver 

exploateringsprojekten. En samverkan med exploateringskontoret är också något som enligt 
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SBR, fungerar väldigt väl och som sker inom de flesta frågor. Inför arbetet mot en äldrevänlig 

stad, menar SBR att det blir väldigt viktigt med en samverkan med äldreförvaltningen vad 

gäller exempelvis äldreboendeplaneringen. Det är med andra ord, enligt SBR, viktigt att de 

behovsbedömningar och framtida prognoser som äldreförvaltningen och Micasa ser, spelar 

in i hur stadsbyggnad planerar inför exempelvis markanvisningar och utrymmen för olika 

funktioner i stadsdelarna. ÄN lyfter också fram behovet av att stadsbyggnadskontoret 

behöver vara med och styra över lokaliseringen av äldreboenden och seniorboenden, men 

tycker inte att de riktigt har fått med stadsbyggnadskontoret vad gäller det ännu. Enligt ÄN 

vill man ha någon sorts kontroll över lokaliseringen av äldreboenden och seniorboenden, 

speciellt då privata aktörer har en tendens att vilja bygga i områden de anser är attraktiva att 

investera i, men att detta då riskerar att resultera i att vissa områden får ett överskott av 

boenden för äldre, och andra områden inte får några alls. Och det är här, som det enligt ÄN, 

behövs en involvering av stadsbyggnadskontoret så att det blir en bättre fördelning av 

boenden för äldre. 

ÄN upplever därför att äldrenämnden och äldreförvaltningen kommer för sent in i 

planeringsprocesserna, och tycker att stadsbyggnadskontoret måste ta hänsyn till de 

prognoser och behovsbedömningar som äldreförvaltningen/nämnden gör, innan de 

markanvisar. Att äldreförvaltningen kommer för sent in i planeringsprocesserna är också 

något som ÄF1 påpekar, men lyfter också fram att arbetet mot en äldrevänlig stad 

förhoppningsvis kommer att leda till en förbättring av denna situation: 

” […] man kommer in lite för sent kanske…när det redan är färdigplanerat 

få vi tycka till, och då är det svårt att backa bandet och göra om. Så det är 

väl nånting som vi försöker komma in mycket tidigare i [i 

planeringsprocessen]. Och det är ju det som är tanken med en äldrevänlig 

stad, där är inte äldreomsorgen ett sidospår utan där bli äldreomsorgen 

och de äldres behov en del av samhällets planering och struktur”. 

SBK hoppas också att arbetet mot en äldrevänlig stad kommer att leda till en bättre 

förvaltningsövergripande samverkan, att man kommer att hitta de punkter som är viktiga för 

stadsbyggnad och som stadsbyggnad har rådighet över att ta hand om, men också vilka delar 

som andra förvaltningar bör ta hand om, som exempelvis trafikkontoret. Denne lyfter även 

fram att det är viktigt att kunna identifiera vilka aktörer som ska in när i processen. SBK 

hoppas också på att arbetet mot en äldrevänlig stad kommer att leda till en bättre 

helhetsbild vad gäller planeringen för äldre. Med andra ord att ”det är viktigt att vi gör 

likadant, att vi inte planhandlägger specifikt, utan att alla gör det här inte bara för att man 

är passionerad och tycker att det är intressant”. Äldreombudsmannen menar att det finns 

ganska självklara skäl till varför samverkan mellan stadens förvaltningar är viktigt i arbetet 

mot en äldrevänlig stad. Äldreombudsmannen påpekar att denne bland annat har som roll 

att se till så att äldre är inkluderade och att det inte ska finnas sociala ojämlikheter och 

orättvisor när det kommer till äldre, medan andra aktörer bidrar med andra perspektiv. 

Stadsbyggnad och exploatering bidrar, enligt äldreombudsmannen, med kunskaper om hur 

man praktiskt kan göra, hur man har gjort förut, vad som har fungerat och inte fungerat och 

hur lång tid i förväg man måste börja planera. Därför tycker äldreombudsmannen att 
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stadsbyggnad och exploatering måste vara med i arbetet mot en äldrevänlig stad, och 

tillägger att detta dessutom är något som står i budgeten. En intressant aspekt från 

intervjuerna är att ingen av de intervjuade som arbetar med äldrefrågor är speciellt insatta i 

stadens översiktsplan. ÄF1 är dock ganska säker på att det finns strateger på 

äldreförvaltningens planavdelning som kan ha varit involverade i översiktsplanen, och ÄF2 

påpekar att en som medverkar i arbetsgruppen med en äldrevänlig stad har varit involverad. 

Även om äldreombudsmannen inte är insatt i planen, har denne hört att äldre själva anser 

att de inte är tillgodosedda i den. Äldreombudsmannen menar att äldre ofta anser att de 

inte är inräknade i olika saker, vilket kan beror på en ovana bland de äldre att känna sig 

inkluderad i begreppet ”alla”. Med andra ord menar äldreombudsmannen att när det står 

att någonting omfattar ”alla”, upplever de äldre invånarna som äldreombudsmannen träffar, 

att de är bortglömde även om de faktiskt är inräknade. 

En av grundpelarna i WHO:s riktlinjer för planeringen av en äldrevänlig stad, är att äldre 

måste vara med i planeringen. Bland informanterna finns det en ganska positiv syn på att 

involvera äldre i arbetet mot ett äldrevänligt Stockholm. I den strategi för en äldrevänlig stad 

som äldreförvaltningen redan utarbetat, har man haft en dialog med äldre, och där har det 

enligt ÄF1, visat sig att de äldre har varit väldigt engagerade och tyckt att initiativet till en 

äldrevänlig stad är väldigt kul. ÄF2 lyfter också upp de äldres engagemang som en mycket 

positiv möjlighet inför arbetet med en äldrevänlig stad och menar att stadens pensionärsråd 

har ett starkt driv att lyfta äldrefrågorna och därmed utgör en stark kanal. Denne tillägger 

också att huvudprincipen med arbetet är att involvera en representativ del av stadens hela 

äldre befolkning, det vill säga, även de vars röster normalt sett inte hörs. Det är med andra 

ord enligt ÄF2, viktigt att nå ut till de äldre som inte är representerade i någon 

pensionärsorganisation. Även äldreombudsmannen menar att det är av vikt att även nå ut 

till äldre i olika typer av åldrar, med olika typer av nedsättningar och med olika typer av 

etnisk bakgrund, inte bara till dem som är vana att göra sina röster hörda. ÄF1 menar dock 

att det är en stor utmaning att nå ut och involvera äldre, och menar att de måste hitta en 

lösning för detta, samtidigt som de måste ta hänsyn till att äldre har olika förmåga och 

möjligheter, men också kanske olika lust att medverka i arbetet. Men det är enligt ÄF1 viktigt 

att få med äldre, ”för det spelar ingen roll hur mycket kompetens man har, det är den äldres 

uppfattning och önskemål som gäller”.  

Vad gäller stadsbyggnads involvering av äldre, så påpekar SBK att det är ganska lätt att nå 

äldre inför de samråd som stadsbyggnadskontoret håller, men tycker också att det är viktigt 

att bjuda in till dialog just ”om att vara äldre”, det vill säga, vilka stadsbyggnadsfrågor som är 

viktiga när man är äldre. Denne menar att det är viktigt att få in de äldres grundläggande 

behov i detaljplaner eller program, och att det behöver man göra i dialog med äldre.  

Ledning och styrning av arbetet mot en äldrevänlig stad 

En intressant fråga som några av informanterna har fått ge sin syn på är hur arbetet mot en 

äldre vänlig stad bör organiseras. Just nu ligger arbetet hos äldreförvaltningen, då det är de 

som har fått det politiska uppdraget (ÄF1 & ÄF2). En fördel med det är enligt ÄF1, är att det 

då ligger på den förvaltning som faktiskt har kompetensen om äldre människors situation. 

Denne menar att det annars finns en risk att den äldrevänliga situationen i staden inte 
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kommer att utvecklas från hur den ser ut idag, för att det är just bristen på kompetens som 

gör att man inte har tänkt så mycket på äldre i stadsplaneringen tidigare. ÄN menar också att 

det är bra att arbetet med en äldrevänlig stad ligger hos just äldreförvaltningen. Det är de, 

som enlig ÄN är mest aktiva och engagerade i frågan och ”det är då det händer någonting”. 

Denne påpekar dock att då äldreförvaltningen och äldrenämnden inte har någon 

beslutanderätt över andra förvaltningar, varken fackförvaltningar eller 

stadsdelsförvaltningarna så måste de, så fort de vill få igenom någonting, lyfta upp det högre 

upp i organisationen, till stadsledningskontoret, kommunstyrelsen och fullmäktige. Samtidigt 

verkar möjligheten att arbetet mot en äldrevänlig stad ska ligga hos stadsledningskontoret 

inte helt förkastas av vissa av de intervjuade. SBR menar att då arbetet mot en äldrevänlig 

stad innefattar ett väldigt brett perspektiv, så är en samordning inom stadsledningskontoret 

inte helt orimligt att tänka sig. Äldreombudsmannen menar att äldreförvaltningen gör det 

bra, men att en äldrevänlig stad är en stad där man bygger och planerar på ett sätt som gör 

att äldre inte behöver flytta och som underlättar för äldre att vara självständiga så länge som 

möjligt, och om det då ligger hos äldreförvaltningen finns risken att arbetet endast hamnar i 

äldreomsorgfacket då det är just omsorg man arbetar med där. Med andra ord menar 

äldreombudsmannen att det vore bra om frågan hamnar centralt, gärna under en avdelning 

som arbetar med styrning av staden då det ger frågan en annan ingång, men tillägger också 

att det vore en fördel om samma personer som nu driver frågan. 

ÄF2 menar att även om det är äldreförvaltningen som har fått i uppdrag att arbeta med en 

äldrevänlig stad, så kommer det att krävas arbetsgrupper både inom och utanför 

äldreförvaltningen om det ska bli något av arbetet. Arbetsgrupper, referensgrupper och en 

styrgrupp har man också haft vid framtagandet av strategin till en äldrevänlig stad 

(äldreombudsmannen). Men sådana grupper är också något som äldreombudsmannen 

tycker borde finnas med i det dagliga arbetet hela tiden, inte bara under arbetet med 

framtagande av dokument som strategin för en äldrevänlig stad. Det kan till exempel vara en 

referensgrupp i form av ett pensionärsråd som är med i ett tidigt skede i exempelvis 

framtagandet av nya stadsdelar. 

Utmaningar för arbetet mot en äldrevänlig stad  

Från intervjuerna kan ett antal utmaningar för arbetet med en äldrevänlig stad identifieras. 

ÄN upplever att det störst hindret är den åldersdiskriminering som finns i samhället. Äldre 

ses, enligt ÄN inte som någon intressant eller penningstark målgrupp, inte ens för politiker 

inför de val som kommer, och påpekar att: 

”äldre är en ganska orörlig grupp, de röstar på samma parti helt enkelt och 

därför blir de mindre intressanta. Även för oss politiker i valrörelsen är äldre 

inte någon prioriterad grupp. […] det är ju ingen som intresserar sig [för 

äldre], varken journalister eller partiledardebatter, utan man pratar om 

helt andra saker… som exempelvis cykelbanor”. 

SBK tror att en utmaning för stadsbyggnad inom ramen för arbetet med en äldrevänlig stad, 

är att det måste göras en avvägning mellan olika särintressen i alla projekt som 

stadsbyggnad utarbetar. Äldre människors behov måste viktas mot andra grupper i 

samhället och inte minst viktas inom gruppen äldre då äldre själva har olika behov och 
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intressen. Denne tror inte att man kommer att känna att äldrefrågorna inte är 

omhändertagna, men man kanske inte alltid blir nöjd med slutresultatet alla gånger. SBR 

tycker att barnperspektivet har haft, och fortsätter ha, ett större utrymme i planeringen till 

skillnad från äldreperspektivet. SBR tror att detta beror på att barnperspektivet har varit 

lättare att integrera, dels för att föräldrar är en ganska stark grupp som gör sina röster 

hörda. Denne kan tänka sig att barnperspektivet är lätt att ta till sig, kanske för att det är 

många stadsplanerare som själva har barn.   

ÄN tror att ett annan utmaning är att det finns en brist på kompetens kring äldre. Med andra 

ord menar ÄN att det idag behövs en bättre kompetens om äldres människors behov i 

samhället, framförallt i hur man bemöter äldre. På grund av att äldre inte stannar lika länge 

på sjukhus idag, utan de skickas hem tidigt, så behöver inte bara hemtjänsten utan samhället 

i stort, en större kompetens om hur man bemöter äldre med exempelvis demens. ÄN ger 

exempel på hur cykelbanorna som är röda, faktiskt drar till sig äldre människor med demens, 

då de uppfattar den svarta asfalten runtomkring som hål, och då behöver de som arbetar 

med det den kompetensen för att förstå det. SBR tror också att kompetensen kring äldre 

skulle kunna ses som en utmaning. Denne menar att då det byggs väldigt mycket bostäder 

nu så behövs det fler planerare, även vid handläggning av vanliga detaljplaner, och tror att 

detta säkert kan påverka kompetensen eller kompetensutvecklingsmöjligheterna inom 

ramen för en äldrevänlig planering. 

Vidare tycker SBR att en utmaning med arbetet för en äldrevänlig stad, är äldres förmåga att 

efterfråga bättre anpassade bostäder. Denne menar att det är svårt för äldre att efterfråga 

en modern hyresrätt, och det är ju i det moderna beståndet som de mest 

tillgänglighetsanpassade bostäderna finns. Och där menar SBR att kommunen inte själva 

sitter på så mycket verktyg, utan det är mer en statlig fråga kring exempelvis bostadsbidrag. 

SBR menar ändå att staden har den vilja, det vill säga, att äldre ska kunna flytt till bostäder 

bättre anpassade för dem, samtidigt som detta innebär att bostäder frigörs till andra 

grupper. Att stadens ska kunna erbjuda de äldre invånarna bostäder som de har råd att bo i, 

ses av de intervjuade som en stor utmaning. SBK menar att det är svårt att få fram billiga 

bostäder, och menar att en anledning är att produktionskostnaden är så pass hög. Det är 

inte heller bara i det vanliga bostadsbeståndet som bostäderna riskerar att vara för dyra för 

äldre, utan också seniorboendena. ÄN menar att då vi har en bostadsmarknad som ska vara 

konkurrensneutralt så är allmännyttan på samma prisnivå som allt annat, och detta 

inkluderar ju seniorboendena.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt tolkas studiens resultat med en tillbakablick till studiens två frågeställningar 

Vad kan Stockholm lära av erfarenheter från andra städer som har en koppling till WHO:s 

globala nätverk för äldrevänliga städer? Vad har stadsplanering för roll i detta arbete? och 

Hur ser den äldrevänliga planeringen ut i Stockholm idag? Samverkar man mellan de som 

jobbar med stadsplaneringsfrågor och de som jobbar med äldrefrågor? Fokus kommer dock 

framförallt ligga på den andra frågeställningen då den första frågeställningen redan 

besvarats under den litteraturstudie som genomförts i avsnitt 5. Istället kommer denna 

litteraturstudie, tillsammans med teorigenomgången utgöra grunden för diskussion av den 

andra frågeställningen. Vidare förs även diskussioner för hur staden bör göra för att erhålla 

en ännu mer äldrevänlig planering.  

I slutet av avsnittet förs även en diskussion kring studiens begränsningar och 

generaliserbarhet tillsammans med rekommendationer och vidare studier inom ramen för 

en planering mot äldrevänliga städer. 

7.1. Vad visar resultaten? 
Den litteraturstudie som har gjorts har bidragit till förståelsen för vad som bör beaktas vid 

planeringen av en äldrevänlig stad i enlighet med WHO:s riktlinjer. De erfarenheter som 

andra städer har med detta arbete, tyder på att samverkan mellan aktörer som kan påverka 

äldres livskvalitet är viktigt, både i form av diversifierade arbetsgrupper och nätverk. De 

tyder också på att en integrering av äldrefrågor i stadsplanering är av stor betydelse, 

framförallt då stadsplanering har en viktig roll i utvecklingen av städer. Tabell 6 nedan 

sammanfattar de mer konkreta erfarenheter och rekommendationer som kan tolkas ur 

andra städers arbete för att bli äldrevänliga. Dessa erfarenheter och rekommendationer kan 

användas som analysunderlag för Stockholms stads arbete mot en äldrevänlig stad i enlighet 

med WHO:s intentioner.  

Tabell 6. Sammanställning av städers erfarenheter i det äldrevänliga arbetet 
Organisation och styrning  
Rekommendationer Motivation 
 
Skapa en diversifierad arbetsgrupp innehållande aktörer 
från den privata sektorn, olika kommunala sektorer och 
politiker. 
 
Klargör arbetsgruppens syfte, bestäm respektive 
medlemmars ansvarsområde och håll kontinuerliga 
möten. 
 
Få arbetsgruppen formellt erkänd i den kommunala 
verksamheten. 
 
Erhåll politiskt stöd. 
 
 
 
Få det äldrevänliga arbetet prioriterat på den politiska 
agendan genom att övertyga, komma med lösningar och 
engagera politiker. 

 
Starka band till olika kommunala verksamheter och till 
politiker krävs för att genomföra förändringar tillhörande de 
åtta äldrevänliga temana. 
 
En tydlig vägledning och ett bra ledarskap har visat sig göra 
arbetet mer framgångsrikt. 
 
 
Fördelaktigt om arbetet skall lyckas fortskrida över lång tid, 
och inte riskera äventyras vid politiska nyval. 
 
Ett politiskt stöd kan leda till bättre finansiering och 
marknadsföring, samt bidra till att det äldrevänliga arbetet 
sprids inom olika myndigheter och sektorer. 
 
Idén om en äldrevänlig stad konkurrerar med andra politiska 
mål och kräver därför övertygande argument och möjliga 
lösningar för att bli ett prioriterat initiativ. 
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Genomför en kontinuerlig marknadsföring. 
 

 
Bidrar till att uppmärksamma och främja det äldrevänliga 
initiativet och till att äldre inte glöms bort i stadens arbete 
även på lång sikt. 
 

Samverkan och integrering 
Rekommendationer Varför? 
 
Skapa samverkansarbete och partnerskap mellan olika 
sektorer och verksamheter. 
 
 
Säkerställ att samverkan sker inom alla steg i den 
äldrevänliga arbetsprocessen. 
 
 
 
Involvera äldre i det äldrevänliga arbetet, både i 
bedömningen av stadens äldrevänlighet och i styrningen 
av arbetet. 
 
Se till att integrera ett äldreperspektiv i fler kommunala 
sektorer och verksamheter, speciellt i de som ansvarar 
för stadsplanering och utveckling - exempelvis genom att 
förena det äldrevänliga initiativet med andra 
kommunala initiativ. 

 

 
Olika aktörers professionella expertis och nätverk 
kompletterar varandra och möjliggör för framgångsrika 
handlingar inom alla äldrevänliga temaområden. 
 
Bidrar till att olika aktörer är överens och medvetna om 
målen med arbetet redan från början, samt till att 
implementeringsarbetet kan fördelas mellan olika sektorer 
och verksamheter mha. aktörernas olika nätverk.  
 
Skapar en förståelse för äldre människors behov och kan 
skapa handlingsplaner därefter, samt stärker de äldres 
påverkan i det äldrevänliga arbetet. 
 
Bidrar till att säkerställa att ett äldreperspektiv finns inom 
flera policyområden som kan påverka äldres liv, och kan 
dessutom leda till bättre kapacitet och mindre behov av 
finansiering. 
 

Prioriterade teman och projekt 
Rekommendationer Varför? 
 
Arbeta inte med ett temaområde isolerat från andra 
temaområden. 
 
Uppmärksamma speciellt de äldrevänliga temana 
utomhusmiljöer och byggnader, bostäder och socialt 
deltagande. 
 
 
 
Se till att stadens stadsplanering innehåller mål och 
policys tillhörande de äldrevänliga temana, exempelvis i 
stadens översiktsplan. 

 
De olika temaområdena påverkar varandra. 
 
 
De har visat sig vara bland de mest uppmärksammade i 
andra städer, bl.a. genom projekt riktade till ökad 
tillgänglighet till service och infrastruktur, skapandet av 
bostäder äldre har råd med och skapandet av platser som 
möjliggör träffar mellan äldre och yngre. 
 
Bidrar till att sätta gemensamma riktlinjer för hur staden kan 
utvecklas till att bli en äldrevänlig stad i framtiden. 

 

Nedan följer en diskussion om Stockholms stads arbete med en äldrevänlig stad.  

7.1.1. Organisation och styrning 

Som några av de intervjuade påpekade, ser man arbetet med en äldrevänlig stad som ett 

kontinuerligt arbete. Ett sådant synsätt är i enlighet med WHO:s riktlinjer, vars förslag på 

arbetsprocess innebär att kontinuerligt utvärdera framgångar och vidta nya åtgärder och 

förbättringar (se figur 1 ovan). Därför skulle det vara bra om, som Menec et al (2013) förslår, 

arbetet formaliseras inom stadens organisation för att det ska kunna fortskrida över en lång 

tid framöver, och exempelvis inte påverkas av politiska nyval. Från intervjuerna framkommer 

dock att det inte verkar finans någon större oro över att arbetet skulle komma att stoppas 

vid ett eventuellt maktskifte. Arbetet verkar ha ett brett politiskt stöd i staden, även om det 

kanske, som en informant påpekade, finns olika synpunkter på arbetet om man går in i 
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detaljer. Vidare kan man tänka sig att arbetet har formaliserats i och med att det står med i 

stadens budget. Men trots att det står att alla nämnder ska bistå äldrenämnden i arbetet, är 

det dock endast under äldrenämndens uppgifter som man har avsatt en budget för arbetet 

med en äldrevänlig stad. Att det bara är specifikt riktat till en sektors ansvarsområde skulle 

därför enligt Stead (2008) kunna ses som ett ”hinder” för att få med andra sektorer i arbetet. 

Ett bättre alternativ skulle därför enligt Stead (2008) kunna vara att man istället lyckas få en 

budget som är avsatt till en integrerad planeringsprocess där fler fackförvaltningar är 

inräknade, eller en budget som är riktat till själva policyområdet, det vill säga, skapandet av 

en äldrevänlig stad, istället för till en sektor, det vill säga, äldrenämnden. 

Att det finns ett politiskt stöd för arbetet är också något som erfarenheterna från andra 

städer påvisar är bra. Det förehåller sig kanske dock onödigt att diskutera behovet av ett 

politiskt stöd inför arbetet med ett äldrevänligt Stockholm då, som intervjuerna antyder, 

uppdraget egentligen kommer från politiskt håll. Vidare tyder även fullmäktiges 

godkännande av medlemskapet i WHO:s nätverk att det politiska stödet finns. Behovet av 

politiskt stöd och hur man erhåller det, är kanske mer relevant om arbetet hade varit av en 

mer informell karaktär. Däremot kan det diskuteras hur arbetet möjligtvis skulle kunna 

erhålla ett ännu större politiskt stöd. Som en av informanterna antydde, finns det en 

åldersdiskriminering i staden idag, där äldre inte ens ses som en attraktiv målgrupp bland 

politiker inför det kommande valet, utan man kanske istället fokuserar på frågor som är mer 

riktade till resursstarkare målgrupper. Som Buffel et al (2014) kommit fram till, har de 

äldrevänliga initiativen i Bryssel och Manchester kommit i skymundan då städerna pressas av 

andra politiska mål som ekonomisk tillväxt, utbildning och utveckling. Att få arbetet med ett 

äldrevänligt Stockholm högre upp på den politiska agendan skulle man därför kunna tänka 

sig att man som McGarry och Morris (2011) hävdar, skapar argument om varför en 

äldrevänlig stad är bra ur ett jämlikt, socialt och ekonomiskt perspektiv, det vill säga att det 

leder till sparandet av pengar för staden. Ett annat argument är som WHO och några av de 

intervjuade lyfter fram, att en äldrevänlig stad är en stad som är bra för alla. 

7.1.2. Samverkan för en äldrevänlig stad 

Insikten om att arbetet med en äldrevänlig stad kräver en involvering av flera 

fackförvaltningar, däribland stadsbyggnadskontoret verkar vara självklar bland de 

intervjuade. Som framkommer från litteraturen över andra städers erfarenheter krävs en 

samverkan mellan olika sektorer, exempelvis genom något sorts nätverk eller partnerskap, 

och gärna en arbetsgrupp/kommitté med medlemmar från de olika sektorerna. Som 

exempelvis Garon et al (2014) och DeLaTorre och Neal (2014) visar från sina studier, krävs 

detta för att kunna genomföra insatser inom WHO:s alla äldrevänliga temaområden. Precis 

som en av informanterna antydde, finns risken att man i en stor organisation som Stockholm 

arbetar i ”stuprör och silos” för respektive verksamhet. Detta skulle kunna tolkas som att 

äldre länge har ansetts tillhöra endast äldreförvaltningens/nämndens ansvarsområde. Inför 

arbetet med en äldrevänlig stad krävs dock att fler förvaltningar och verksamheter 

samverkar med varandra. Som DeLaTorre och Neal (2014) hävdar från deras studie över 

Portlands äldrevänliga initiativ samspelar även policys inom ett äldrevänligt temaområde 

med policys inom andra temaområden i den fysiska och sociala miljön. Tillgängligheten till 

transport påverkar till exempel den äldres tillgång till service eller relationer med andra. Här 
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skulle man därför kunna tillämpa de tankar som förs inom konceptet för en kollaborativ 

planering. Enligt Healey (2008) kan kollaborativa planeringsprocesser bidra till förståelsen av 

hur olika policyområden faktiskt samspelar med varandra. Det är processer som består av 

interaktioner mellan aktörer med olika värderingar och kunskaper, varvid aktörerna åtar sig 

nya utmaningar och lär sig av varandra. I fallet med skapandet av ett äldrevänlig Stockholm 

kan man därför tänka sig att frågor om stadsplanering och utveckling samspelar med frågor 

om äldres livskvalitet, och de som ansvarar för respektive frågor bör således samverka och 

lära sig av varandra. Detta kan anses vara av yttersta vikt då det, som en av de intervjuade 

anser, i allmänhet saknas en kompetens kring äldre människor i staden. Om målet därför är 

att skapa en äldrevänlig stad, torde man som bland annat Alley (2007) lyft fram, skapa en 

samverkan mellan socialarbetare (som arbetar med äldre) och stadsplanerare, varvid 

socialarbetare kan förmedla äldre människors behov och på så sätt bidra till skapandet av en 

mer äldrevänlig stadsmiljö. Intressant nog är ju detta något som till och med står skrivet i 

socialtjänstlagen. Där står att socialnämnden (i detta fall kan tänkas äldrenämnden) ska 

medverka i samhällsplaneringen genom att bygga på nämndens sociala erfarenheter och att 

de ska bevaka att insatser görs för att skapa en samhällsmiljö med goda förhållanden för alla 

grupper som är i behov av stöd.  

En viktig fråga är därför hur det kommer sig att en sådan medverkan i stadsplaneringen inte 

direkt syns i staden idag. Med förbehåll om att de intervjuade inte har koll på alla 

förvaltningars planer och arbete, så förkom inte någon specifik antydan till att det sker en 

samverkan mellan äldreförvaltningen och stadsbyggnadskontoret idag. Det som däremot 

togs upp var att äldreombudsmannen fungerar som en bra länk för att se till så att ett 

äldreperspektiv inkluderas i fler förvaltningar. Den intervjuade från stadsbyggnadskontoret 

påpekade även att denne sitter med i ombudsmannens nätverk. Att äldreombudsmannen 

utgör en viktig roll kan även stödjas av Steads (2008) argument om att det vore bra med 

någon slags enhet eller ”cell” som har ansvar för att en specifik fråga eller problem tas 

hänsyn till inom fler sektorer. Enligt några av de intervjuade verkar det som att 

stadsbyggnadskontoret dock har som tradition att samverka med ett antal andra 

förvaltningar, så som miljöförvaltningen, trafikförvaltningen och exploateringskontoret, 

vilket krävs för att de ska få igenom sina strategier och planer. I arbetet med en äldrevänlig 

stad, tordes därför en samverkan med äldreförvaltningen ske för att få igenom de strategier 

och planer som identifieras där. Som en av de intervjuade sa, bidrar stadsbyggnadskontoret 

med erfarenheter om hur man praktiskt kan planera, vad som har fungerat och inte fungerat 

i omfattande planeringsarbeten.  

Detta skulle kunna förklaras av Booher och Innes (2002) koncept av network power, det vill 

säga, den gemensamma styrka som de involverade i en kollaborativ planeringsprocess 

innehar. Om äldreförvaltningen samverkar med andra förvaltningar och aktörer däribland 

stadsbyggnadskontoret, skapas en slags substantiell intelligens om hur man kan agera och 

planera för att skapa en äldrevänlig stad. Tillsammans kan man påverka utvecklingen och 

göra skillnad, än om man hade arbetet isolerat från andra förvaltningar och aktörer. Vidare 

tyder intervjuerna på att de som arbetar med äldrefrågor har ganska många berättelser att 

dela med sig om äldres behov och värderingar. Det handlar exempelvis om de svårigheter 

som uppstår för äldre om de vill ta sig ut och handla eller om de vill kunna åka iväg och 
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uppleva någonting. Att sådana berättelser förmedlas i en kollaborativ planeringsprocess är 

enligt Booher och Innes (2002) viktigt då de kan väck känslor och värderingar som är 

nödvändiga för att motivera ett gemensamt handlande. Här är det dock också viktigt att 

påpeka att de äldres berättelser är viktiga. Och detta är något som flera av de intervjuade 

påpekade och som man anser är en av de viktigaste bitarna med skapandet av en äldrevänlig 

stad, nämligen de äldres medverkan. För att arbetet med en äldrevänlig stad ska vara så 

demokratisk som möjligt, borde man som Agger och Löfgren (2008) har påpekat, inte låta 

medborgarna delta vid temporära tillfällen under en temporär budget, utan de skall vara 

med kontinuerligt under hela arbetsprocessen. Detta är också något som en av informanter 

skulle vilja se mer av i staden. Än så länge har man involverat äldre via referensgrupper för 

att ta fram strategin för ett äldrevänlig Stockholm, men denne tycker också att man bör se 

till att involvera sådana referensgrupper kontinuerligt och inte bara vid framtagandet av 

dokument. Informanten från stadsbyggnadskontoret menade ju också att det är ganska lätt 

att nå ut till äldre på de samråd de håller (vid speciellt tidpunkter), men menar på att det 

också är viktigt att bjuda in äldre till att diskutera om hur det är att vara äldre i staden. 

Att det krävs en involvering av flertalet aktörer och förvaltningar öppnar dock upp frågan om 

vart ansvaret för arbetet med en äldrevänlig stad bör ligga. Borde ansvaret för att arbetet 

genomförs vara äldreförvaltningens, som det i nuläget är, eller borde det lyftas upp på en 

mer övergripande nivå? De intervjuade har något olika åsikter gällande detta. Det 

framkommer att vissa tycker att arbetet borde ligga hos äldreförvaltningen då de anser att 

det är de som är mest kunniga om äldre samt väldigt engagerade i frågan om skapandet av 

en äldrevänlig stad. Å andra sidan, som en informant påpekade, handlar en äldrevänlig stad 

inte bara om äldreomsorg utan också mycket om att bygga och planera för att äldre ska 

kunna bo kvar och vara självständiga så länge som möjligt, och att arbetet därför kan tänkas 

behöva styras mer centralt. En samordning under stadsledningskontoret, är då som en 

annan informant uttryckte sig, inte helt orimligt. Som Garon et al (2014) kommer fram till vid 

deras studie av äldrevänliga initiativ i Quebec, Kanada, är stora nätverk att föredra då de har 

bidragit till att ett äldreperspektiv inkluderats i flera olika sektorer och verksamheter. 

Skapandet av ett nätverk och därav network power som ger nätverket ett större 

genomslagskraft (Booher & Innes, 2002) kanske därför är något som stadsledningskontoret 

har större förmåga att genomföra. Däremot har Garon et als (2014) studier påvisat att det 

också är viktigt att arbetet med en äldrevänlig stad bör ha en hängiven ”ledare”. Och en eller 

flera sådana kanske främst går att hitta på äldreförvaltningen då det som sagt är de som är 

mest engagerade.  

Några av informanterna lyfte fram att äldreförvaltningen/nämnden idag kommer in alldeles 

för sent i stadsplaneringsprocesserna, när det redan är färdigplanerat. Detta skulle vara 

ytterst problematiskt om arbetet istället hamnar under ledning av stadsledningskontoret 

eller kanske till och med under stadsbyggnadskontoret som faktiskt behandlar frågor om 

planering. I vilket fall krävs att äldreförvaltningen/nämnden är med och deltar i tidiga skeden 

i stadsplaneringen, om det ska ske en bra samverkan. Detta verkar framförallt gälla 

planeringen av olika typer av boenden för äldre människor. Boenden för äldre, framförallt 

boenden som de äldre har råd med och boenden som ligger tillgängligt, har visat sig vara en 

av de viktigaste frågorna inför skapandet av en äldrevänlig stad (DeLaTorre & Neal, 2014; 
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Buffel et al, 2014). Bland informanterna verkar detsamma även gälla i Stockholm. Att 

påverka utbudet av prisvärda bostäder för äldre verkar dock vara något som informanterna 

anser är en stor utmaning, en som kanske dessutom ligger utanför stadens händer. Det är 

med andra ord en fråga på mer statlig nivå, exempelvis gällande bostadsbidrag till äldre. 

Däremot verkar det som att informanterna tycker att staden borde kunna påverka utbudet 

av bostäder i tillgängliga områden och fördelningen av olika typer av bostäder till äldre runt 

om i staden. Från intervjuerna framkommer att stadsbyggnadskontoret måste i ett tidigt 

skede börja ta hänsyn till de prognoser och behovsbedömningar som 

äldreförvaltningen/nämnden gör innan de exempelvis delar ut markanvisningar. Om man 

skall nå ett av de viktigaste målen som verkar utgöra en äldrevänlig stad i enlighet med 

WHO:s och annan litteraturs argument, nämligen de äldres möjlighet att bo kvar i samma 

bostadsområde även vid förändrade behov, krävs att bättre hänsyn tas till lokaliseringen av 

både biståndsbedömda boenden och seniorboenden när man bygger nya eller utvecklar 

äldre stadsdelar.  

I stadens vision för 2040 menar man att äldre ska kunna bo kvar om de så skulle vilja, och att 

det ska erbjudas boenden för de som inte kan det. Intressant här är ändå ordvalet kan, för 

varför skulle inte de som vill flytta till ett annat boende få den möjligheten? Att de äldre ska 

få bestämma mer över sitt liv är ju faktiskt en viktig del i vad som utgör en äldrevänlig stad. 

Här kan dock de planerade seniorbostäderna som några av de intervjuade lyfte fram, bidra 

till att även de som inte är tillräckligt sjuka för att få komma in på ett biståndsbedömt 

boende, ändå få komma till ett bättre anpassat boende. Precis som en av informanterna 

belyser även översiktsplanen behovet av smidigare flyttkedjor där äldre kan flytta till mer 

lämpade bostäder för dem, samtidigt som det frigör bostäder för andra grupper. Framförallt 

tyder de intervjuer som gjorts och de dokument som studerats, att man vill möjliggöra för 

äldre att antingen bo kvar i sitt hem eller flytta till ett annat boende i samma bostadsområde 

vid förändrade behov. Staden verkar därmed mer ha som mål att möjliggöra för äldre att 

åldras på rätt plats (eng: ageing in the right place) som nu förespråkas av WHO, snarare än 

åldras på plats (eng: ageing in place) som vanligtvis förknippas med konceptet av 

kvarboendeprincipen. För att detta ska övergå från ett mål till handling, bör man få in 

äldreförvaltningen och ett äldreperspektiv i tidigare skeden i stadsplaneringen. Här skulle 

man kunna tillämpa de tankar som förs inom konceptet för en integrerad planering. 

7.1.3. Integrerat äldreperspektiv i stadsplaneringen 

Sammantaget kan det tolkas som att det som redan idag görs för äldre människor främst 

tillhör tillgänglighetsperspektivet och funktionsnedsättningsperspektivet. Detta ska dock inte 

ses som något negativt, då de faktiskt kan tänkas utgöra en del av vad som krävs för 

skapandet av en äldrevänlig stad i enlighet med WHO:s och annan litteraturs intentioner. 

Som en informant sa, gäller det att inför arbetet med ett äldrevänligt Stockholm, bygga 

vidare på det som redan görs i stadens förvaltningar. Både stadens vision och översiktsplan 

har en målsättning riktad till att skapa en stad för alla invånare. Här kan tänkas att äldre är 

inkluderade, men som en av informanterna påpekade, upplever inte äldre att de är 

inkluderade när begreppet alla används, även om meningen är att de äldre är det. I 

översiktsplanen står att ”äldres behov av trygghet och framkomlighet ska främjas, liksom 

behoven av rekreation och kunna ta del i idrotts- och kulturliv” men inga förslag eller 
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strategier anges för hur det ska gå till. Här skulle man kunna kika lite mer på hur andra 

städer har gjort, exempelvis motverkande av brott som i Bryssel eller Manchester (Buffel et 

al, 2014), uppförandet av fler bänkar på allmänna platser, utökad vägskyltning till allmänna 

platser, utökade transporttjänster och generationsövergripande aktiviteter eller platser, med 

mera, som gjorts i ett antal andra städer (Menec, 2013; Jönsson, 2017).  

Alla de intervjuade är dock överens om att det behövs ett större äldreperspektiv i 

stadsplaneringen för att Stockholm ska bli en mer äldrevänlig stad. Att stadsplaneringen bör 

ta hänsyn till äldreperspektivet är viktigt, speciellt då stadsplanering, som Kidd (2007) 

hävdar, har potentialen att realisera de fysiska eller rumsliga aspekterna av olika policys. I 

detta fall, policys riktade till att skapa bättre livskvalité för äldre människor i staden. Som 

informanten från stadsbyggnadskontoret dock antydde, är det viktigt att det inte bara är 

någon eller några enskilda som tar med ett äldreperspektiv vid exempelvis framtagandet av 

planer bara för att denne eller dessa kanske är passionerade, utan att alla gör det. För att 

lyckas få med ett äldreperspektiv i det dagliga planeringsarbetet krävs att det, som Hilding-

Rydevik et al (2010) lyfter fram, sker en integrering av perspektivet i verksamheten. Det 

handlar inte om att äldreperspektivet ska adderas till förvaltningens nuvarande arbete, utan 

att det ska sammansmälta med det arbete som redan görs, för att på så sätt skapa nya sätt 

att tänka kring hur man idag bör planera staden. Det krävs att stadsbyggnandsförvaltningen 

tar hänsyn till hur äldres livskvalitet är beroende av hur man planerar stadens fysiska och 

rumsliga struktur. Att arbeta mot en äldrevänlig stad innebär med andra ord att ett 

äldreperspektiv behöver integreras i det dagliga planeringsarbetet och inte ses som ett 

projekt med en viss slutpunkt.  

En sektoriell integrering, det vill säga, sammanförandet av olika policyområden och deras 

drivande aktörer (Kidd, 2014), i detta fall aktörer från äldreförvaltningen/nämnden och 

stadsbyggnadskontoret skulle kunna bidra till att äldreförvaltningen/nämnden kommer in 

tidigare i planeringsprocesserna och därmed bidra med deras kunskaper kring äldres behov. 

På detta sätt får planerare ta del av deras kunskaper och kan planera för äldre människor 

därefter. Vidare innebär det att de olika förvaltningarna slipper arbeta efter motstridiga mål, 

något som riskerar att uppstå om de arbetar isolerat från varandra. Som framkommit från 

intervjuerna har det blivit allt mer viktigt att i princip ”kontrollera” vart nya former av 

äldreboenden byggs, och det kan därför tänkas vara av yttersta vikt att 

äldreförvaltningens/nämndens prognoser uppmärksammas hos stadsbyggnadskontoret så 

att de inte planerar på ett sätt som inte sammanfaller med dessa prognoser. Ett ytterligare 

alternativ är Kidds (2014) förslag på en organisatorisk integrering som innebär 

sammanförandet av program eller strategier från olika policyområden, i detta fall mellan 

äldres livskvalitet och stadsplanering. Här skulle man kunna tänka sig att Stockholms stads 

översiktsplan inte skulle skadas av att integrera ett större äldreperspektiv genom 

framtagandet av fler mål och strategier för äldre människor i staden. Detta var ju något som 

DeLaTorre och Neal (2014) framhävt som mycket framgångsrikt i Portlands äldrevänliga 

initiativ. En stad vars översiktsplan nu innehåller ett antal mål och policys riktade till äldre 

människor. Som redan diskuterats innehåller översiktsplanen visserligen en del mål som kan 

tänkas vara riktade till äldre, men intressant nog innehåller den inga specifika riktlinjer eller 
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förslag för äldre människor under temat trafik och mobilitet, teman som faktiskt är viktiga 

för skapandet av en äldrevänlig stad. 

Det verkar som att äldreförvaltningen/nämnden länge har försökt få med ett större 

äldreperspektiv i stadens andra förvaltningar/nämnder, men att man hittills inte riktigt 

lyckats. Bristen på ett större äldreperspektiv i stadens olika sektorsområden, däribland 

stadsplaneringen, skulle kunna bero på en brist av en integrering av äldrefrågorna i sektorer 

utöver äldreförvaltningen/nämnden. I enlighet med vad Stead (2008) lyfter fram, kan denna 

brist bero på att de andra fackförvaltningarna redan pressas av frågor som traditionellt ses 

som deras huvudområde. Vad gäller stadsbyggnadskontoret skulle det kunna tolkas som att 

barnperspektivet har fått större utrymme än äldreperspektivet, något som en av de 

intervjuade påpekade. Barn, kan enligt en annan informant tolkas som en mer kritisk 

målgrupp att se över i stadsplaneringen, då äldre fortfarande ses som ”vilken vuxen som 

helst”. En barriär till integreringen av nya perspektiv som Stead (2008) lyfter fram, är att det 

från politiskt håll kan ha delats ut uppdrag som endast relaterar till respektive 

fackförvaltningars mål snarare än till övergripande mål för hela stadens organisation. Denna 

barriär skulle man dock kunna tolka som att staden nu har ”överkommit” vad gäller en 

äldrevänlig stad, då det i budgeten står att alla nämnder ska hjälpa äldrenämnden med 

arbetet med en äldrevänlig stad. Men som informanten från äldrenämnden påpekade, är det 

ändå svårt att få med stadsbyggnadskontoret ”på tåget” även om det står med i budgeten. 

7.2. Sammanfattande reflektioner 
Studiens resultat tyder på att det idag finns bra förutsättningar för Stockholm att kunna 

planera för en äldrevänligare stad, samtidigt som det återstår ett antal hinder för arbetet. 

Det är tydligt att staden har en vilja att bli mer äldrevänlig. Från intervjuerna återfinns 

förståelsen att man ser den demografiska utvecklingen mot en allt större andel äldre 

människor i staden som en utmaning man måste möta. Att arbetet med en äldrevänlig stad 

även står med i stadens budget tyder också på att, som en av de intervjuade påpekade, att 

det är något som staden verkligen vill satsa på. Budgeten ger även indikationer på att andra 

sektorer utöver äldrenämnden/förvaltningen ska vara med och bidra till arbetet, däribland 

stadsbyggnadskontoret under vars arbetsuppgifter det står att kontoret utöver ett 

barnperspektiv, även ska inneha ett äldreperspektiv. Då förslaget att staden ska börja 

arbetet med en äldrevänlig stad har kommit från politiskt håll, torde förslaget också ha ett 

stort politiskt stöd. Vidare tyder studiens intervjuer på att man har en stor förståelse för att 

det är de äldre som är experterna och att de borde vara med och bidra och konsulteras 

kontinuerligt under arbetet med en äldrevänlig stad.  

Ett av de största hindren för arbetet med en äldrevänlig stad är dock den nuvarande bristen 

på sektorsövergripande samverkan. Som diskuterats ovan tyder studien på att det inte finns 

någon tydlig samverkan mellan stadsbyggnadskontoret och äldreförvaltningen idag. I tabell 7 

nedan finns en sammanställning av de hinder som återstår för att Stockholms stad ska kunna 

planera för en äldrevänlig stad enligt WHO:s intentioner. I tabellen ges också förslag på 

lösningar. Som framkommer av den litteraturstudie som genomförts, är planeringen för 

äldrevänliga städer en väldigt lång och utdragen process, då den innehåller långsiktiga mål 
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snarare en kortsiktiga. Det kan därför argumenteras att arbetet med en äldrevänlig stad 

torde komma igång snarast, för att kunna möta den demografiska utvecklingen i tid.  

Tabell 7. Identifierade hinder och förslag på 
lösningar 

 

Hinder Lösning 

Staden har en vilja att bli mer äldrevänlig. Trots det 
är det svårt att få med alla viktiga aktörer (som 
stadsbyggnadskontoret) på tåget. 

Formalisera projektet med en äldrevänlig stad i 
stadens organisation och avsätt en budget för själva 
projektet, inte åt äldreförvaltningen. Alternativt, låta 
stadsledningskontoret ansvara för projektet. 

Stora städer som Stockholm har en tendens att 
arbeta i stuprör och silos, vilket har lett till en brist 
på samverkan mellan sektorer som 
äldreförvaltningen och stadsbyggnadskontoret, samt 
lett till att äldre länge setts som endast 
äldreförvaltningens ansvarsområde. 

Skapa en samverkan mellan socialarbetare (som 
arbetar med äldre) och stadsplanerare, varvid 
socialarbetare kan förmedla äldre människors 
behov, samt börja integrera ett äldreperspektiv i 
stadens stadsplaneringsprocesser.  

Äldre har länge fått tillhöra 
tillgänglighetsperspektivet, vilket innebär att inte 
alla åtta äldrevänliga teman identifierade av WHO 
tas hänsyn till.  

Skapa en diversifierad arbetsgrupp som styr arbetet 
med en äldrevänlig stad. 

Staden vill möjliggöra för äldre att åldras på rätt 
plats. Dock äventyras detta mål då det är en ojämn 
fördelning av olika typer av äldreboenden i staden, 
och att äldreförvaltningen kommer in för sent i 
processerna då man planerar om stadsdelar eller 
bygger nya. 

Inkludera äldreförvaltningen i tidiga skeden när man 
planerar nya eller utvecklar äldre stadsdelar som kan 
tänkas behöva äldreboenden, seniorboenden eller 
liknande. 

Äldre nås oftast endast i början av 
stadsplaneringsprojekt, exempelvis under samråd. 

Samarbeta med äldre under hela arbetsprocessen 
med en äldrevänlig stad. 

Gruppen äldre ses inte som en attraktiv grupp bland 
stadens politiker. 

Argumentera för att en äldrevänlig stad är en stad 
som är bra för alla, inte bara äldre, samt att det på 
lång sikt kan leda till sparandet av pengar. 

 

7.3. Studiens begränsningar och generaliserbarhet 
En viktig begränsning av studien som bör belysas är valet att fokusera på äldrevänliga städer 

snarare än åldersvänliga städer. Valet av benämningen äldrevänlig, är just för att både 

WHO:s beskrivningar av så kallade age-friendly cities och annan litteraturs beskrivningar, 

behandlar främst äldre människornas livskvalitet i form av aktiva och hälsosamma liv. Vidare 

var valet också självklart då Stockholm, den stad som studerats, valt att rikta in sig på att 

skapa en strategi för en äldrevänlig snarare än åldersvänlig stad. Den senare varianten 

omfattar inte endast skapandet av städer anpassade efter äldre människors, utan alla 

åldersgruppers behov och värderingar. Om studien istället hade valt att utgå från 

åldersvänliga städer, hade den därför troligtvis fått en annan inriktning.  

En annan viktig aspekt av studien som bör lyftas fram är den begränsning av antalet 

intervjuer som behövts göras. Valet av både tjänstemän och politiker ansågs vara intressant 

för att få ett bredare perspektiv angående ämnet, men det visade sig under studiens gång 

att det finns många fler representanter för staden som skulle vara intressanta att intervjua. 

Ett exempel är representanter från stadsdelsförvaltningarna då det är 

stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för behovet av äldreomsorg i sina respektive 

stadsdelar. De ansvarar även för vissa andra viktiga aspekter som kan tänkas tillhöra 
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skapandet av äldrevänliga städer, som underhåll av allmänna platser och gator. Ett annat 

exempel är representanter från stadens pensionärsorganisationer, som några av de 

intervjuade i denna studie ansåg vara mycket engagerade i att lyfta äldrefrågorna. Vidare har 

studien förhållit sig till en ganska övergripande nivå av stadens arbete för äldre. De 

dokument som studerats, det vill säga stadens vision för år 2040, stadens översiktsplan och 

stadens budget innehåller övergripande riktlinjer och mål för stadens organisation. Om 

tidsramen för denna studie varit större hade det även varit intressant att studera dokument 

på mer detaljerad nivå, som detaljplaner eller program, för att se om sådana innehåller 

några äldrevänliga aspekter som kan tänkas tillhöra konceptet av en äldrevänlig stad. 

Med anledning dessa begränsningar av studien finns ett antal andra forskningsinriktningar 

inom ämnet som kan vara intressanta att studera vidare. Man skulle kunna tänka sig att 

vidare forskning kan göras för att ta reda på om stadsdelsförvaltningarna har någon roll i 

skapandet av ett äldrevänligt Stockholm. Framförallt då de har stort ansvar för 

behovsbedömningen av olika typer av äldreboenden, något som resultatet från denna studie 

har visat sig vara en kritisk aspekt för skapandet av ett mer äldrevänligt Stockholm. Vidare 

skulle en annan forskningsvinkel vara om äldre människor upplever att staden planeras efter 

deras behov och om de upplever att de har möjlighet att påverka planeringsprocesserna. Här 

skulle man kunna tänka sig att intervjua representanter från stadens 

pensionärsorganisationer. Dock, som denna studie påvisat, är det viktigt att beakta de vars 

röster inte hörs via pensionärsorganisationerna, och ett ytterligare alternativ är därför att 

vända sig till ”vanliga” pensionärer och höra deras åsikter. Vidare tyder även studiens 

resultat på att man ser arbetet med en äldrevänlig stad som ett kontinuerligt arbete, och 

därför kan man också tänka sig att forskningen av arbetet för en äldrevänlig stad bör vara 

kontinuerlig. De äldres behov och värderingar kan komma att förändras över tid och 

planeringen bör förhålla sig därefter.  

Som vid studier av denna kvalitativa typ, uppstår frågor kring generaliserbarheten av 

resultaten. Då studiens syfte har varit att undersöka hur den äldrevänliga planeringen ser ut i 

Stockholms stad idag och hur staden bör planera för att bli en ännu mer äldrevänlig stad i 

framtiden, är det viktigt att poängtera att studien har en geografisk avgränsning i en viss 

stad. Den kontext som utgör en medelstor stad som Stockholm kan vara mycket annorlunda 

i städer av annan storlek eller i en annan del av världen, och framförallt annorlunda från den 

kontext som utgör landsbygden. Studiens resultat och de diskussioner som förs kring 

detsamma bör således inte ses som en förklaring av hur en äldrevänlig planering alltid kan se 

ut, utan mer som ett bidrag till förståelsen för hur man kan planera äldrevänliga städer och 

de svårigheter som utgör en sådan planering. Vidare har det under studiens gång 

framkommit att konceptet för äldrevänliga städer har fått allt större spridning och även 

uppmärksammats av andra nordiska städer än Stockholm. Denna studien skulle därför kunna 

bidra ytterligare till uppmärksammandet av behovet att börja planera inför den framtida 

demografiska utmaningen som städer står inför. Framförallt är förhoppningen med studien 

att den ska bidra till Stockholms stads fortsatta arbete mot en mer äldrevänlig stad, och 

speciellt till att lyfta fram den viktiga roll som stadens stadsplanering har i detta arbete. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjuguider för respektive intervjuperson 

Tjänsteman stadsbyggnadskontoret (SBK): 
A. Äldreperspektiv i Stockholms stadsplanering: 

• Anser du att det behövs ett äldreperspektiv Stockholms stadsplanering? 

• Upplever du att ett äldreperspektiv finns i stadens stadsplanering idag? – I så fall, hur tycker 

du att detta perspektiv har tillgodosetts? 

• Har du några egna åsikter på hur äldre bör tas hänsyn till i stadsplaneringen i framtiden?  

 

B. Stadens arbete med en Äldrevänlig Stad: 

• Varför tror du att man har startat arbetet med en äldrevänlig stad?  

• Upplever du att äldreförvaltningens initiativ till skapandet av en äldrevänlig stad (strategi för 

en äldrevänlig stad: underlag till program) - samt stadens medlemskap i WHO:s globala 

nätverk för äldrevänliga städer - har uppmärksammats hos olika förvaltningar, speciellt 

stadsbyggnadskontoret?  

• Upplever du att äldreperspektivet har fått politiskt medhåll (exempelvis från 

stadsbyggnadsnämnden)?  

• Har du några åsikter eller förslag på hur det äldrevänliga arbetet skulle kunna organiseras i 

Stockholm?  

• Upplever du att stadsbyggnadskontoret idag samverkar med andra förvaltningar i äldrefrågor 

(speciellt äldreförvaltningen)? Om inte, anser du att det är något som behövs - och är 

möjligt? 

• Hur ser du på att involvera äldre människor i arbetet?  

• Vilka äldrefrågor upplever du är mest kritiska för att skapa ett mer äldrevänligt Stockholm? 

Varför? Vilka av dess skulle stadsbyggnadskontoret kunna bidra till?  

• Ser du några hinder och möjligheter som kan påverka stadsbyggnadskontorets bidrag till en 

äldrevänlig stad?  

 

Politisk tjänsteman, stadsbyggnadsroteln (SBR):  
A. Äldreperspektiv i Stockholms stadsplanering: 

• Hur ser det politiska stödet ut för att integrera ett större äldreperspektiv i stadens 
stadsplanering? 

• Har man några planer på hur man i så fall skulle kunna integrera ett äldreperspektiv i stadens 
stadsplanering? 

• Hur ser man på att avsätta mer resurser för att tillgodose ett eventuellt större 
äldreperspektiv i stadens stadsbyggnad och stadsutveckling? Behövs mer resurser? 

• Ser man den demografiska förändringen mot en allt större andel äldre människor i staden 
som en utmaning? 

B. Stadens arbete med en äldrevänlig stad: 
• Upplever du att initiativet till skapandet av en äldrevänlig stad (Strategi för en äldrevänlig 

stad: underlag till program) - samt Stockholms medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga 
städer - har nått eller uppmärksammats hos politiker och tjänstemän ansvariga för 
stadsbyggnad och stadsplanering? 
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• Hur ser ansvariga för stadens stadsbyggnad på samverkan mellan stadens nämnder och 
förvaltningar för att skapa en äldrevänlig stad? 

• Skulle du kunna säga något om vem eller vilka i Stockholms stads organisation som bör ha 
ansvaret för att arbetet mot en äldrevänlig stad genomförs? 

• Vilka äldrefrågor upplever du är mest kritiska för att skapa ett mer äldrevänligt Stockholm 

(dvs. vad behövs göras?), och varför? 

 

Tjänstemän äldreförvaltningen, (ÄF1 och ÄF2) 
A. Äldreperspektivet i stadens organisation: 

• Upplever du att fler förvaltningar och verksamheter (utöver äldreförvaltningen) har ett 

äldreperspektiv i sitt arbete? 

• Anser du att det bör finnas ett äldreperspektiv i fler av stadens förvaltningar och 

verksamheter? 

 

B. Stadens arbete med en äldrevänlig stad: 

• Vad anser du är anledningen till att man har startat arbetet mot en äldrevänlig stad? 

• Vad tror du att staden kommer att få ut av arbetet mot en äldrevänlig stad? 

• Upplever du att initiativet till skapandet av en äldrevänlig stad har nått eller 

uppmärksammats hos andra förvaltningar utöver äldreförvaltningen, dvs. känner man till 

detta initiativ? 

• Upplever du att arbetet mot en äldrevänlig stad har fått politiskt medhåll? 

• Har du några åsikter eller förslag på hur det äldrevänliga arbetet skulle kunna organiseras i 

Stockholm? 

• Samverkar äldreförvaltningen idag med andra förvaltningar i äldrefrågor (speciellt 

stadsbyggnadskontoret)? Är samverkan något som behövs, och är möjligt? 

• Hur ser du på att involvera äldre människor i arbetet? Vad är deras roll? 

• Vilka äldrefrågor upplever du är mest kritiska för att skapa ett mer äldrevänligt Stockholm?  

• Har du något förslag på hur stadsbyggnadskontoret skulle kunna bidra till arbetet med en 

äldrevänlig stad?  

• Ser du några hinder och möjligheter som kan påverka stadens arbete mot en äldrevänlig 

stad? 

 

Äldreombudsmannen: 
A. Äldreombudsmannens roll: 

• Vad är din roll i stadens organisation? 

• Vad är din roll i skapandet av ett äldrevänligt Stockholm och Stockholms medlemskap i 

WHO:s nätverk för äldrevänliga städer? 

 

B. Äldreperspektivet i staden organisation: 

• Upplever du att fler förvaltningar (utöver äldreförvaltningen) har ett äldreperspektiv i sitt 

arbete? 

• Anser du att det bör finnas ett äldreperspektiv i fler av stadens förvaltningar? 

 

C. Stadens arbete med en Äldrevänlig Stad: 

• Varför tror du att man har startat arbetet mot en äldrevänlig stad? 
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• Upplever du att initiativet till skapandet av en äldrevänlig stad har nått eller 

uppmärksammats hos flera av stadens förvaltningar och verksamheter (speciellt 

stadsbyggnadskontoret)? 

• Upplever du att arbetet med en äldrevänlig stad har fått politiskt medhåll? 

• Har du några åsikter eller förslag på hur det äldrevänliga arbetet skulle kunna organiseras i 

Stockholm? 

• Hur ser du på samverkan mellan stadens sektorer och verksamheter för att skapa en 

äldrevänlig stad (speciellt mellan äldreförvaltningen och stadsbyggnadskontoret)? 

• Hur ser du på att involvera äldre människor i arbetet? Vad är deras roll? 

• Vilka äldrefrågor upplever du är mest kritiska för att skapa ett mer äldrevänligt Stockholm 

(dvs. vad behöver göras?), och varför? 

• Har du något förslag på hur stadsbyggnadskontoret skulle kunna bidra till arbetet med en 

äldrevänlig stad?  

• Ser du några hinder och möjligheter som kan påverka stadens arbete mot en äldrevänlig 

stad? 

Förtroendevald äldrenämnden (ÄN): 
A. Äldreperspektivet i stadens organisation: 

• Upplever du att fler förvaltningar (utöver äldreförvaltningen) har ett äldreperspektiv i sitt 

arbete? 

• Anser du att det bör finnas ett äldreperspektiv i fler av stadens förvaltningar? 

 

B. Stadens arbete med en äldrevänlig stad: 

• Hur ställer sig äldrenämnden till frågan om skapandet av en äldrevänlig stad och stadens 

medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer? 

• Ser man den demografiska förändringen mot en allt större andel äldre människor i staden 

som en utmaning? 

• Anser du att det finns tillräckligt med resurser för att kunna genomföra arbetet mot en 

äldrevänlig stad? 

• Varför har man påbörjat arbetet mot en äldrevänlig stad? 

• Upplever du att initiativet till skapandet av en äldrevänlig stad har nått eller 

uppmärksammats hos flera av stadens nämnder, förvaltningar och andra aktörer, speciellt 

stadsbyggnadskontoret?  

• Har du några åsikter eller förslag på hur det äldrevänliga arbetet skulle kunna organiseras i 

Stockholm? Vem eller vilka bör ha ansvaret för att arbetet mot en äldrevänlig stad 

genomförs? 

• Hur ser du på samverkan mellan stadens nämnder och förvaltningar för att skapa en 

äldrevänlig stad? Speciellt mellan stadsbyggnadskontoret och äldreförvaltningen/nämnden? 

• Hur ser du på att involvera äldre människor i arbetet? Vad är deras roll? 

• Vilka äldrefrågor upplever du är mest kritiska för att skapa ett mer äldrevänligt Stockholm 

(dvs. vad behövs göras?), och varför? 

• Har du något förslag på hur stadsbyggnadskontoret skulle kunna bidra till arbetet med en 

äldrevänlig stad?  

• Ser du några hinder och möjligheter som kan påverka stadens arbete mot en äldrevänlig 

stad? 
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