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Abstract!!
The aging population has been identified as one of the major upcoming challenges facing Sweden. 
Despite this, there are no established strategies for how the future society could be developed in a 
way that support old people to live active and independent lives. The purpose of the thesis is to 
identify such strategies, by an investigation of the characteristics of an elderly-friendly planning and 
the potential obstacles and opportunities that may occur in connection to an implementation of an 
elderly-friendly planning within the city of Stockholm. In order to adress the purpose of the thesis a 
literature study was initially carried out with the intention to identify the core themes of an elderly-
friendly planning. The study resulted in the identification of four central themes for what constitutes 
an elderly-friendly planning, these were: a holistic approach, political support and involvement, 
collaboration and finally participation among older people. In the next stage of the study a 
theoretical framework was formulated with the intention to create an understanding of the potential 
obstacles that may arise in connection to the implementation of an elderly-friendly planning. The 
theoretical framework also intended to provide potential solutions to the obstacles identified. 
During the last stage of the study a case study was undertaken in the city of Stockholm. The overall 
purpose of the case study was to investigate how an elderly-friendly planning could take shape in 
the context of Stockholm. The case study was done through the study of municipal steering 
documents and through interviews with municipal officials. !
In summary the study indicates that the perception among the municipal officials inside the 
municipality of Stockholm is rather twofold as regards the establishment of an elderly-friendly 
planning. At the same time as there is a general desire among the officials to not distinguish 
particular groups in the planning process, there is also an awareness that it is sometimes required 
that certain groups are highlighted in order for their needs to be met. However, with a municipal 
goal of older people staying in their homes as long as they wish for, together with ambitious goals 
of a high level of well-being and independence among old people, there may be a reason for the city 
of Stockholm to reflect upon whether the current planning practices are compatible with these 
ambitions. Perhaps an elderly-perspective needs to be adopted within the municipality in order for 
the ambitions of the city to be met. !!
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Sammanfattning!!
Den åldrande befolkningen har identifierats som en av de stora samhällsutmaningarna som Sverige 
står inför. Trots detta saknas strategier för hur framtidens stad kan utvecklas så att äldre människor 
kan leva aktiva och självständiga liv. Denna uppsats avser att identifiera vad som karaktäriserar en 
äldrevänlig planering och vilka potentiella hinder och möjligheter som kan förekomma i samband 
med implementerandet av en äldrevänlig planering inom Stockholms stad. För att besvara studiens 
syfte genomfördes inledningsvis en litteraturstudie med avsikten att identifiera centrala teman för 
vad som karaktäriserar en äldrevänlig planering. Studien resulterade i att fyra teman identifierades, 
dessa var: helhetssyn och förankring, politiskt stöd, samverkan och deltagande. I ett nästa skede 
utarbetades ett teoretiskt ramverk i avsikt att skapa en förståelse för potentiella hinder som kan 
uppkomma i anslutning till genomförandet av en äldrevänlig planering. Det teoretiska ramverket 
avsåg även att bidra med potentiella lösningar för de hinder som identifierats. Under studiens sista 
skede genomfördes en fallstudie inom Stockholms stad. Fallstudiens övergripande avsikt var att 
identifiera hur en äldrevänlig planering skulle kunna ta sin form inom en Stockholmskontext. För 
att detta skulle vara möjligt att utreda, krävdes inledningsvis att de nuvarande förhållandena inom 
staden vad beträffar organisation och pågående arbete för äldre studerades. Detta gjordes genom 
studier av stadens styrande dokument och genom intervjuer med förvaltningsanställda.  !
Sammanfattningsvis indikerar studien att det inom Stockholms stad råder vissa tudelade 
uppfattningar kring den äldrevänliga planeringens vara eller icke vara. Samtidigt som det finns en 
önskan hos de förvaltningsanställda om att bedriva ett arbete som inte särskiljer någon  
medborgargrupp, finns samtidigt en medvetenhet om att det i somliga fall krävs att vissa grupper 
lyfts fram inom planeringen för att deras behov ska kunna tillgodoses. I anslutning till en politik 
som förordar att de äldre ska bo kvar i sina hem så länge som möjligt, samt högt uppställda mål om 
medborgarnas välmående och självständighet i framtidens Stockholm, finns anledning att reflektera 
kring huruvida dagens planeringsinriktning är förenlig med dessa ambitioner. Kanske är det så att 
ett äldreperspektiv behöver antas inom planeringen för att stadens ambitioner för äldre ska kunna 
uppnås.   !!
Nyckelord: åldersvänlig, åldrande befolkning, samverkan, äldrevänlig planering  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1. Inledning!!
Den åldrande befolkningen har identifierats som en av de stora samhällsutmaningar som Sverige 
står inför (Framtidskommissionen, 2013), samtidigt som medelåldern hos befolkningen stiger har 
andelen äldre över 65 år ökat under de senaste årtiondena (Statistiska Centralbyrån, 2015). Länge 
har de ökade välfärdsutgifterna och den sjunkande andelen förvärvsarbetande utgjort kärnan i 
debatten kring den åldrande befolkningen i Sverige (se till exempel Framtidskommissionen, 2013). 
Internationellt har däremot den demografiska utvecklingen och den åldrande befolkningen på 
många håll kommit att erhålla ett större gehör bland politiker och opinionsbildare än vad som varit 
fallet i Sverige. På flera håll har ambitiösa projekt som syftat till att förbättra levnadsförhållandena 
för äldre genomförts. Resultatet har i många fall varit utvecklandet av stödjande samhällsmiljöer 
som möjliggör för äldre personer att leva aktiva och självständiga liv under så lång tid som möjligt 
(WHO, 2007). I nära anslutning till dessa strategier återfinns en förståelse av att både fysiska och 
sociala aspekter hos den urbana miljön inverkar på människors välmående under åldrandet (Ball & 
Lawler, 2014:29). Detta har i sin tur medfört att äldre kommit att utgöra en högst relevant fråga 
inom stadsplaneringen och för personer verksamma inom planeraryrket (Rosenberg & Everitt, 
2001:120). !
När äldre berörts inom olika planeringssammanhang i Sverige har fokus i många fall varit på de 
äldres boendemiljö. Detta perspektiv har bland annat uppkommit som ett resultat av regerings-
uppdraget Bo bra på äldre dar och ett aktivt tillämpande av planeringsideal såsom kvarboende-
principen (Henning et al., 2009:237). Även i Stockholm har det dominerande perspektivet i 
anslutning till äldre kommit att präglas av kvarboendeprincipen. I äldreförvaltningen Stockholms 
stads budget och verksamhetsplan artikuleras till exempel att de: ”Äldre ska ges möjlighet att bo 
kvar i sitt ordinarie boende så länge det är möjligt.” (Stockholms stad, 2014f:3). En planering som 
bygger på att de äldre ska bo kvar inom det ordinarie bostadsbeståndet, ställer dock vissa krav på 
samhället vad beträffar anpassningar av den fysiska miljön och tillhandahållande av stödtjänster och 
service (Ball & Lawler, 2014:29). Trots detta menar Scharlach et al. (2014:182) att de vanligaste 
insatserna som görs för att äldre ska kunna bo kvar i sina hem, utgörs av traditionella stödtjänster 
såsom hemtjänst, färdtjänst och bostadsanpassningar. I Sverige kan detta sägas vara fallet, då de 
flesta insatser som genomförs för äldre, går att relatera till stödtjänster i hemmet såsom hemtjänst 
och enklare former av bostadsanpassningar, medan mer övergripande diskussioner kring hur 
samhället kan utformas för att stödja äldre varit frånvarande (Hjälpmedelsinstitutet, 2012).  !
Sverige har i många internationella undersökningar rankats högt vad gäller aktivt åldrande och bästa 
land att åldras i (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2014:8-9). Detsamma gäller för 
undersökningar i anslutning till inkomst, hälsa, välbefinnande och delaktighet bland äldre (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2013:16). Kanske skulle detta kunna utgöra en del av förklaringen till 
varför äldrefrågan inte kommit att aktualiseras i samma utsträckning i Sverige som i vissa andra 
länder. Trots detta finns anledning att reflektera kring huruvida även Sverige skulle behöva lyfta 
fram äldre personer i en större utsträckning. Detta kan betraktas som särskilt viktigt med tanke på 
att andelen äldre personer kommer att öka inom befolkningen under de kommande åren och för att 
samhället ska vara förberett på den utmaning som detta kan medföra behövs kunskap om möjliga 
strategier för att arbeta med äldre. !
!
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Syfte och frågeställningar!
Äldrevänliga städer, det vill säga städer som arbetar aktivt för att skapa goda levnadsmiljöer för 
äldre, har kommit att utgöra ett aktuellt ämne under senare år. Trots den mångfald av perspektiv och 
konkreta råd som lyfts fram och presenteras i anslutning till vad som karaktäriserar en äldrevänlig 
stad, råder det dock en relativ avsaknad på ansatser som försöker att konkretisera vad som faktiskt 
utgör en äldrevänlig planering. Detta medför bland annat att det saknas kunskap kring vilka 
potentiella hinder som en sådan planering kan tänkas stå inför och hur dessa hinder skulle kunna 
förebyggas och hanteras. Ansatsen för denna studie är således att skapa ett ramverk för vad som 
utgör en äldrevänlig planering. Detta kommer att göras genom en studie av akademiska artiklar och 
praktiska exempel som publicerats inom ämnesområdet. Det ramverk som uppkommer genom 
denna process kommer sedan att relateras till teoretiska perspektiv som kan bistå i att identifiera 
potentiella hinder och metoder för att bedriva en sådan äldrevänlig planering. I ett sista skede 
kommer det ramverk som skapats för en äldrevänlig planering att studeras inom en konkret kontext. 
Denna del av studien betraktas även som ett viktigt moment för att lyfta fram den äldrevänliga 
planeringen inom ett svenskt perspektiv, då mycket av litteraturen inom ämnesområdet tillkommit 
inom en internationell kontext. Denna del av studien kommer att genomföras i form av en fallstudie 
där potentiella möjligheter och svårigheter för att implementera och bedriva en äldrevänlig 
planering inom Stockholms stad studeras. !
För att leda studien i den önskvärda riktningen har tre frågeställningar tagits till hjälp.  !
- Vad karaktäriserar och vilka centrala teman förekommer inom en äldrevänlig planering? 
- Vilka hinder finns för att en äldrevänlig planering ska kunna bedrivas i praktiken och hur kan 

dessa hinder förebyggas och hanteras? 
- Hur skulle en äldrevänlig planering kunna ta sin form inom Stockholms stad och vilka potentiella 

hinder och möjliga lösningar föreligger i sammanhanget? !
Vardera frågeställning relateras till ett av de moment som ingår i studien. Första frågeställningen 
berör således den litteraturstudie som avser att besvara vad som utgör en äldrevänlig planering. Den 
andra frågeställningen är relaterad till den teoretiska förankringen medan den tredje frågeställningen 
står i centrum för den fallstudie som genomförs inom Stockholms stad. Besvarandet av den tredje 
frågeställningen har även en direkt anknytning till det resultat som framkommit genom besvarandet 
av den första och andra frågeställningen. !
Disposition!
I rapportens första kapitel presenteras studiens forskningsfrågor och forskningsdesign  !
I rapportens andra kapitel presenteras en bakgrund till ämnesområdet. Inom kapitlet presenteras 
även en reflektion kring varför stadsplaneringen är av betydelse för äldre personer.  !
I rapportens tredje kapitel presenteras de centrala teman som identifierats i anslutning till en äldre-
vänlig planering. Kapitlet avser att besvara studiens första frågeställning.  !
I rapportens fjärde kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. Kapitlet behandlar olika teorier 
som kan bidra till en ökad förståelse för de potentiella hinder som kan föreligga vid genomförandet 
av en äldrevänlig planering och vilka möjliga lösningar som finns att tillgå för dessa hinder. Vid 
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sidan av planeringsteori, inhämtas kunskap från bland annat organisationsteorin och mer generella 
teorier kring samverkan. Kapitlet avser att besvara studiens andra frågeställning.  !
I rapportens femte kapitel presenteras den fallstudie som genomförts inom Stockholms stad. 
Kapitlet inleds med en genomgång av relevanta dokument som beskriver stadens ambitioner och en 
redogörelse för hur dessa dokument beaktar äldre. I resterande delar av kapitlet presenteras det 
material som insamlats genom de intervjuer som genomförts inom ramen för studien.  !
I rapportens sjätte kapitel presenteras ett förslag på hur en äldrevänlig planering skulle kunna ta 
form inom Stockholms stad. Kapitlet bygger vidare på det material som presenterats inom 
föregående delar av arbetet och tar sin utgångspunkt från de fyra teman som identifierats som 
centrala för en äldrevänlig planering. Kapitlet avser att besvara studiens tredje frågeställning.  !
I rapportens sjunde kapitel presenteras en sammanfattande diskussion kring studiens resultat. 
Kapitlet inkluderar även några mer generella reflektioner kring den äldrevänliga planeringen och 
kring studiens resultat. Kapitlet avslutas med några förslag på framtida forskningsområden i 
anslutning till en äldrevänlig planering.  !
I rapportens åttonde kapitel återfinns en förteckning över den litteratur och de källor som använts 
för arbetet. !
Avgränsning!
Studien har pågått under drygt fyra månader, från slutet av januari till slutet av maj. Den aktuella 
tidsramen har medfört att vissa avgränsningar varit tvungna att genomföras, bland annat i anslutning 
till den litteraturstudie som genomförts, men även vad beträffar antalet intervjuer som kunnat 
genomföras. Denna avgränsning är även nära sammankopplad med en avgränsning avseende vilka 
sektorer inom Stockholms stad som valts ut för en närmare granskning i studien. Stockholms stad 
utgör en stor och komplex organisation. Arbete bedrivs på både en central nivå av de kommunala 
fackförvaltningarna och på en mer decentraliserad stadsdelsnivå. Vidare bedrivs en utvecklad 
regionalplanering på länsnivå, där för äldre relevanta frågor som sjukvård och kollektivtrafik 
behandlas. Med beaktande av den tillgängliga tiden har dock det arbete som bedrivs på 
stadsdelsnivån samt den regionala nivån lämnats utanför studien till förmån för en mer ingående 
studie av det arbete som bedrivs av de kommunala fackförvaltningarna. Även i anslutning till de 
kommunala fackförvaltningarna har dock en avgränsning varit tvungen att genomföras. I 
sammanhanget valdes de förvaltningar som identifierats ha mest relevans för en äldrevänlig 
planering utifrån ett stadsplaneringsperspektiv. Slutligen har inte heller den politiska dimensionen 
undersökts närmare inom detta arbete, trots att politiken identifierats inneha en central roll inom den 
äldrevänliga planeringen. !
I anslutning till avgränsningar är det även relevant att beakta att denna studie utgår ifrån ett 
stadsperspektiv, vilket innebär att de förhållanden som beskrivs och det material som ligger till 
grund för denna beskrivning främst belyser hur en äldrevänlig planering kan ta sin form inom en 
urban kontext. Detta innebär att förhållanden som kan vara unika för en äldrevänlig planering inom 
till exempel en landsbygdskontext inte upptas inom denna studie. Vidare har en geografisk 
avgränsning gjorts till att undersöka förhållandena för en äldrevänlig planering inom Stockholms 
stad, vilket innebär att förutsättningarna för att bedriva en äldrevänlig planering på till exempel den 
regionala nivån inte beaktas inom uppsatsen. 
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I uppsatsen har inte heller någon specifik fokus riktats gentemot de speciella förutsättningar som till 
exempel kön eller etnisk tillhörighet kan tänkas innebära i anslutning till en äldrevänlig planering. 
Argumentet för detta är att dessa ämnen skulle kunna utgöra egna forskningsområden (se till 
exempel Rosenberg & Everitt, 2001). Inte heller har någon mer djupgående diskussion förts kring 
begreppet äldre, trots att detta är ett begrepp som skulle kunna problematiseras och potentiellt ha en 
viss inverkan på studiens resultat, beroende på vilken definition som används för vad som utgör en 
äldre person. För en redogörelse hur begreppet äldre använts, se ”begrepp”. !
Begrepp, förkortningar och översättningar!
Aktivt åldrande - Egen översättning av det engelska begreppet active aging. Begreppet åsyftar äldre 
personers möjligheter och vilja att vara delaktiga i att upprätthålla sin hälsa och sitt välbefinnande 
(Clark & Glicksman, 2012:123). !
Stadsplanering - På svenska används begreppen stadsplanering, fysisk planering och samhälls-
planering i samband med att planerandet av samhället och den fysiska miljön diskuteras. Samtidigt 
som begreppen i somliga fall används simultant, råder i vissa fall uppfattningen att det förekommer 
en skillnad mellan de olika begreppen. I denna uppsats har utgångspunkten varit att nyttja begreppet 
stadsplanering. Att välja just stadsplanering och inte fysisk planering har att göra med förståelsen av 
begreppet fysisk planering som något som i vissa fall kan föranleda tankarna till ett arbetsområde 
som enbart omfattar utformandet av den fysiska miljön. Att samhällsplanering valdes bort, beror på 
att det i somliga fall kan uppfattas som ett något vagt begrepp, som kan omfatta en rad aspekter som 
inte direkt relaterar till den fysiska miljöns utformning. Genom att välja begreppet stadsplanering 
indikeras att uppsatsen berör metoder för stadens planering, men att dessa metoder inte 
nödvändigtvis behöver beröra just den fysiska miljön. På samma sätt inringar begreppet att det 
handlar om en planering som äger rum i staden och inte vilken form av generell planering av 
samhället som helst. !
Äldre - När äldre används som en benämning för den målgrupp som äldrevänliga strategier riktar 
sig gentemot, kan olika definitioner ligga till grund för begreppet. Ibland avses personer fyllda 65 
år, ibland personer som har uppnått pensionsålder och i andra fall riktar sig äldrevänliga strategier 
till alla dem som själva upplever att de tillhör gruppen äldre (Rosenberg & Everitt, 2001:121). 
Under senare år har även uppdelningen i en tredje- och fjärde ålder kommit att bli allt mer vanligt 
förekommande. Den tredje åldern åsyftar i detta sammanhang en ålder då människor fortfarande 
åtnjuter en hög grad av självständighet genom goda ekonomiska förhållanden och en god hälsa 
(Gilleard & Higgs, 2013). Under den fjärde åldern blir individen mer beroende av omvärlden för att 
klara det vardagliga livet (Gilleard & Higgs, 2013). I nära anslutning till begreppen tredje- och 
fjärde ålder, är förståelsen av en numerisk ålder som missvisande, då förutsättningarna för två 
personer med samma ålder kan vara mycket olika (Gilleard & Higgs, 2013). I denna uppsats har 
beslutats att inte sammankoppla den äldrevänliga planeringen med någon bestämd numerisk ålder. 
Detta beslut har fattats utifrån uppfattningen att ålder utgör en alltför osäker parameter, inte minst i 
anslutning till en betraktelse över tid, vilket till exempel är fallet i långsiktiga planeringsdokument. 
Som ett exempel tyder mycket på att den tekniska utvecklingen tillsammans med en förbättrad hälsa 
förskjuter många av de behov som kan uppkomma i och med åldrandet till en högre ålder. Med 
dessa aspekter i beaktande har utgångspunkten således varit att hålla begreppet äldre öppet för 
tolkning och istället vidkänna den heterogenitet som återfinns i anslutning till begreppet.  !
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Åldersvänlig - Vad som i detta arbete åsyftas med åldersvänlig, är en översättning av det engelska 
begreppet age-friendly, som framförallt kommit att associeras med det arbete som bedrivits av 
WHO inom ramen för deras projekt Age-friendly cities (WHO, 2007). När begreppet presenteras 
med ändelsen stad, är vad som avses en stad som beaktar de behov som återfinns i alla åldrar och 
inte bara specifikt hos äldre personer (Menec et al., 2011:480). Trots detta har fokus för det arbete 
som bedrivits inom ramarna för konceptet varit äldre personer och deras specifika behov i 
anslutning till staden (Menec et al., 2011:480). I denna uppsats har därför beslutats att använda det 
svenska begreppet äldrevänlig istället för åldersvänlig, då åsikten är att detta begrepp ger en mer 
rättvisande bild av konceptets innebörd. För att inte förvanska den ursprungliga betydelsen av 
begreppet har dock beslutats att använda benämningen åldersvänlig i de fall då sammanhanget 
direkt anknyter till det arbete som genomförts av WHO, medan begreppet äldrevänlig används i de 
mer generella sammanhangen.  !
Äldrevänlig - Se begreppsförklaring för åldersvänlig. !
Fackförvaltning - Inom Stockholms stad används i somliga fall benämningen fackförvaltning för de 
förvaltningar som har ansvar inom ett visst sakområde över hela stadens geografiska område. Flera 
av dessa fackförvaltningar har dock ändelsen kontor, till exempel stadsbyggnadskontoret. I detta 
arbete används begreppet fackförvaltning synonymt med begreppet förvaltning.  !
Governance - Governance skulle möjligen kunna översättas till samhällsstyrning på svenska. I detta 
arbete har dock det engelska begreppet använts utan att översättas till svenska. Begreppet avser 
vanligen hur offentliga myndigheter bedriver sina verksamheter och tillhandahåller tjänster 
(Maccallum, 2009:92). När governance diskuteras nämns ofta skiftet från government till 
governance (Maccallum, 2009:92). Varvid government utgör en samhällsstyrning som präglas av 
hierarkiska, regelbaserade och territoriellt bundna system, medan governance associeras med 
flerpartslösningar som ofta skapar en oklar gräns mellan det statliga och det civila samhället och 
mellan olika samhällsnivåer (Maccallum, 2009:92). !
Government - Se begreppsförklaring för governance. !
Kvarboendeprincipen - I denna uppsats har kvarboendeprincipen och det engelska begreppet 
Ageing in place betraktats som två synonyma begrepp. I korthet innebär kvarboendeprincipen att de 
äldre ska bo kvar i sina vanliga bostäder och inte flytta till ett särskilt boende (Hjälpmedelsinstitutet, 
2012:2).  !
Förkortningar 
EU - Europeiska Unionen 
FN - Förenta Nationerna 
PRO - Pensionärernas Riksorganisation  
WHO -World Health Organization !
Översättningar 
Bottom-up approach - nerifrån och upp perspektiv 
Healthy Ageing Task Force - arbetsgruppen för hälsosamt åldrande 
Healthy cities - hälsosamma städer 
Life time neighborhood - livstidsgrannskap  
Livable community - levande samhällen 
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Policy window - policy-fönster 
Top-down approach - uppifrån och ner perspektiv  !
Metod och forskningsdesign!
Studiens metodologiska tillvägagångssätt kan delas in i två delar. Under ett inledande skede 
genomfördes en studie av teori och praktiska exempel inom ämnesområdet äldrevänliga städer med 
avsikten att skapa ett ramverk för vad som utgör en äldrevänlig planering. Detta ramverk 
kompletterades sedan med teorier inhämtade från olika discipliner med avsikten att fördjupa 
kunskapen kring det ramverk som skapats. I ett nästa skede användes det ramverk som genererats 
från studiens första del för att studera hur en äldrevänlig planering skulle kunna bedrivas i en 
praktisk kontext. Denna del av studien genomfördes i form av en fallstudie där hinder och möjliga 
lösningar vid implementerandet av en äldrevänlig planering inom Stockholms stad studerades. 

Litteraturstudien 
Då äldrevänlig planering inte utgör ett explicit begrepp som nyttjas i samband med äldrevänliga 
städer, blev utgångspunkten för den första delen av studien att försöka identifiera centrala teman i 
anslutning till äldrevänliga städer som direkt relaterar till hur en planering för äldrevänliga städer 
kan bedrivas. Detta genomfördes i form av en systematisk genomgång av litteratur som publicerats 
inom ämnesområdet. Tillvägagångssättet är varken att karaktärisera med en kvantitativ innehålls-
analys, då ansatsen inte varit att beräkna frekvenser eller på annat sätt kvantitativt bedöma 
förekomsten av vissa termer inom de studerade texterna (Esaiasson, 2007:223). Inte heller kan 
tillvägagångssättet sägas spegla de vanligt förekommande metoderna för diskursanalys och 
argumentationsanalys som vanligen karaktäriserar den mer kvalitativa textanalysen, då avsikten inte 
varit att finna dolda eller diskursiva bakomliggande resonemang hos de texter som studerats 
(Esaiasson, 2007:239). Från både den kvantitativa innehållsanalysen och från den kvalitativa 
textanalysen har dock ett systematiskt tillvägagångssätt inhämtats för att säkerställa en viss 
systematik i det arbete som genomförts under litteraturstudien. !
Den litteratur som låg till grund för genomgången inhämtades via Kungliga Teknisk högskolans 
biblioteks sökmotor genom en sökning på termen ”age-friendly”. En vidare avgränsning gjordes till 
att endast behandla akademiskt granskade artiklar som var tillgängliga online via bibliotekets 
söktjänst, vilket totalt genererade 80 artiklar. Att avgränsa sökningen till att endast behandla artiklar 
som använder sig av begreppet ”age-friendly” var i sammanhanget ett strategiskt val för att erhålla 
ett hanterbart urval av artiklar, men också för att precisera sökningen att behandla strategier för att 
skapa vad som just marknadsförts som ”age-friendly cities”. Detta medför dock att andra söktermer 
så som till exempel ”ageing in place” potentiellt skulle ha kunnat generera en alternativ bild av vad 
som utgör en äldrevänlig planering. För att kompletta den bild som växte fram från den 
systematiska litteratursökningen genomfördes därför även mer generella sökningar kring ämnes-
området för att fånga in alternativa inriktningar i anslutning till äldrevänliga miljöer.  !
Efter att de 80 artiklarna identifierats genomfördes en övergripande sållning för att identifiera 
artiklar som kunde bidra med kunskap om planering för en äldrevänlig stad. Inledningsvis kunde 
vissa artiklar uteslutas genom att studera titeln på artikeln, till exempel uteslöts artiklar som endast 
behandlade en aspekt i anslutning till äldrevänliga städer såsom till exempel  kollektivtrafik. Vidare 
uteslöts artiklar som specifikt fokuserade på äldrevänlig planering i utvecklingsländer eller på 
landsbygden, då förutsättningarna för att bedriva en äldrevänlig planering inom dessa kontexter kan 
antas vara mycket skilda från de förutsättningar som råder i en svensk stad av Stockholms storlek. 
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Efter att denna urgallring genomförts fortsatte sedan genomgången av de kvarvarande artiklarna 
genom sökningar på nyckelbegrepp som går att relatera till planering såsom ”strategy”, 
”implementation”, ”collaboration”, ”governance”, ”planning” et cetera. De artiklar som slutligen 
kvarstod genomgick en mer omfattande kvalitativ analys med syfte att identifiera centrala teman för 
själva planeringen och implementerandet av äldrevänliga strategier. Även aspekter som lyftes fram 
som problem i ovan nämnda sammanhang identifierades som betydelsefulla för studien. Som ett 
sista moment av studiens första del, relaterades slutligen de teman som identifierats till mer 
generella teoretiska resonemang som berör och förekommer inom temat.  !
I anslutning till den process som ovan beskrivits är det viktigt att beakta hur den egna förförståelsen 
kan ha kommit att inverka på det material som producerats. Bergström och Boréus (2012:30-31) 
menar att vid all textanalys föreligger en viss form av tolkning, vilket implicit medför att 
uttolkarens förförståelse är av betydelse för den tolkning som genomförs. Detta innebär i praktiken 
att uttolkarens individuella upplevelser, uppfattningar, utbildningsbakgrund, kunskap och språk kan 
inverka på förståelsen av en text (Bergström & Boréus, 2012:31). Detta medför till exempel att det 
är möjligt att en person med bakgrund inom planerinsdisciplinen identifierar andra centrala teman, 
än vad en person med bakgrund inom något annat ämnesområde skulle göra. Det innebär även att 
det inte nödvändigtvis behöver vara så att två personer från samma disciplin identifierar samma 
teman som centrala, då dessa personer kan bära med sig olika upplevelser och erfarenheter som 
inverkar på den tolkning som görs.  !
En ytterligare aspekt att beakta i anslutning till det teoretiska ramverk som skapats utifrån den 
litteraturstudie som genomförts, är att de flesta akademiska artiklar och praktiska exempel som 
studerats är hämtade utanför den svenska kontexten. Detta föranleder en diskussion kring huruvida 
de internationella förhållandena i något väsentligt avseende skiljer sig från de svenska förhållandena 
och som skulle kunna få en inverkan på studiens resultat när teorierna appliceras inom en svensk 
kontext. Då Kristianstads kommun bedrivit ett arbete utifrån delar av WHO:s åldersvänliga städer 
koncept, beslutades att genomföra en intervju med en av de ansvariga för projektet. Avsikten med 
intervjun var främst att jämföra den bild som intervjupersonen gav av arbetet i Kristianstad, med 
den bild som växt fram genom den litteraturstudie som genomförts, för att på så vis kunna 
identifiera huruvida några markanta skillnader gick att påvisa och som kunde relateras till just de 
svenska förutsättningarna. Intervjun genomfördes via telefon och inleddes med att intervjupersonen 
fritt fick berätta om sina erfarenheter av projektet och beskriva hur arbetet strukturerats. Därefter 
ställdes mer ingående frågor i avsikt att identifiera huruvida de teman som identifierats som viktiga 
beståndsdelar inom en äldrevänlig planering även verkade överensstämma med hur arbetet bedrivits 
i Kristianstad. Att intervjun inleddes med att intervjupersonen fritt fick berätta om det arbete som 
genomförts betraktas som viktigt för att säkerställa att inte intervjupersonen enbart bekräftar den 
bild som växt fram genom litteraturstudien. I sammanhanget ska dock tilläggas att förutsättningarna 
i en mindre kommun som Kristianstad kan förväntas skilja sig åt från de förutsättningar som råder 
inom en stor kommun som Stockholm. Några möjligheter att intervjua personer från andra 
kommuner har dock inte funnits, då kännedom inte erhållits om någon annan kommun som arbetat 
med att implementera ett äldreperspektiv inom planeringen i den omfattning som gjorts i 
Kristianstad. Vidare innebär det förhållande som uppstår när enbart en person intervjuas, att bilden 
som ges blir beroende av en persons subjektiva upplevelser och att inga möjligheter finns att 
stämma av denna bild med eventuella andra perspektiv. Bidraget från intervjun ska således betraktas 
som ett komplement till det övriga material som insamlats och inte som en fristående utsago över 
hur äldrevänlig planering bör bedrivas i en svensk kontext.  
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Fallstudien 
Studiens andra del avser en studie av hur teorierna kring äldrevänlig planering skulle kunna 
inkluderas inom en praktisk planeringskontext och vilka potentiella problem och möjligheter som 
föreligger i sammanhanget. Studien har genomförts i form av en fallstudie inom Stockholms stad, 
vilket bland annat inneburit att fenomenet studerats inom dess verkliga kontext (Wallén, 1996). Att 
välja Stockholms stad som studieobjekt föll sig på vissa vis naturligt, då det nyligen initierats ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Stockholms stad och Kungliga Tekniska högskolan i 
anslutning till ett äldreperspektiv inom planeringen. Då denna uppsats tillkommit inom ramarna för 
detta forskningsprojekt, fanns ett intresse hos de involverade aktörerna att just belysa de 
förhållanden som råder inom Stockholms stad. Det ska även tilläggas att det saknas exempel på 
andra städer och kommuner, bortsett från Kristianstads kommun, som arbetat med eller lyft fram 
frågan om en äldrevänlig planering, vilket ytterligare bidrog till valet av just Stockholms stad som 
studieobjekt.  !
Under ett inledande skede av fallstudien genomfördes dokumentstudier i avsikt att inventera 
befintliga strategier och målsättningar i anslutning till frågor som berör äldre inom Stockholms stad. 
Centrala dokument som studerades var stadens vision för 2030, översiktsplanen samt budgetar. Vid 
sidan av detta studerades även strategiska dokument som berör boende, fritidsliv och kultur. Efter 
detta genomfördes intervjuer med förvaltningsanställda. Intervjuerna hade två avsikter, delvis att 
öka kunskapen om hur staden arbetar med frågor som berör äldre. Det andra syftet med intervjuerna 
var att utreda hur en äldrevänlig planering, i enlighet med vad som identifierats genom studiens 
första del, skulle kunna implementeras inom Stockholms stad och potentiella möjligheter och 
svårigheter i sammanhanget. För att kunna ta reda på detta ställdes bland annat frågor om nuvarande 
organisation och samarbetsvanor mellan de olika förvaltningarna.  !
Stockholms stad utgör en komplex organisation med ett flertal olika organisatoriska nivåer. På 
tjänstemannasidan återfinns 15 fackförvaltningar som hanterar ärenden som berör hela staden, 
däribland återfinns funktioner för stadsplanering, fastighetsförvaltning och gatuskötsel (Stockholms 
stad, 2015). Många frågor som direkt berör den dagliga driften av stadens funktioner hanteras dock 
på en mer decentraliserad nivå hos någon av de 14 stadsdelsförvaltningarna (Stockholms stad, 
2015). Stadsdelsförvaltningarna har bland annat ansvar för den kommunala äldreomsorgen, stöd- 
och service för personer med funktionsnedsättning, kultur och fritidsfrågor, stadsmiljöarbete och i 
vissa fall för att bedriva medborgarkontor (Stockholms stad, 2014b:59). Tanken är att stadsdels-
förvaltningarna genom sin verksamhet ska stå i en nära kontakt med medborgarna, medan 
fackförvaltningarna ska arbeta mer med de övergripande och strategiska frågorna som berör hela 
kommunens geografiska område. På en mer övergripande nivå återfinns Stockholms läns landsting 
som bland annat hanterar frågor som berör sjukvård och kollektivtrafik i länet. Utöver 
förvaltningarna finns även kommunala bolag, däribland Micasa Fastigheter i Stockholm AB som 
äger och förvaltar stadens omsorgsfastigheter. Med denna organisation som utgångspunkt krävdes 
att en avgränsning genomfördes i anslutning till vilka delar av organisationen som skulle ingå i den 
fallstudie som genomförts. Valet blev att studera det arbete som bedrivs inom de kommunala 
fackförvaltningarna, vilket medför att arbete som bedrivs på stadsdelsnivå samt den planering som 
sker inom landstinget lämnats utanför studien. Detsamma gäller för det arbete som bedrivs av till 
exempel det kommunala fastighetsbolaget Micasa. Att fackförvaltningarna valdes beror på att det är 
de som är ansvariga för det mer strategiska arbetet och således har en möjlighet att påverka stadens 
mer långsiktiga planering. Denna avgränsning medför dock att vissa delar av det arbete som bedrivs 
i anslutning till äldre inte upptas inom denna studie.  
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Som ett första steg vid urvalet av intervjupersoner identifierades de förvaltningar som ansågs vara  
mest relevanta för en äldrevänlig planering. Genom den litteraturstudie som genomförts hade ett 
flertal olika aspekter av betydelse för att en stad ska vara äldrevänlig identifierats, dessa aspekter 
kunde i detta skede användas som en utgångspunkt för att identifiera vilka förvaltningar som var 
relevanta att intervjua. Då en äldrevänlig planering omfattar en rad olika arbetsområden som kan 
relateras till ett flertal av de kommunala förvaltningarna, genomfördes en ytterligare avgränsning 
till de förvaltningar som har mest relevans för frågor som berör stadsplanering. Detta innebar bland 
annat att idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och utbildnings-
förvaltningen uteslöts från studien, trots att det arbete som bedrivs inom dessa förvaltningar även är 
betydelsefullt för skapandet av en äldrevänlig stad. De förvaltningar som valdes ut för studien blev: 
stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, äldreförvaltningen och fastighetskontoret. Efter att några av 
intervjuerna genomförts framkom även att det hade varit av intresse att intervjua exploaterings-
kontoret, då vissa beslut som fattas av förvaltningen har en inverkan på övriga förvaltningars arbete 
i anslutning till frågor som är relaterade till en äldrevänlig stad. Inom tidsramen för denna studie 
fanns dock ingen möjlighet att få till stånd en intervju med exploateringskontoret.  !
Två personer har intervjuats från respektive förvaltning, med undantag från fastighetskontoret 
varifrån endast en person intervjuades. Urvalet av intervjupersoner föregicks av att respektive 
förvaltning kontaktades och sedan ombads att förmedla kontaktuppgifter till en person på 
förvaltningen som arbetade med frågor som berör äldre och planering alternativt i anslutning till ett 
ämne som identifierats som betydelsefullt för äldre. Från till exempel trafikkontoret resulterade 
detta i att personer ansvariga för tillgänglighetsfrågor intervjuades. Utgångspunkten vid urvalet av 
intervjupersoner kan således relateras till ett strategiskt urvalsförfarande, där utgångspunkten varit 
att identifiera nyckelaktörer med för frågan relevanta kunskaper (Kumar, 2005). Urvalet har 
samtidigt innehållit vissa inslag av snöbollsurval, då kontaktpersoner och intervjupersoner ombetts 
att identifiera relevanta aktörer (Esaiasson et al., 2007:291). Att förvaltningarna själva fått en viss 
möjlighet att besluta kring vilka personer som är relevanta att samtala med, skulle kunna 
ifrågasättas. Dalen (2007:64) menar till exempel att snöbollsmetoden är en urvalsmetod som ofta 
kan leda till bias, då de utvalda personerna sällan kan betraktas som representativa (Dalen, 
2007:64). I denna studie intervjuades till exempel två personer från äldreförvaltningen som arbetar 
mycket med boendefrågor. Att personerna arbetade med just boendefrågor kan ha haft en viss 
inverkan på samtalets inriktning gentemot äldres boendeförhållanden. !
Utöver de personer som intervjuats från de kommunala förvaltningarna har även två personer med 
erfarenhet från kommunstyrelsens pensionärsråd och pensionärsorganisationerna intervjuats (alla 
ledamöter i kommunstyrelsens pensionärsråd representerar en pensionärsorganisation). Dessa 
personer har intervjuats för att tillgå information om hur de äldres åsikter tas tillvara genom dessa 
forum och för att kunna jämföra den bild som framställs av förvaltningarna i anslutning till äldres 
deltagande, med hur de äldre själva upplever deltagandet. För en sammanställning av intervju-
personerna se figur 1. !
Samtliga intervjuer har varit av en semistrukturerad karaktär, där en intervjuguide använts för att 
styra samtalet i vissa riktningar, men där det samtidigt funnits möjligheter för de intervjuade att 
själva ta upp ämnen som de funnit relevanta att diskutera (Dalen, 2007:31). Samtliga intervjuer har 
varat mellan 50 och 70 minuter, med undantag för en intervju som pågick under 30 minuter. 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats i dess helhet. Intervjupersonerna har givits en viss 
anonymitet genom att deras namn inte publiceras i uppsatsen. För att läsaren ändå ska kunna 
särskilja uttalanden från olika intervjupersoner har varje intervjuperson erhållit ett kodnamn som 
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använts i uppsatsen (se figur 1). Trots ansatsen att anonymisera intervjupersonerna, är det inte 
orimligt att en person med insyn i organisationen skulle kunna härleda källan bakom den 
information som presenteras. I sammanhanget är det dock relevant att notera att samtliga intervju-
personer har givit sitt samtycke till att delta i studien och att få sina namn publicerade. !
 

!
Vid intervjuer är det generellt viktigt att beakta att det finns olika faktorer som kan inverka på det 
material som produceras under en intervju. Till att börja med är det som intervjuare viktigt att vara 
medveten om den egna förförståelsen. Förförståelsen utgörs av intervjuarens erfarenheter och har en 
inverkan på den tolkning som görs av ett intervjumaterial (Dalen, 2007:13). Till exempel har 
erfarenheten från studier inom planeringsområdet tillsammans med den kunskapsbas som insamlats 
i anslutning till äldrevänlig planering inverkat på de frågor och följdfrågor som har ställts under 
intervjutillfället, men även på hur svaren i ett senare skede har tolkats och relaterats till en bredare 
kunskapsbas. Vidare är det viktigt att beakta att det under intervjuer finns en risk att sociala normer 
och förväntningar inverkar på hur intervjupersonen besvarar frågor och väljer att beskriva en viss 
situation (Dahmström, 2005). Inom denna studie ombads till exempel intervjupersonerna att berätta 
om deras syn på hur äldre bör beaktas inom planeringen och hur samarbetet fungerar mellan de 
olika förvaltningarna. I denna situation finns en risk för att prestigebias uppstår genom att intervju-
personen till exempel överdriver i vilken utsträckning som de äldre beaktas inom förvaltningens 
arbete, eller genom att personen väljer att lyfta fram de positiva erfarenheterna av samverkan 
snarare än de tillfällen då samverkan fungerat mindre bra. Slutligen ska även nämnas att vid tre av 
intervjutillfällena deltog en ytterligare student, vilket påverkar intervjusituationen. Bland annat kan 
det medföra att maktförhållandet blir ett annat än vad som är fallet vid en ensam intervjuare. Två 
intervjuare skapade dock även en möjlighet att vid ett senare tillfälle jämföra de individuella 
tolkningarna som gjorts från intervjumaterialet, vilket skulle kunna betraktas som en validitets-
stärkande åtgärd (Dalen, 2007:116).  

Intervjuförteckning

Förvaltning Befattning Kodning för intervjuperson

Stadsbyggnadskontoret Utvecklingsstrateg SBK1

Utredare SBK2

Trafikkontoret Trafikplanerare TK1

Trafikplanerare TK2

Äldreförvaltningen Strateg, boendefrågor ÄF1

Strateg, boendefrågor ÄF2

Fastighetskontoret Fastighetsutvecklare FK

Övriga

Pensionärsråden Ledamot kommunstyrelsens pensionärsråd, fd. ledamot inom ett 
av stadsdelarnas pensionärsråd, medlem SPF

PR1

Ledamot kommunstyrelsens pensionärsråd, ledamot 
landstingets pensionärsråd, medlem SPF

PR2
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Figur 1: Sammanställning intervjupersoner.



Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Dalen (2007:113-114) menar att reliabilitetsbegreppet ofta uppfattas som ett opassande begrepp 
inom kvalitativa studier. Detta kan förklaras av att reliabilitet innebär att metod för insamling och 
analys av data ska kunna kontrolleras av andra forskare, vilket är svårt inom den kvalitativ 
forskningen där forskaren ofta har en stor del av det material som produceras (Dalen, 
2007:113-114). Trots detta måste även forskare med en kvalitativ ansats förhålla sig till begreppet, 
vilket kan göras genom att tillhandahålla en fyllig dokumentation av forskningsprocessen, som gör 
det möjligt för utomstående att själva kunna skapa sig en uppfattning om materialets tillkomst 
(Dalen, 2007:114). Ansatsen i denna studie har varit att tillhandahålla en utförlig dokumentation 
som gör det möjligt för andra att skapa sig en egen bild av materialet. Som ett exempel har den 
empiri som insamlats genom intervjuerna presenterats i ett separat kapitel utan att kopplas till de 
teoretiska perspektiv som i ett senare skede lyfts in i samband med analysprocessen. Trots detta går 
det inte att komma ifrån att även den empiriska redogörelsen av intervjumaterialet är präglat av en 
analytisk process. Tanken är dock att detta förfarande ska bereda vissa ökade möjligheter för läsaren 
att själv skapa sig en uppfattning av materialet som ligger till grund för de analyser som 
genomförts.  !
Validitet utgör däremot ett centralt begrepp inom den kvalitativa forskningen (Dalen, 2007:115). 
Dalen (2007:115-116) menar till exempel att det är viktigt att forskaren tydligt redogör för den 
förförståelse som förs med in i forskningsprocessen, så att utomstående kan bedöma de tolkningar 
som gjorts. I sammanhanget är det även viktigt att tydligt redovisa vilka tolkningar och analytiska 
angreppssätt som tagits till användning för genomförandet av analysen (Dalen, 2007:120-121). 
Dessa aspekter har, som nämnts tidigare i kapitlet, beaktats under forskningsprocessen. För att 
stärka datamaterialet och dess validitet utarbetades och testades en intervjuguide innan intervju-
tillfällena (Dalen, 2007:118-119). Vidare så har intervjuerna spelats in och transkriberats (Dalen, 
2007:118-119). !
I anslutning till studiens generaliserbarhet, det vill säga huruvida studiens resultat kan appliceras 
inom andra förhållanden, framhåller Dalen (2007:117) återigen vikten av att en utomstående person 
ska kunna skapa sig en uppfattning kring materialets generaliserbarhet. Detta innebär att den som 
tar del av studien ska kunna erhålla en god förståelse för under vilka premisser och hur studien 
genomförts samt vilka avvägningar och tolkningar som gjorts under processen (Dalen, 2007:117). 
Bland annat bör tillvägagångssätt vid urval av studieobjekt och intervjupersoner samt vid val av 
metod framgå tydligt (Dalen, 2007:117-118). Den övergripande avsikten med denna fallstudie har 
inte varit att producera generaliserbara fakta, utan snarare att studera hur den modell som tagits 
fram för en äldrevänlig planering förhåller sig i en praktisk kontext inom Stockholms stad. Vid 
studier av enbart ett fall kan det vara svårt att generera kunskap om hur det studerade fenomenet 
kan tänkas uppträda inom en kontext som skiljer sig från den kontext som studerats (Wallén,1996). 
Trots detta kan resultatet från en fallstudie i vissa fall bidra med möjliga tolkningar genom att 
upplevelser et cetera ofta delas mellan olika individer, vilket medför att upplevelserna från en plats 
kan överensstämma med hur något upplevs på en annan plats (Baxter & Eyles, 1997:515). Trots 
detta bör resultatet från en fallstudie inte användas oreflekterat för att dra slutsatser om förhållanden 
inom andra kontexter (Yin, 2009).  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2. Bakgrund till den äldrevänliga planeringen!
!
En tillbakablick och beskrivning av dagens situation!
Runt om i världen pågår en demografisk förändring som innebär att antalet äldre personer ökar i 
både faktiska tal och i proportion till befolkningen i övrigt (United Nations, 2002:1). Även i Sverige 
är detta en utveckling som går att återse, samtidigt som medelåldern hos befolkningen stiger har 
andelen äldre personer över 65 år ökat under de senaste decennierna (Statistiska Centralbyrån, 
2015). Detta har i sin tur medfört att den åldrande befolkningen kommit att lyftas fram som en av de 
stora samhällsutmaningar som Sverige står inför (Framtidskommissionen, 2013). Att den åldrande 
befolkningen betraktas som en utmaning kan förklaras av ett flertal olika anledningar. Ofta har de 
finansiella utgifterna som är förknippade med en åldrande befolkning stått i fokus för debatten 
(Mitchell, 2003:605). Under senare år har dock uppmärksamhet även riktats gentemot den fysiska 
miljön och dess utformning, utifrån argumentet att städer runt om i världen i stor utsträckning 
utformats efter den unga befolkningens behov medan andra grupper och deras behov blivit 
förbisedda (Mitchell, 2003:605). Detta har i sin tur medfört att många städer i dag är mycket dåligt 
anpassade för en åldrande befolkning. För att möta behovet hos den åldrande befolkningen behöver 
därför åtgärder vidtas i anslutning till en rad olika samhällsområden såsom transport, boende, 
service och hälsa (Rosenberg & Everitt, 2001:120). Detta har i sin tur medfört att ämnet kommit att 
bli en högst relevant fråga inom stadsplaneringen och för personer verksamma inom planeraryrket 
(Rosenberg & Everitt, 2001:120). I sammanhanget har inflytelserika organisationer som FN, WHO 
och Europeiska komissionen bidragit till att uppmärksamma behovet av att lyfta fram den åldrande 
befolkningen som ett viktigt arbetsområde och sammanlänkat arbetet för äldre med det arbete som 
bedrivs i anslutning till stadsplaneringen.  

De inflytelserika aktörerna 
FN har internationellt kommit att utgöra en inflytelserik aktör i anslutning till frågor som berör 
äldre. Redan år 1982 initierade FN:s generalförsamling den första världskonferensen om åldrande i 
Wien (United Nations, 2015). Konferensen ledde fram till utvecklandet av en handlingsplan med 
rekommendationer för hur länder och städer runt om i världen skulle kunna arbeta med frågor som 
berör en åldrande befolkning (United Nations, 2015). Handlingsplanen omfattade en rad olika 
ämnesområden såsom metoder för datainsamling och strategier för utbildning, hälsa, ekonomi och 
boende (United Nations, 2015). År 1991 antog FN:s generalförsamling FN:s principer för äldre 
personer, där olika rättigheter för äldre personer artikulerades däribland rätten till deltagande, 
självständighet, värdighet, självförverkligande och omvårdnad (United Nations, 2015). År 2002 
hölls en andra världskonferens om åldrande i Madrid (United Nations, 2015). Även denna 
konferens utmynnade i framtagandet av en handlingsplan (United Nations, 2015). Under 
konferensen förespråkades även ett förnyat synsätt på den åldrande befolkningen, från att fokus 
länge varit riktat mot de ekonomiska utmaningarna som varit nära förknippade med en åldrande 
befolkning, efterfrågades nu ett förnyat synsätt där utgångspunkten för arbetet med äldre skulle vara 
mer inriktat mot hur de äldre skulle kunna tas tillvara som en resurs inom samhällsutvecklingen 
(United Nations, 2015). Ett av fokusområdena för handlingsplanen var bland annat utvecklandet av 
stödjande och möjliggörande miljöer (United Nations, World Assembly on Ageing, 2002:1) varvid 
både sociala och fysiska aspekter inom samhället lyftes fram som viktiga att arbeta med för att 
säkerställa äldre personers välmående (United Nations, World Assembly on Ageing, 2002:34). 
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Vid sidan av FN har WHO utgjort en inflytelserik aktör inom den internationella diskussionen kring 
äldre. Genom att lansera konceptet det aktiva åldrandet och en praktisk guide för skapandet av 
åldersvänliga städer, har de bidragit till en ökad medvetenhet kring äldres behov, men också 
tillhandahållit ett praktiskt hjälpmedel för hur städer runt om i världen kan arbeta för att skapa bättre 
levnadsmiljöer för sina äldre (Buffel et al., 2012:598; Lui et al., 2009:116). För att möjliggöra ett 
kunskapsutbyte mellan städer i anslutning till frågor som berör äldre har organisationen även skapat 
ett nätverk för åldersvänliga städer (World Health Organization, 2014). De städer som ansluter sig 
till nätverket förbinder sig att förbättra förhållandena för sina äldre bland annat genom att ta fram en 
handlingsplan för hur de äldre ska beaktas inom planeringen (Buffel et al., 2014:58). Nätverket har i 
dag 210 deltagande städer från 26 olika länder, Sverige finns dock inte representerade inom 
nätverket (World Health Organization, 2014). !
Vid sidan av nätverket för åldersvänliga städer finns även en ytterligare avdelning inom WHO som 
arbetar med frågor som berör äldre. Detta arbete bedrivs inom arbetsgruppen för ett hälsosamt 
åldrande (Healthy Ageing Task Force), som sedan år 2012 ingår som ett fokusområde inom det 
Europeiska Healthy Cities-nätverket (WHO, 2015b). Avsikten med nätverket är att bidra till 
inspiration och kunskapsutbyte för nätverkets medlemmar i anslutning till frågor som berör en 
åldrande befolkning (WHO, 2015b). Nätverkets arbete har sin utgångspunkt inom det politiska 
ramverk som presenterats i anslutning till hälsa och välmående (Health 2020) och WHO:s strategi 
och handlingsplan för hälsosamt åldrande i Europa 2012-2020 (World Health Organization, 2015b). 
Inom sistnämnda plan framhålls vikten av att föra en dialog med äldre kring frågor som berör dem, 
samt att inrätta tvärsektoriella och sektorsövergripande samarbeten i anslutning till frågor som berör 
äldre (World Health Organization Regional Office for Europe, 2012:5). Särskilt betonas att äldres 
hälsa inte är en fråga som enbart berör den myndighet eller förvaltning som specifikt ansvarar för 
hälso- och sjukvårdsfrågor, utan ett arbetsområde som berör många olika sektorer inom den 
offentliga organisationen (World Health Organization Regional Office for Europe, 2012:5). I 
Sverige finns ett undernätverk till det Europeiska Healthy Cities-nätverket där 19 kommuner och 
regioner deltar (Healthy Cities, 2015). Inom nätverket finns även en särskild arbetsgrupp som 
arbetar med frågor som berör ett hälsosamt åldrande (Healthy Cities, 2015). Inom nätverket ingår, 
som tidigare nämnts, bland andra Kristianstads kommun som har påbörjat ett arbete med att ta fram 
en handlingsplan för hur äldre personer på ett bättre sätt ska kunna beaktas inom planeringen. !
WHO:s regionalkontor för Europa arbetar även tillsammans med Europeiska kommissionen inom 
projektet åldersvänliga miljöer i Europa (Age-friendly environments in Europe) (World Health 
Organization Regional Office for Europe, 2015). Inom EU bedrivs arbete för att förbättra 
förhållandena för äldre bland annat inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet för 
aktivt och hälsosamt åldrande (Europeiska kommissionen, 2015). Projektet startade som ett 
pilotprojekt år 2010 och bygger på principen att partnerskap mellan olika aktörer utgör en viktig 
grund för att skapa goda förutsättningar för den åldrande befolkningen (European Innovation 
Partnership on Active and Healthy Ageing, 2012:3). I sammanhanget nämns partnerskap mellan 
olika länder, myndighetsnivåer, medborgare och forskningsinstitutioner och en stor vikt tillskrivs 
även den privata sektorns möjligheter att bidra till förbättrade levnadsförhållanden för äldre 
(European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 2012:3). Även inom detta forum 
har en handlingsplan utarbetats (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 
2012). Ämnen som upptas inom handlingsplanen är bland annat strategier för utvecklandet av 
äldrevänliga miljöer, etablerande av nätverk för erfarenhetsutbyte, forskning kring hur den fysiska 
miljön inverkar på äldre människors välmående samt innovationslösningar för att främja 
äldrevänliga miljöer (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 2012:6). 
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Från Sverige har bland andra Region Skåne och dåvarande Hjälpmedelsinstitutet varit delaktiga i 
projektet (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, 2012). 

Äldreperspektivet inom en svensk kontext  
Trots visst deltagande från svenskt håll inom några av de internationella projekt som bedrivits i 
anslutning till äldre, har debatten kring den åldrande befolkningen i Sverige mestadels kommit att 
kretsa kring frågor som berör vård och omsorg samt de ökade välfärdsutgifterna i kombination med 
en mindre andel förvärvsarbetande (se till exempel Framtidskommissionen, 2013). Även 
Hjälpmedelsinstitutet (2009:8) menar att frågor som berör vård, omsorg och boende stått i centrum 
för debatten om äldre i Sverige. Trots detta presenterade staten en offentlig utredning redan år 2003 
där det underströks att äldrepolitiken inte fick bli synonym med äldreomsorgspolitik och 
omsorgsfrågor inte utgöra det enda område inom vilket de äldre beaktades (Statens offentliga 
utredningar, 2003:160). Där fastslogs även att målsättningen för äldrepolitiken borde vara att sträva 
efter att denna typ av riktad politik inte ska behövas, utan att äldre, likt alla andra 
befolkningsgrupper, ska känna sig beaktade inom allt arbete som bedrivs inom den offentliga 
verksamheten (Statens offentliga utredningar, 2003:159). 

Bo bra på äldre dar 
Inom planeringsområdet har äldre framförallt kommit att lyftas fram i anslutning till frågor som 
berör de äldres boendemiljö. Att boendeperspektivet kommit att bli uppmärksammat kan bland 
annat förklaras av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar som genomfördes under åren 2010 till 
2012 av dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (Hjälpmedelsinstitutet, 2012). Projektets målsättning var 
att samla in kunskap, analysera och förmedla goda exempel i anslutning till äldres boende och 
boendemiljöer (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:4). Den primära målgruppen för Bo bra på äldre dar 
var politiker, chefer och tjänstemän som arbetade inom socialnämndens verksamhet, vård och 
omsorg, arkitektur, planering och byggande (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:5). Totalt deltog 58 
kommuner runt om i landet i olika projekt som genomförts inom ramarna för regeringsuppdraget 
och 50 kommuner ingick i olika nätverk för kunskapsutbyte (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:1). Även 
Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har varit 
involverade inom projektet (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:8). Utöver detta har pensionärs-
organisationer, anhörigas riksförbund och funktionshinderorganisationer bjudits in att delta under 
olika delar av projektet (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:9).  !
De kommuner och organisationer som deltog i projektet erhöll möjligheten att ansöka om finansiellt 
stöd för olika projekt i anslutning till äldre (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:11). Projektbidragen 
nyttjades bland annat för att kartlägga äldres boendepreferenser, genomföra tillgänglighets-
inventeringar samt för att genomföra mer ingående studier kring särskilda gruppers behov och 
önskemål kring frågor som berör boende (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:17-18). Även PRO var 
involverade inom projektet och genomförde bland annat en omfattande enkätstudie bland sina 
medlemmar om frågor som berör äldres boendemiljö. Resultatet av studien visade att service i 
närmiljön och tillgång till kommunikationer värdesattes högt bland de äldre (Hjälpmedelsinstitutet, 
2012:18). I anslutning till Bo bra på äldre dar utlystes även en arkitekttävling med syftet att främja 
kreativitet och nytänkande kring boendemiljöer för äldre personer (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:22).  !
Efter att Bo bra på äldre dar avslutats sammanställdes en slutrapport för projektet. I rapporten 
framgick bland annat att samverkan mellan den kommunala verksamheten och privata aktörer utgör 
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en viktig förutsättning för att kunna hantera bostadsförsörjningen för äldre. Vidare framhölls att det 
finns ett behov av en större variation av bostäder för äldre (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:43-44). Av 
slutrapporten framkom även att tillgängligheten inom det befintliga bostadsbeståndet behöver 
förbättras och tillgänglighetsinventeringar genomföras (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:44), därtill 
efterfrågades mer kunskap och forskning i anslutning till frågor som berör äldre och deras boende 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2012:45). 

Ett exempel på äldrevänlig planering i Sverige!
Som tidigare nämnts har en svensk kommun arbetat mer aktivt för att implementera ett äldre-
perspektiv inom den kommunala organisationen, nämligen Kristianstads kommun. I Kristianstad 
har arbetet med att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande pågått sedan en längre tid tillbaka 
(Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). Idéen föddes redan år 1997, men 
därefter följde en lång process innan kommunfullmäktige under våren år 2014 fattade beslut om att 
stötta arbetet på bred front (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). Till en 
början var det omsorgsförvaltningen som hade det övergripande ansvaret för att bedriva arbetet för 
ett aktivt och hälsosamt åldrande (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). 
Senare skedde dock en omorganisation så att arbetet istället kom att bedrivas från 
kommunledningskontoret, då detta ansågs skapa bättre förutsättningar för att sprida arbetet till alla 
förvaltningar (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). I arbetet med att främja 
ett aktivt och hälsosamt åldrande har kommunen inspirerats mycket av det koncept som presenterats 
av WHO och intervjupersonen menar att det var först i samband med att kommunens representant 
kom i kontakt med konceptet som personen i fråga fick de verktyg som behövdes för att kunna 
arbeta med frågan utifrån ett bredare perspektiv (Intervju med representant från Kristianstads 
kommun, 2015). !
I Kristianstad har fokus för arbetet med äldre varit att främja en god hälsa bland äldre och förbättra 
möjligheterna för äldre att kunna leva aktiva liv (Intervju med representant från Kristianstads 
kommun, 2015). I sammanhanget understryks vikten av att bedriva ett förebyggande arbete, istället 
för att hantera problem när de redan uppstått (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 
2015). Detta tankesätt har föranlett att kommunen riktat sig till personer från 55 års ålder i sitt 
arbete (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). En viktig utgångspunkt för 
arbetet har även varit att skifta fokus, från att se alla de problem som är förknippade med en 
åldrande befolkning, till att istället utgå ifrån de äldre som en resurs (Intervju med representant från 
Kristianstads kommun, 2015). Intervjupersonen menar att kostnader ofta styr de diskussioner som 
förs kring äldre och att diskussionerna därefter kretsar kring ämnesområden såsom vård och boende, 
medan ett helhetsperspektiv ofta saknas (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 
2015). Samtidigt menar intervjupersonen att de ekonomiska argumenten som är förknippade med en 
åldrande befolkning, ofta kan vara effektiva för att erhålla ett gehör bland politiker för olika 
satsningar i anslutning till äldre (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). !
Under ett inledande skede i processen att ta fram en plan för ett aktivt åldrande i Kristianstad 
genomfördes samtal med olika grupper bestående av bland andra äldre, anhörigvårdare och utrikes 
födda äldre (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). En workshop med 
näringsidkare var även planerad, men genomfördes aldrig (Intervju med representant från 
Kristianstads kommun, 2015). Arbetet med att sammanställa det material som genererats under 
fokusgrupperna är för närvarande pågående och tanken är att det i ett nästa skede ska inrättas en 
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samverkansorganisation med representanter från de olika förvaltningarna, kommunala bolag och 
andra samhällsaktörer (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). 

Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis kan konstateras att äldre kommit att utgöra ett arbetsområde som uppmärk-
sammats allt mer inom olika internationella sammanhang. Inflytelserika organisationer som FN och 
WHO har i sammanhanget bidragit till att lyfta fram äldre som ett viktigt arbetsområde och även 
arbetat för att bredda perspektivet på vilka arbetsområden som är viktiga att arbeta med i anslutning 
till äldre människors välmående och möjligheter till aktiva liv. Trots detta har diskussionen kring 
äldre i Sverige främst kommit att kretsa kring de ämnen som traditionellt associerats med äldre 
såsom vård- och omsorgsfrågor. Vid sidan av detta har även regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar 
bidragit till att lyfta fram äldres boendemiljö som ett viktigt arbetsområde, varpå även äldres boende 
kommit att utgöra en fråga som diskuterats i Sverige. Generellt kan dock sägas att det i Sverige 
saknas några mer övergripande strategier för hur äldrefrågan kan integreras inom planeringen och 
endast ett exempel på en svensk kommun som arbetat mer aktivt med äldrefrågan har identifierats. !
Den äldrevänliga staden!
I nedanstående avsnitt kommer en sammanställning av vad som kännetecknar den äldrevänliga 
staden att presenteras. Redovisningen bygger på en genomgång av akademiska artiklar inom 
ämnesområdet tillsammans med kunskap inhämtad från praktiska exempel på olika projekt som 
genomförts runt om i världen. 

Den åldersvänliga staden 
Inom den internationella kontexten förekommer ofta begreppet den åldersvänliga staden när 
diskussioner förs om hur goda levnadsmiljöer kan skapas för äldre personer. Det saknas dock en 
enhetlig definition av vad som utgör en åldersvänlig stad (Alley et al., 2007:1). Gemensamt för de 
olika perspektiv som förekommer i anslutning till ämnet är ett erkännande av att både sociala och 
fysiska aspekter hos den urbana miljön inverkar på människans välmående i samband med 
åldrandet (Menec et al., 2011:481; Steels, 2015:1). Alley et al. (2007:1) menar även att den 
åldersvänliga staden ofta refererar till en plats som involverar, värderar och stöttar sina äldre med 
den infrastruktur och det stöd som de behöver i sitt vardagliga liv. Fitzgerald och Caro (2014:2) 
framhåller att en åldersvänlig stad, är en stad som erbjuder en stödjande miljö som möjliggör för 
sina invånare att åldras aktivt och delta inom samhällslivet. Båda dessa beskrivningar har många 
likheter med det koncept som presenteras av WHO i anslutning till deras åldersvänliga städer 
projekt. Generellt kan sägas att det arbete som bedrivits av WHO har kommit att erhålla ett relativt 
stort inflytande över hur åldersvänliga städer kommit att definieras runt om i världen (Lehning, 
2014:102-103; Menec et al., 2014:34; Buffel et al., 2014:53; Lui et al., 2009:116).  !
Som en grund för WHO:s åldersvänliga städer koncept anges det aktiva åldrandet, ett begrepp som 
ursprungligen lanserades av FN, men som även kommit att användas frekvent av både WHO och 
EU i anslutning till diskussioner kring äldre och deras levnadsförhållanden (Buffel et al., 2012:599). 
Det aktiva åldrandet avser en politik som syftar till att optimera individers förutsättningar för en god 
hälsa, deltagande och säkerhet, vilket i sin tur ses som ett medel för att säkerställa en hög 
livskvalitet under människors åldrande (World Health Organization, 2015a). En viktig utgångspunkt 
för konceptet är att åldrandet utgör en livslång process, vilket innebär att det aktiva åldrandet inte 
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bara berör den äldre delen av befolkningen, utan personer i alla åldrar (Plouffe & Kalache 
2010:735). Trots detta har konceptet en tydlig fokus på och inriktning gentemot äldre personer.  

Alternativa inriktningar i anslutning till den äldrevänliga staden 
Även om ovanstående framställning ger bilden av att det råder en viss samstämmighet kring vad 
som utgör en åldersvänlig stad, förekommer ett flertal lokala tolkningar och uppfattningar kring vad 
som utgör en god levnadsmiljö för äldre (Garon et al., 2014:74). Vid sidan av den åldersvänliga 
staden finns ett flertal alternativa koncept som berör goda levnadsmiljöer för äldre. Som redan 
nämnts utgör aktivt åldrande och hälsosamt åldrande två koncept som används parallellt med den 
åldersvänliga staden av bland andra WHO och i Australien förekommer strategier för äldre under 
benämningen åldras bra (Warburton et al., 2008:470).  !
För att bringa en viss klarhet kring de olika begrepp som används i samband med skapandet av goda 
levnadsmiljöer för äldre har Lui et al. (2009:117) genomfört en studie av den terminologi som 
brukas på engelska i anslutning till planeringskoncept som beaktar äldre. Författarna kommer fram 
till att det inte bara är benämningarna som skiljer sig åt mellan olika kontexter, utan även den 
innebörd som begreppen tillskrivs (Lui et al., 2009:117). Som ett exempel används benämningen 
åldersvänliga städer av WHO, medan Kanada valt att tillämpa den något vidare benämningen 
åldersvänliga samhällen (Lui et al., 2009:117). I USA används begreppet levande samhällen medan 
benämningen livstidsgrannskap är mera vanligt förekommande i England (Lui et al., 2009:117). För 
en sammanställning över de olika begreppen och deras ursprungliga benämning se figur 2.  !!
 

!

Begreppslista - äldrevänliga planeringsideal
Engelskt begrepp Svensk översättning 

(författarens egen)
Kontext/innebörd

age-friendly cities åldersvänliga städer Initialt lanserat av WHO. Avser 
miljöer som är utformade och 
stödjande för människor i alla 
åldrar.

age-friendly community åldersvänliga samhällen Används i Kanada. Kan betraktas 
som en något vidare 
konceptualisering av WHO:s 
begrepp som inte bara beaktar 
miljön i staden.

lifetime neighbourhood livstidsgrannskap Används i England. Avser 
konstruerandet av goda 
levnadsmiljöer för äldre 
medborgare.

livable community levande samhällen Används i USA, planeringsideal 
som avser skapandet av levande 
samhällen för alla åldrar. 
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Figur 2: Sammanställning över några av de koncept som brukas i anslutning till den äldrevänliga staden. Källa: Lui et al. (2009:117).



För att bättre illustrera den skillnad som återfinns mellan de olika koncepten genomför Lui et al. 
(2009:117) en kategorisering av olika projekt som genomförts inom ämnesområdet mellan åren 
2005 och 2008. Kategoriseringen utgår ifrån huruvida projekten haft en fysisk eller social fokus 
samt huruvida de bedrivits utifrån ett uppifrån och ner perspektiv eller ur ett nerifrån och upp 
perspektiv (Lui et al., 2009:117). Med en fysisk fokus menas att projekten haft en specifik 
inriktning mot samhällets fysiska infrastruktur i form av design, transport och boende medan 
projekt med en social fokus varit mera inriktade mot jämställdhet, sociala relationer, inkludering, 
deltagande samt personlig utveckling (Lui et al., 2009:117). Särskiljandet mellan projekt som haft 
ett uppifrån och ner perspektiv i jämförelse med ett nerifrån och upp perspektiv baseras på i vilken 
grad och hur medborgarna blivit involverade i projekten (Lui et al., 2009:117). Enligt den 
kategorisering som genomförts har de projekt som arbetat utifrån ett uppifrån och ner perspektiv 
utgått ifrån förbestämda kriterier, medan de projekt som bedrivits utifrån ett nerifrån och upp 
perspektiv riktat mer fokus mot att involvera medborgarna och framförallt de äldre i formulerandet 
av kriterier för vad som utgör en äldrevänlig stad (Lui et al., 2009:117). Nerifrån och upp projekten 
har även tillskrivit en större betydelse till de äldres medverkan i själva genomförandeprocessen av 
de äldrevänliga projekten (Lui et al., 2009:117). !
Resultatet av den studie som genomförts av Lui et al. (2009) visar att det förekommer skillnader 
vad beträffar de egenskaper som tillskrivs en äldrevänlig stad och hur en planering för densamma 
bör genomföras. Vissa av de studerade projekten tillskrev en stor betydelse till ett aktivt deltagande 
bland de äldre och lade en stor vikt vid sociala aspekter i definitionen av den äldrevänliga staden 
(Lui et al., 2009:117). Andra projekt var mer inriktade mot myndigheternas roll och ansvar för att 
genomföra och implementera äldrevänliga strategier (Lui et al., 2009:117). Dessa projekt baserades 
ofta på riktlinjer som inhämtats från annat håll, till exempel från WHO (Lui et al., 2009:117). 
Vanligast förekommande var dock att projekten involverade både fysiska och sociala aspekter och 
någon form av deltagandeprocess genom vilken de äldre involverats i projektet (Lui et al., 
2009:118). För en illustration av hur Lui et al. (2009) kategoriserat de projekt som studerats och 
deras bild av det framväxande idealet av den äldrevänliga staden och den äldrevänliga planeringen 
se figur 3.  
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Figur 3: Den framväxande diskursen kring den äldrevänliga staden och den äldrevänliga planeringen. 
Källa: Lui et al. (2009:117).



För att sätta studiens resultat i ett sammanhang, kan det även vara intressant att notera att Lui et al.  
(2009:117) valt att kategorisera WHO:s guide och riktlinjer för en åldersvänlig stad som tillhörande 
ett uppifrån och ner perspektiv. Denna tolkning kan givetvis vara korrekt om bedömningen utgår 
ifrån hur riktlinjerna i praktiken skulle kunna användas, det vill säga genom att beslutsfattare 
använder sig av kriterierna inom den lokala planeringen utan att anpassa dem till den lokala 
kontexten genom dialog med de äldre på platsen. Ur en annan synvinkel, om själva framtagandet av 
kriterierna studeras, har en omfattande dialog med äldre runt om i världen föregått framtagandet av 
guiden och till exempel Buffel et al. (2014:54) menar att WHO varit mycket framgångsrika i 
avseende att främja deltagande bland äldre. Utifrån denna reflektion finns en viss anledning att inte 
tillskriva alltför mycket vikt vid det ideal som presenterats av Lui et al. (2009) för den äldrevänliga 
staden och den äldrevänliga planeringen. Vidare omfattar modellen endast en betraktelse över 
projektens fysiska och sociala fokus samt graden av deltagande, vilket medför att det är en relativt 
avgränsad studie som genomförts. Detta till trots utgör ansatsen ett av få försök att presentera en 
samlad bild av vad som karaktäriserar en äldrevänlig planering, varpå den tillskrivits en viss 
uppmärksamhet i denna studie. 

Kvarboendeprincipen - att åldras på platsen 
En ytterligare inriktning i anslutning till debatten om äldre, är tanken om de äldres vilja att bo kvar i 
sin hemmiljö. Detta ideal har kommit att erhålla ett stort inflytande inom diskussioner om den 
äldrevänliga staden (Lui et al., 2009:116). Konceptet har bland annat artikulerats i FN:s 
handlingsplan för åldrande (United Nations, World Assembly on Ageing, 2002:34) och utgör ett av 
grundkoncepten i WHO:s guide för åldersvänliga städer (World Health Organization, 2007:37). 
Generellt kan sägas att vad som förespråkas är en planering som möjliggör för äldre att bo kvar i 
sina hem så länge som de önskar (Lawler, 2001:14). Detta möjliggörs genom att den äldre får 
tillgång till olika former av stödservice och genom modifieringar av den äldres boendemiljö, vilket 
medför att äldre personer inte tvingas byta bostad på grund av behov som uppkommer i och med 
åldrandet (Lawler, 2001:14). Konceptet brukar förordas utifrån föreställningen att äldre har en 
önskan om att bo kvar i sina hem så länge som möjligt (Lawler, 2001:15). Det finns dock kritiker 
som menar att kvarboendeprincipen är ett resultat av en politisk önskan om kostnadseffektiva 
lösningar och inte utgår ifrån äldres egna önskan om att bo kvar i sina hem (Hillcoat-Nallétamby & 
Ogg, 2014; Henning et al., 2009:242). !
Ett flertal undersökningar har genomförts både internationellt och nationellt vad gäller äldres 
boendepreferenser (se till exempel Costa-Font et al., 2009; Hillcoat-Nallétamby & Ogg, 2014). 
Resultaten tyder på att de äldre i de flesta fall säger sig vilja bo kvar i sina hemmiljöer. Samtidigt är 
detta en bild som kan problematiseras då faktorer såsom ålder, utbildningsnivå, ekonomi och hälsa 
har betydelse för de äldres preferenser kring boende samt möjligheter att fritt kunna välja boende 
(Costa-Font et al., 2009:301; Hillcoat-Nallétamby & Ogg, 2014:1787). I en svensk studie som 
genomförts bland äldre i Tierps kommun framgår till exempel att många äldre säger sig vilja bo 
kvar i sin hemmiljö (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:17). Samtidigt anger ett flertal att de även skulle 
kunna överväga att flytta till ett annat boende om det fanns alternativ som motsvarade deras 
önskemål och behov (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:17). I sammanhanget nämns höga kostnader för 
nyproducerade bostäder som en begränsning vid valet av bostad (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:18). !
Oberoende av huruvida kvarboendeprincipen speglar de äldres önskemål eller tillkommit som ett 
resultat av en politisk önskan om kostnadseffektiva lösningar, är tanken att de äldre gärna vill bo 
kvar på den plats där de alltid bott, eller åtminstone i närheten av sin hemmiljö, en etablerad 
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uppfattning även inom den svenska planeringen (Hjälpmedelsinstitutet, 2012:46; SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, 2014:13). Här förs politiken under benämningen kvarboende-
principen. Principen beskrivs av Henning et al. (2009:237) som en väl inrotad ideologisk och 
politisk idé i Sverige, men också som ett praktiskt exempel på hur kommuner runt om i landet 
bedriver sin planering i praktiken. Som ett exempel minskade antalet äldre som bodde i någon form 
av serviceboende mellan åren 2001 och 2007, medan antalet som erhöll någon form av 
hemtjänstliknande service ökade (Henning et al., 2009:237). Henning et al. (2009:241) understryker 
dock att det inte rör sig om en ny åskådning i Sverige, utan att kvarboendeprincipen formulerades 
redan under mitten av 80-talet då den offentliga utredningen Bo på egna villkor lanserades. !
En planering som bygger på att de äldre ska bo kvar i det ordinarie bostadsbeståndet, ställer dock 
vissa krav på samhället. Bland annat behöver anpassningar av den fysiska miljön genomföras och 
stödtjänster och service tillhandahållas. Hjälpmedelsinstitutet (2012:36) har även fastslagit att en 
tillgänglig bostad och boendemiljö utgör en förutsättning för att kvarboendeprincipen ska kunna 
följas. Scharlach et al. (2014:182) menar dock att de vanligaste insatserna för att äldre ska kunna bo 
kvar i sina hem utgörs av traditionella stödtjänster såsom hemtjänst, färdtjänst och enklare former 
av bostadsanpassningar. Vid sidan av detta menar Boldy et al. (2011:141) att de flesta åtgärder som 
genomförs med avsikten att förbättra för de äldre sker inom själva boendet, medan åtgärder som 
syftar till att även förbättra möjligheterna för de äldre att leva ett aktivt liv, såsom anpassningar av 
utemiljön, ofta hamnar i skymundan. Boldy et al. (2011:141) menar att ett helhetsperspektiv måste 
antas och arbete ske i anslutning till ett flertal olika samhällssektorer för att kvarboendeprincipen 
ska kunna tillämpas på samma sätt som i dag utan att det medför försämrade levnadsförhållanden 
för de äldre. 

Karaktärsdrag hos en äldrevänlig stad 
När den äldrevänliga staden diskuteras inbegriper diskussionen ofta en redogörelse för aspekter som 
är av betydelse för att en stad ska vara äldrevänlig. Det råder en relativ samstämmighet kring vilka 
dessa aspekter är, även om olika projekt som bedrivs på olika platser kan ha en särskild inriktning 
eller fokus som medför att vissa aspekter lyfts fram och arbetas med mer än andra (Gilroy, 
2008:149; Lehning, 2014:103). På samma sätt kan det enligt Alley et al. (2007:6) förekomma lokala 
skillnader och skillnader beroende på ålder vad beträffar i vilken ordning som de olika aspekterna 
rangordnas. !
Som redan nämnts har WHO:s åldersvänliga städer projekt kommit att erhålla ett relativt stort 
inflytande över hur äldrevänliga städer kommit att definieras runt om i världen (Fitzgerald & Caro, 
2014:3). Detta kan delvis förklaras av att de städer som väljer att delta i projektet, förpliktigar sig att 
arbeta efter det format som utarbetats av organisationen (World Health Organization, 2007). Bland 
annat så har organisationen tagit fram en guide där områden som är viktiga att arbeta med i 
anslutning till äldre presenteras. Några av områdena är direkt relaterade till den fysiska miljön och 
dess utformning och upptas inom arbetsområden såsom boende, transport, utomhusmiljö och 
byggnader (World Health Organization, 2007:9). Andra områden är mer relaterade till den social 
kontexten och omfattar arbetsområden såsom deltagande, respekt, inkludering och 
arbetsmöjligheter (World Health Organization, 2007:9). Två ytterligare områden som identifierats 
som viktiga är mer relaterade till ett samhälleligt stöd och upptas inom arbetsområdena: 
kommunikation och information samt social service och sjukvård (World Health Organization, 
2007:9). !
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Vad beträffar den fysiska miljöns utformning är uppfattningen att en blandad bebyggelse och 
promenadvänliga stadsmiljöer kan bidra till en ökad möjlighet för äldre personer att klara av sina 
vardagssysslor (Lehning, 2014:103). För att detta ska vara fallet krävs dock närhet till service och 
att servicelokaler och offentliga byggnader är tillgängliga (WHO, 2007:16). Närhet till rekreations-
områden och tillgänglighet till sittplatser i den offentliga miljön är andra aspekter som framhålls 
som betydelsefulla för äldre människor i anslutning till den urbana miljöns utformning (WHO, 
2007:13-16). !
När det kommer till äldres boende framhålls betydelsen av ett varierat bostadsutbud, där olika typer 
av boende finns att tillgå (Lehning, 2014:104). Särskilda boenden anpassade efter äldres behov och 
hög tillgänglighet vid nybyggnation nämns tillsammans med bostadsanpassningar inom det 
befintliga bostadsbeståndet som andra åtgärder som bidrar till att skapa bra boendemiljöer för äldre 
(Lehning, 2014:103). !
I anslutning till transport utgör äldrevänliga strategier sådana som främjar en hög tillgänglighet 
(Lehning, 2014:104). Som ett exempel lyfts en tillgänglig kollektivtrafik i många sammanhang fram 
som en viktig förutsättning för att de äldre ska kunna tillgodogöra sig av andra samhällsnyttor och 
aktivt delta inom samhällslivet (WHO, 2007:20). En tillgänglig kollektivtrafik kan till exempel 
innebära låga priser, men också tydlig information och bekväma hållplatser (Lehning, 2014:104). 
Andra åtgärder som kan förbättra trafikmiljön för äldre är ökad läsbarhet hos vägskyltning och ett 
väl underhållet gaturum där trafiklugnande åtgärder kan utgöra ett inslag som förbättrar äldres 
möjligheter att röra sig fritt och obehindrat (Lehning, 2014:103-105). !
Fitzgerald och Caro (2014:2) menar att äldrevänliga städer möjliggör för sina äldre att delta inom 
det ordinära samhällslivet, det vill säga genom att de äldre har lika stora möjligheter som övriga 
medborgare att ta del av samhällets resurser. Utifrån ett socialt perspektiv nämns även betydelsen av 
att främja ett socialt och samhälleligt deltagande bland äldre. Detta kan göras genom åtgärder som 
möjliggör för äldre att delta inom olika sammanhang till exempel inom utbildningsprogram och 
inom arbetslivet (Lehning, 2014:105). Enligt undersökningar som genomförts av WHO (2007:51) 
vill många äldre gärna fortsätta att arbeta efter pensionsåldern, men önskar att jobben var bättre 
anpassade för en äldre persons behov. En annan aspekt som lyfts fram som viktig är att de äldre ska 
kunna delta inom olika politiska processer och inom de forum där beslut fattas om stadens 
äldrevänlighet (Fitzgerald & Caro, 2014:2-3). I anslutning till social service och hälso- och sjukvård 
framhålls bland annat vikten av lättillgänglig information och förebyggande strategier som syftar till 
att främja en god hälsa bland de äldre (Lehning, 2014:105). Insatser för att främja en god hälsa 
bland äldre kan omfatta alltifrån tillgång till service i hemmet till hälsoprogram och preventiva 
hälsoinsatser (Lehning, 2014:105). Slutligen nämns även trygghet och säkerhet som viktiga 
aspekter för äldre (WHO, 2007:15). Trygghet och säkerhet kan i sammanhanget sammankopplas 
med den sociala dimensionen av det urbana livet, men även med den fysiska miljöns utformning. 
För en sammanställning av de övergripande arbetsområdena som tas upp av WHO, se figur 4. !!!!!
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!
Ett flertal av de aspekter som omnämns som viktiga att arbeta med för äldrevänliga städer 
sammanfaller med vad som i dag mer generellt anses utgöra goda planeringsideal som är anpassade 
efter människans behov (Menec et al., 2011:481). Plouffe och Kalache (2010:724) menar att det i 
dag förekommer en rad olika planeringsideal, koncept och trender som stöttar skapandet av 
äldrevänliga städer. De nämner bland annat planering som följer riktlinjerna för universell design, 
vilket innebär att allt ifrån produkter till stadsmiljöer utformas för att fungera väl för alla människor 
(Plouffe & Kalache, 2010:724). Även planeringsideal som eftersträvar skapandet av promenad-
vänliga och tillgängliga stadsmiljöer med en mix av olika funktioner omnämns som positiva i 
avseende att skapa bättre levnadsmiljöer för äldre (Plouffe & Kalache, 2010:724; Lehning, 
2014:111). Vad dessa planeringsideal har gemensamt är att de sammankopplar stadens utformning 
med människans välmående och att stadsplaneringen erkänns som ett medel för att skapa en bättre 
livskvalitet för människor (Alley et al., 2007:4). Inget av dessa ideal riktar sig dock specifikt 
gentemot äldre personer, vilket medför att behov som kan vara unika för äldre riskerar att förbises 
om dessa planeringsideal används som ett argument för att inte bedriva någon specifik äldrevänlig 
planering (Alley et al, 2007:4).  

Sammanfattande reflektioner 
Sammanfattningsvis kan konstateras att det förekommer ett flertal olika begrepp och koncept som 
används vid diskussioner om goda levnadsmiljöer för äldre. Trots mångfalden av perspektiv råder 
det dock en relativ samstämmighet mellan de olika perspektiven vad beträffar de grundläggande 
komponenterna hos en äldrevänlig stad. Vidare framkommer att kvarboendeprincipen, det vill säga 
att de äldre ska kunna bo kvar i sina hem så länge som de önskar, utgjort ett inflytelserikt 
planeringsideal både i Sverige och internationellt. Ett flertal kritiker menar dock att det görs för få 
insatser för att säkerställa att de äldre ska kunna leva aktiva och självständiga liv samtidigt som 
principen praktiseras. Slutligen framkommer att det finns ett flertal samtida planeringsideal som 
stödjer skapandet av goda levnadsmiljöer för äldre, men att inget av dessa ideal specifikt beaktar 
förhållandena för äldre personer, vilket kan medföra att behov som är unika för äldre förbises.  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Figur 4: Aspekter att beakta vid planering för äldre enligt WHO. Källa: World Health Organization (2007:9).



Varför äldre bör lyftas fram inom stadsplaneringen!
Traditionellt har frågor som berör hälsa och sjukvård stått i centrum för diskussioner kring äldre 
(Lui et al., 2009:116). Under senare år har dock även frågor som berör den fysiska och sociala 
miljön och dess utformning och organisation kommit att diskuteras allt mer i anslutning till äldre 
(Lui et al., 2009:116). Alley et al. (2007:10) menar att en förklaring till detta har att göra med det 
ökande antalet äldre, som medfört att en ökad uppmärksamhet kommit att riktas mot frågor som 
berör äldre, men även att äldreperspektivet kommit att lyftas fram i anslutning till frågor som 
traditionellt inte associerats med äldre. !
Att äldre, åtminstone internationellt, kommit att erhålla en allt större uppmärksamhet inom 
stadsplaneringen kan förklaras av den betydelse som tillskrivits den fysiska miljöns utformning i 
anslutning till människors välmående och specifikt i samband med åldrande (Hockey, 2013). Det 
förekommer ett flertal teoretiska perspektiv som används för att beskriva den fysiska miljöns 
inverkan på individens välmående. Menec et al. (2011:481) använder sig av ett ekologiskt 
perspektiv för att förstå hur människors välmående påverkas av den urbana miljöns utformning. 
Den ekologiska teorin inhämtar sin kunskap från bland annat psykologin, sociologin och teorier 
kring folkhälsa och bidrar således med ett ramverk för hur det mänskliga beteendet och hälsa och 
välmående kan förklaras av stadens fysiska och sociala kontext (Menec et al., 2011:481). Den 
fysiska miljöns inverkan på åldrandet är dock ett ämne som kanske framförallt kommit att 
uppmärksammas i anslutning till den forskning som bedrivits inom gerontologin (O’Brien, 
2014:221-222). Inom gerontologin betraktas den fysiska miljön som en fysisk-social konstruktion 
som anses påverka välmående, självständighet, identitet och hälsa och därigenom människors 
åldrande (O’Brien, 2014:221-222). Även inom ett flertal andra discipliner anses dock platsen ha en 
stor betydelse för människors sociala, ekonomiska och miljömässiga möjligheter och därigenom 
också för individens välmående (Hockey, 2013:530; Gilroy, 2008:146).  !
Denna bredare syn på vad som inverkar på människors välmående i en högre ålder har medfört att 
det i dag inte bara är individuellt stöd i form av sjukvårds- och serviceinsatser som diskuteras i 
anslutning till äldre, utan även strategier för hur den urbana miljön kan utvecklas för att bättre 
stödja de äldre i deras vardagliga liv (Glicksman et al., 2014:132). I sammanhanget har institutioner 
som ansvarar för stadens fysiska planering en stor möjlighet att bidra till skapandet av miljöer som 
är välfungerande för äldre personer (Ozanne et al., 2014:149). Detta kan exemplifieras genom att ett 
äldrecentrum som förläggs i närheten av äldres boende eller i anslutning till goda kollektivtrafik-
förbindelser kommer att vara mer tillgängligt för de äldre (Alley et al., 2007:14). Som en motsats 
kan en planering som inte beaktar samspelet mellan den fysiska och sociala miljön medföra att 
servicen blir mer svårtillgänglig (Alley, 2007:14). Ytterligare argument för varför äldre personer bör 
beaktas inom stadsplaneringen har att göra med att ett flertal av de aspekter som lyfts fram som 
betydelsefulla för äldre personer såsom boende och rörlighet har en direkt anknytning till de 
ansvarsområden som upptas inom stadsplaneringen (Gilroy, 2008:145). Även de aspekter som lyfts 
fram som viktiga ur ett äldreperspektiv av WHO i deras checklista för åldersvänliga städer har en 
stark anknytning till planeringen av den urbana miljön. !
Att just äldre personer är viktiga att beakta inom planeringen, trots att stadens fysiska och sociala 
miljö har en inverkan på alla individer oavsett ålder, hänger samman med att äldre personer i en 
större utsträckning är bundna och beroende av sin närmiljö på grund av till exempel en begränsad 
rörlighet (Gilroy, 2008:146; Buffel et al., 2012:601). Äldre personer upplever dessutom, i en högre 
grad än andra åldersgrupper, att de missgynnas av den urbana miljöns utformning och organisation 
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(Buffel et al., 2012:612). Den urbana miljön kan utifrån denna synvinkel bidra till att inskränka den 
äldres möjligheter, eller verka stödjande och på så vis kompensera för till exempel en sjunkande 
funktionell kapacitet som kan uppkomma i samband med åldrandet (O’Brien, 2014:222). !
Ett annat argument som ofta framförs när städer väljer att lyfta fram ett äldreperspektiv inom 
planeringen, är att den äldrevänliga staden är en stad som är bra för alla åldersgrupper och inte bara 
för de äldre (Fitzgerald & Caro, 2014:4). Denna argumentation återfinns tydligt inom det arbete 
som genomförts av WHO (Buffel et al., 2012:599). Enligt WHO är en stad som tar väl hand om sina 
äldre, en stad som inte bara gynnar de äldre, utan som bidrar till ett bättre samhälle för alla (WHO, 
2007:6). Även benämningen den åldersvänliga staden markerar att konceptet inte enbart är tänkt för 
den äldre delen av befolkningen (Plouffe & Kalache 2010:735).  !
Vid sidan av de som hävdar att äldrevänliga strategier främjar alla samhällsgrupper, finns även de 
som snarare lägger tyngdpunkten vid hur en fokus på äldre kan bidra till att lyfta fram grupper som 
ofta blir förbisedda inom planeringen. Fitzgerald och Caro (2014:16) menar som ett exempel att 
behoven hos många äldre sammanfaller med andra grupper som ofta lyfts fram som under-
representerade inom planeringen såsom barn och funktionshindrade. De menar att när äldre tillmäts 
ett större utrymme inom planeringen kan det även medföra att dessa gruppers behov synliggörs i en 
större utsträckning (Fitzgerald & Caro, 2014:16). Som ett exempel menar WHO (2007:6) att 
tillgänglighetsanpassningar inom den fysiska miljön bidrar till att funktionshindrade personer i alla 
åldrar får en bättre tillgänglighet (WHO, 2007:6). Vidare anför de att en trygg och säker stad medför 
att alla människor, inte minst barn, kvinnor och äldre, kan vistas och vara delaktiga i olika 
aktiviteter som äger rum i den offentliga miljön (WHO, 2007:6). En välfungerande omsorg och 
insatser som bidrar till att de äldre kan vara mer självständiga innebär dessutom att anhöriga kan 
avlastas från ett ökande ansvar som annars lätt uppstår när anhöriga åldras (WHO, 2007:6). 
Slutligen tillförs argumentet att äldre som deltar inom frivilligarbete, avlönat arbete och som 
konsumerar, bidrar till samhällsekonomiska vinster som kommer samhället i stort till nytta (WHO, 
2007:6). !
Trots de argument som presenteras för varför äldre personer behöver lyftas fram inom planeringen, 
förekommer även diskussioner kring huruvida planeringen verkligen bör inriktas mot en särskild 
grupp, eller om utgångspunkten snarare borde vara att skapa en stad som är bra och välfungerande 
för alla medborgare oavsett ålder, kön eller ursprung. Fitzgerald och Caro (2014:16) anser till 
exempel att det är viktigt att planeringen beaktar den mångfald av behov som återfinns bland 
medborgarna, men att detta borde vara möjligt utan att vissa grupper görs till föremål för 
planeringen. De ifrågasätter även varför en stad skulle fokusera på just äldre, när det finns många 
olika områden och grupper som konkurrerar om uppmärksamhet och investeringar (Fitzgerald & 
Caro, 2014:14).  Även Ozanne et al. (2014:162) ansluter sig till denna uppfattning och menar att vid 
krav om offentliga besparingar och kostnadseffektiva lösningar kan en planering som antar ett 
bredare förhållningssätt vara att förespråka framför en planering som inriktar sig gentemot särskilda 
grupper inom befolkningen. Deras åsikt är att ett bredare perspektiv troligen skulle ha enklare att 
erhålla gehör och stöd hos beslutsfattare och därav kunna leda till att fler initiativ, som även 
kommer de äldre till gagn, skulle kunna realiseras (Ozanne et al., 2014:162). Att det inte är 
självklart att äldre är en grupp som bör särskiljas inom planeringen är en tanke som även återfinns 
bland den yrkesgrupp som arbetar med planering. Vid en studie i England framkom att långt ifrån 
alla planerare som deltog i studien ansåg det vara lämpligt att lyfta fram äldre som en specifik grupp 
inom planeringen (Hockey et al., 2013:537). Detta hade dock delvis att göra med farhågan att det i 
längden inte skulle komma att medföra några reella förbättringar för de äldre, då ett sådant 
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förhållningssätt lätt skulle kunna leda till att de äldres problem reduceras till en checklista som 
rutinmässigt bockas av (Hockey et al., 2013:537). Ett flertal av planerarna förespråkade istället en 
planering med utgångspunkt från goda universallösningar som fungerar väl för alla samhällets 
medborgare, vilket de ansåg utgöra en mer långsiktig lösning för att förbättra förhållandena även för 
de äldre (Hockey et al., 2013:537). 

Sammanfattande reflektioner 
För att sammanfatta diskussionen kan konstateras att det råder tudelade meningar kring huruvida 
äldre bör lyftas fram inom planeringen eller ej. Å ena sidan framförs att de äldre är en grupp som 
ofta förbises inom olika planeringssammanhang, trots att de i många avseenden är mer beroende än 
andra grupper av den fysiska och sociala miljöns utformning och organisation för sitt dagliga liv 
och välmående. Sistnämnda tolkas ofta som ett starkt argument för att lyfta fram gruppen äldre 
inom planeringen. Vid sidan av detta tillförs argumentet att en planering som är bra för äldre, utgör 
en planering som även är bra för resterande medborgare. Å andra sidan finns de som är mer kritiska 
till att lyfta fram specifika grupper inom planeringen. Denna argumentation kan föras utifrån ett 
flertal olika perspektiv, däribland utifrån föresatsen att det riskerar att inte skapa några långvariga 
förbättringar för de äldre.  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3. En äldrevänlig planering!!
Detta kapitel kommer att presentera vad som karaktäriserar och vad som utgör de centrala temana 
inom en äldrevänlig planering. Kapitlet avser således att besvara studiens första frågeställning. 
Inledningsvis bör dock noteras att det i många fall kan vara svårt att skilja mellan vad som utgör en 
äldrevänlig stad och vad som utgör en äldrevänlig planering. I praktiken talas det sällan om den 
äldrevänliga planeringen, utan det är snarare inom de diskussioner som förs om den äldrevänliga 
staden som samtalet även leds in till att behandla själva planeringen för densamma. Trots detta 
bidrar det material som producerats i anslutning till äldrevänliga städer till en god kunskapsbas för 
vad som karaktäriserar en äldrevänlig planering.  !
Politiskt stöd!
För att initiera och genomföra ett omfattande arbete för äldrevänliga städer i likhet med det arbete 
som förespråkas av WHO, kan ett politiskt stöd närmast sägas utgöra en förutsättning. Fitzgerald 
och Caro (2014:15) menar att det politiska stödet varit av en stor betydelse för de städer som valt att 
ansluta sig till WHO:s åldersvänliga städer projekt. Buffel et al. (2014:67) och Warburton et al. 
(2008:479) menar att ett politiskt stöd ofta relateras till möjligheten att erhålla finansiella medel, 
vilket kan utgöra en viktig aspekt vid mer omfattande projekt. I en studie som Garon et al. 
(2014:84) genomfört i Kanada framkommer att ett politiskt stöd varit avgörande för huruvida de 
studerade projekten blivit framgångsrika eller ej och att även detta delvis hängde samman med de 
ekonomiska medel som projekten kunde erhålla i de fall då det fanns ett politiskt stöd för dem. Ett 
politiskt stöd behöver dock inte enbart betraktas som betydelsefullt utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv, utan kan även utgöra en betydelsefull aspekt som kan underlätta när externa aktörer ska 
övertalas att delta inom olika projekt (Warburton et al., 2008:479). Mer generellt utgör även ett 
politiskt stöd en förutsättning för att ett mer omfattande arbete inom ett visst område ska kunna 
initieras inom den offentliga sektorn.  !
Många av de studier som genomförts i anslutning till äldrevänliga städer lyfter fram svårigheten 
med att det i dag finns många olika samhällsområden som konkurrerar om uppmärksamhet. Att 
konkurrensen mellan olika politiska områden kan vara stor och utgöra ett hinder för 
implementerandet av äldrevänliga strategier vittnar bland annat en studie som Neal et al. (2014:96) 
genomfört i Portland och detsamma gäller för en studie genomförd av Ozanne et al. (2014:156) i 
Melbourne. I många fall framkommer att det förekommer en stor konkurrens mellan satsningar 
gentemot yngre personer och äldre personer, varvid förstnämnda grupp ofta är de som prioriteras 
om resurserna är begränsade (Garon et al., 2014:83-84). Ozanne et al. (2014:161) menar även att 
det utvecklats fler metoder för att lyfta fram barn och yngre personer inom planeringen än 
motsvarande för äldre, vilket kan utgöra en bidragande orsak till att det i många fall upplevs som 
enklare att bedriva ett arbete för barn.  !
I anslutning till den betydelse som tillskrivs ett politisk stöd, måste dock en medvetenhet finnas om 
att politiska ledare kontinuerligt byts ut och med dem även de politiska prioriteringarna (Fitzgerald 
& Caro, 2014:15). Detta kan medföra att projekt som förlitar sig alltför mycket på ett politiskt stöd 
riskerar att drabbas av svårigheter i det fall då politiska nyckelaktörer försvinner och de politiska 
prioriteringarna förändras (Fitzgerald & Caro, 2014:15). Även Menec et al. (2014:38-39) lyfter 
fram risken med att tillskriva alltför mycket betydelse till politiska aktörer, då de menar att detta kan 
skapa en instabilitet i händelse av val där de politiska aktörerna byts ut. Exemplet från en 
äldrevänlig planering i Kristianstad visar även att ett politiskt stöd inte nödvändigtvis behöver 
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medföra att ett arbete för äldre kommer att kunna bedrivas friktionsfritt. Trots ett utbrett politiskt 
stöd för arbetet, kämpade projektansvariga med att skapa ett engagemang för frågan hos 
tjänstemännen på de olika förvaltningarna (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 
2015). !
I anslutning till diskussionen kring betydelsen av ett politiskt stöd är det intressant att beakta hur 
Neal et al. (2014) använder sig av Kingdons (2003) agendateori för att beskriva implementerandet 
av en äldrevänlig strategi i Portland. Kingdon (2003:165) presenterar konceptet policy-fönster som 
innebär en möjlighet för förespråkare av en viss fråga att lyfta fram frågan för offentlig debatt och 
presentera sina förslag på lösningar. Enligt teorin är det när ett policy-fönster uppkommer som det 
finns möjlighet att föra in nya frågor på agendan. Ett policy-fönster kan uppstå både genom 
förväntade och oförutsedda händelser (Kingdon, 2003:165). En förväntad händelse skulle i detta 
sammanhang kunna utgöras av förnyandet av en viss strategi som möjliggör för förespråkare av en 
viss fråga att lyfta fram frågan (Kingdon, 2003:165). En mer oförutsedd händelse som bidrar till att 
ett policy-fönster uppstår skulle kunna vara att ett nytt problem fångar politikerna eller de anställdas 
intresse (Kingdon, 2003:168). För att policy-fönstret ska kunna nyttjas för att föra in nya frågor på 
agendan och bidra till implementerandet av nya strategier krävs dock att minst två av tre 
förutsättningar är uppfyllda. Förutsättningarna är att ett problem ska ha identifierats och lyfts fram, 
att det ska finnas kunskap och lösningar som kan beaktas av beslutsfattarna och/eller att det finns ett 
politisk klimat och intresse bland politikerna som gör det möjligt att lyfta upp frågan på agendan 
(Kingdon, 2003). När Neal et al. (2014) applicerar teorin om policy-fönster på fallet Portland menar 
de att ett policy-fönster uppstod genom att stadens översiktsplan var under revidering, vilket 
möjliggjorde att på ett direkt sätt föra in äldreperspektivet på bred front inom planeringen (Neal et 
al., 2014:93). Förutsättningarna för att ett policy-fönster skulle vara öppet var även uppfyllda 
genom att en forskargrupp hade intresserat sig för ämnet och uttryckt ett behov av lokala åtgärder 
för att möta behovet hos de äldre (Neal et al., 2014:95). Slutligen fanns en politisk vilja att lyfta upp 
de äldres situation på dagordningen, då staden hade anslutit sig till WHO:s nätverk för äldrevänliga 
städer och därav förbundit sig att vidta åtgärder för att förbättra villkoren för de äldre (Neal et al., 
2014:95). !
Helhetssyn och förankring inom den ordinarie organisationen!
Generellt kan sägas att i nästan alla sammanhang då den äldrevänliga staden diskuteras understryks 
betydelsen av ett helhetsperspektiv där både fysiska och sociala aspekter hos den urbana miljön och 
stadens organisation beaktas (Plouffe & Kalache, 2010:734). Som ett exempel är en välfungerande 
transportinfrastruktur av ringa betydelse för äldres möjlighet att bo kvar i sina hem, om hus-
beståndet inte är anpassat för en äldre befolkning eller om en flexibel omsorg inte finns att tillgå 
(Ball & Lawler, 2014:29). På samma sätt menar Bevan (2009:245) samt Hillcoat-Nallétamby och 
Ogg (2014:1774) att vid sidan av bostäder som är anpassade för äldre personers behov behöver 
uppmärksamhet även riktas mot den omkringliggande miljön för att de äldre ska kunna leva 
självständiga liv och inte riskera att bli isolerade i sina hem. Dessa tankar återfinns även hos Alley 
et al. (2007:10) som menar att samhällen endast kan bli äldrevänliga om en samordning sker mellan 
olika arbetsområden och glappet mellan den sociala servicen och den byggda miljön överbryggas. !
Behovet av ett helhetsperspektiv inom den äldrevänliga planeringen sammankopplas ofta med ett 
behov av att förankra äldreperspektivet inom all verksamhet som bedrivs inom den kommunala 
organisationen. Att äldreperspektivet bör genomsyra hela den kommunala organisationen betraktas 
ofta som ett medel för att säkerställa en kontinuitet inom den äldrevänliga planeringen och 
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undkomma situationer där de äldrevänliga strategierna riskerar att avstanna om viktiga nyckel-
personer försvinner (Clark & Glicksman, 2012). Buffel et al. (2014:68) menar att en lösning för att 
undvika att äldrefrågan blir bortprioriterad, är att förankra den som ett övergripande mål inom allt 
politiskt beslutsfattande och all planering. Detta perspektiv hänger ofta samman med en kritik 
gentemot att äldrevänlig planering bedrivs i form av fristående projekt (Clark & Glicksman, 2012). 
Att äldrevänlig planering ofta bedrivs genom olika former av projekt lyfts vid ett flertal tillfällen 
fram som ett problem inom litteraturen (se till exempel Menec et al., 2011). Att det projektbaserade 
arbetssättet lyfts fram som ett problem kan delvis förklaras av att många anser att enstaka projekt 
inte har den potential som krävs för att kunna bidra till den mer omfattande samhällsförändring som 
krävs för att svara emot den åldrande befolkningens behov (Lawler, 2009:863). En annan förklaring 
går att finna i anslutning till de mer generella problem som är förknippade med arbete som bedrivs 
genom projekt. Ball och Lawler (2014:25) nämner som ett exempel att enskilda projekt och 
satsningar lätt riskerar att förlorar intresse och finansiering när nya planeringsideal gör sig gällande 
och de anser därav att arbetet för att skapa ett samhälle som tar väl hand om sin äldre inte lämpar 
sig att bedriva genom projekt. Även i Kristianstad har det projektbaserade arbetssättet visat sig vara 
mindre framgångsrikt (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). Detta har 
framförallt berott på att det arbete som genomförts inom olika projekt inte kommit att integreras 
inom kommunens ordinarie arbete, utan avtagit efter att projektpengarna tagit slut och projekten 
slutredovisats (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). De erfarenheter som 
projekten genererat har även varit svåra att inkorporera inom den ordinarie verksamheten och 
intervjupersonen tycker därför att denna typ av arbete inte bör bedrivas genom separata projekt 
(Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). I de fall då arbetet trots allt bedrivs 
genom projekt menar intervjupersonen att det är mycket viktigt att det finns ett uttalat mandat som 
gör det möjligt att genomföra förändringar utanför samverkansorganisationen om så skulle behövas 
(Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). !
I de fall då arbetet för äldre trots allt bedrivs genom olika former av projekt ger Menec et al. 
(2014:47) rådet att försöka förankra projekten med den ordinarie organisationens arbete. Detta råd 
kommer de fram till efter att ha genomfört en studie av olika äldrevänliga projekt i den 
kanadensiska provinsen Manitoba (Menec et al., 2014:47). Studien visade att de mest framgångs-
rika projekten var de som genomförts i anslutning till redan existerande projekt eller som blivit 
sammanlänkade med befintliga kommunala strategier (Menec et al., 2014:47). Om till exempel ett 
kommunalt projekt för att tillgänglighetsanpassa gaturummet genomfördes i anslutning till ett 
projekt som syftade till att främja äldrevänliga miljöer uppstod effektivitetsvinster inom planerings-
processen och möjligheten till finansiering kunde tryggas i en större utsträckning än vad som annars 
hade varit möjligt (Menec et al., 2014:47). !
Samordning och samverkan!
En annan aspekt som framhålls som viktig för äldrevänliga städer, är samverkan mellan olika 
aktörer (se till exempel Lawler, 2009:860; Steels, 2015:4). Bland annat framhålls samverkan mellan 
olika kommunala sektorsområden, med forskningsinstitutioner och olika grupper från det civila 
samhället (Steels, 2015:4-5). Att äldrevänlig planering kräver en samverkan mellan en rad olika 
aktörer kan bland annat ses som ett resultat av alla de områden som lyfts fram som viktiga att arbeta 
med för att skapa en äldrevänlig stad (se till exempel Boldy et al., 2011:141; Ball & Lawler, 
2014:29; Alley et al., 2007:10), vilket medför att ingen förvaltning eller aktör ensam kan bedriva 
arbetet. I samband med tillämpandet av planeringsprinciper såsom kvarboendeprincipen framträder 
behovet av samverkan mellan olika kommunala förvaltningar och mellan olika myndighetsnivåer 
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som särskilt viktigt (Ball & Lawler, 2014:29). Detta beror på att samhällets fysiska och sociala 
infrastruktur måste stödja de äldre för att de ska kunna bo kvar i sina hem och samtidigt leva aktiva 
och självständiga liv (Ball & Lawler, 2014:29).  !
I anslutning till en samverkan för frågor som berör äldre, krävs dock en förändrad syn på vilka 
frågor som berör äldre och vilka aktörer som är relevanta att involvera i sammanhanget. Den 
förändrade synen innebär att äldres välmående inte enbart kan betraktas som en fråga som berör de 
sektorer som traditionellt arbetat med frågor som berör äldre (Glicksman et al., 2014:135-136). 
Exempelvis måste sektorer som tidigare saknat ett äldreperspektiv, börja ta äldre personer i 
beaktande. Detta medför även att det kan finnas ett behov av att involvera aktörer med specifika 
kunskaper kring äldre, inom sektorer som tidigare saknat denna kompetens. Som ett exempel menar 
Clark och Glicksman (2012:112) att det är vanligt förekommande att frågor som berör den fysiska 
miljöns utformning lämnas över till beslutsfattare, forskare och experter som saknar en specifik 
kunskap kring äldre, vilket medför att ett äldreperspektiv ofta saknas i det arbete som genomförs. I 
sammanhanget krävs att olika professioner vågar träda ut ur sina bekvämlighetszoner och arbeta 
inom områden som för dem kan verka främmande, något som ofta lyfts fram som en av 
utmaningarna i samband med äldrevänliga städer (Scarfo, 2009). !
Det är dock inte enbart inom den offentliga organisationen som samverkan lyfts fram som viktigt. 
Även samverkan mellan privata aktörer, organisationer och medborgare betraktas som viktigt för en 
äldrevänlig planering. Som ett exempel menar Warburton et al. (2008:470) att den åldrande 
befolkningen utgör ett komplext problem som inte kan lösas av enskilda aktörer från den offentliga 
sektorn. De menar istället att privata aktörer, organisationer och medborgare tillsammans med den 
offentliga sektorn måste ta ansvar för att förbättra situationen för de äldre (Warburton et al., 
2008:470). Även FN har understrukit betydelsen av samverkan mellan myndigheter, privata aktörer, 
organisationer och medborgare i anslutning till frågor som berör den åldrande befolkningen (United 
Nations, World Assembly on Ageing, 2002:3). Vid en genomgång av olika projekt som genomförts i 
anslutning till äldrevänliga städer framkommer även att samverkan haft en framträdande roll inom 
många av projekten. Som ett exempel lyfter Garon et al. (2014:80) fram samverkan mellan olika 
samhällssektorer som en av framgångsfaktorerna vid genomförandet av två äldrevänliga projekt i 
Quebec i Kanada. Ofta kopplas denna typ av samverkan mellan offentliga och privata aktörer 
samman med en generell utveckling i samhället som gått från government till governance 
(Everingham et al., 2011:2; Warburton et al., 2008:471). Lui et al. (2009:118-119) anser till och med 
att äldrevänliga städer byggs bäst genom olika former av governancearrangemang, där aktörer från 
olika sektorer arbetar tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för den åldrande befolkningen. !
I anslutning till ett flertal projekt som syftat till att skapa mer äldrevänliga städer nämns även 
möjligheten och potentialen att involvera forsknings- och utbildningsinstitutioner i arbetet. Att 
involvera ett forskningsteam kan vara ett bra medel för att generera ny kunskap kring äldre, men 
också utgöra en praktisk hjälp för att kunna genomföra mer omfattande deltagarprocesser (Clark & 
Glicksman, 2012:132). Från Philadelphia finns ett flertal exempel på hur forsknings- och 
utbildningsinstitutioner involverats i arbetet för att förbättra stadens äldrevänlighet (Glicksman et 
al., 2014). Satsningar har bland annat genomförts för att väcka ett intresse hos unga personer för 
frågor som berör den åldrande befolkningen (Clark, 2014). Exempel på hur studenter från olika 
discipliner involverats inom olika projekt som varit relaterade till en äldrevänlig planering går även 
att finna på andra håll (se till exempel Scarfo, 2011:479). I Kristianstad har till exempel den lokala 
högskolan involverats vid genomförande av fokusgrupper som hållits i samband med projektet 
(Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). 
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En annan aspekt som lyfts fram som viktig vid samverkan för en äldrevänlig planering är 
etablerandet av en samverkansorganisation. Buffel et al. (2014:66) anser att etablerandet av en 
organisation, med ett övergripande ansvar för att samordna arbetet för en äldrevänlig planering, ofta 
bidrar till ett bättre resultat och mer stabilitet för det arbete som ska bedrivas. Även Lawler 
(2009:860) lyfter fram betydelsen av en stabil samverkansorganisation som har ansvar för att driva 
de äldrevänliga strategierna framåt. Menec et al. (2014:48) menar att etablerandet av en projekt-
organisation framförallt är viktigt i större städer, medan det kan vara av en mindre betydelse i 
mindre städer. Författarna menar att detta kan härledas till mindre byråkrati och en bättre 
kommunikation mellan olika förvaltningar och mellan förvaltning och medborgare i mindre 
samhällen, vilket enligt dem ofta skapar bättre förutsättningar för samverkan (Menec et al., 
2014:48). Även i Kristianstad framhålls betydelsen av att det finns en person eller grupp som har ett 
övergripande ansvar för det arbete som ska bedrivas och som kan identifiera och bjuda in relevanta 
aktörer (Intervju med representant från Kristianstads kommun, 2015). !
Alley et al. (2007:13) gör en ansats att bidra till diskussionen kring vilka aktörer som bör involveras 
inom en äldrevänlig planering. Generellt anser de att en äldrevänlig planering kräver en bred 
samverkan mellan en rad olika aktörer. De föreslår bland annat att intressegrupper från äldrerörelsen 
bör sammanföras med funktionshinderrörelsen, att planerare bör arbeta tillsammans med tjänste-
leverantörer och att dialoger bör föras mellan den offentliga förvaltningen och privata aktörer 
(Alley et al. 2007:10). Trots detta ser de även ett behov av att kunna särskilja de fall då en större 
uppsättning aktörer är relevanta att involvera, från de fall då en fråga kan lösas mellan ett färre antal 
aktörer (Alley et al. 2007:10). I anslutning till detta gör de en uppdelning mellan äldrebaserade 
samhällsproblem och äldrerelaterade samhällsproblem. De äldrebaserade samhällsproblemen är 
sådana som berör äldre, men har en marginell inverkan på övriga befolkningen, såsom till exempel 
hemtjänst och annan service direkt riktad till äldre (Alley et al., 2007:13). De äldrerelaterade 
samhällsproblemen är sådana som även kan vara av en direkt relevans för andra medborgare såsom 
till exempel en tillgänglig kollektivtrafik, trygga grannskap och närhet till service (Alley et al., 
2007:13). För de äldrebaserade samhällsproblemen räcker det oftast med att aktörer som är direkt 
involverade i det som frågan berör involveras, medan det vid diskussioner som berör de äldre-
relaterade samhällsproblemen är relevant att involvera en bredare uppsättning aktörer såsom till 
exempel trafikplanerare, medborgarrörelser och stadsdelsrepresentanter (Alley et al., 2007:13). 
Författarna menar att denna typ av uppdelning kan utgöra ett användbart redskap för personer som 
arbetar med en äldrevänlig planering, då det kan underlätta vid identifierandet av de aktörer som bör 
involveras i arbetet (Alley et al., 2007:13). !
Involvering av äldre!
I anslutning till ovan förda diskussion kring samverkan, framhålls involvering av äldre som en 
särskilt betydelsefull beståndsdel inom den äldrevänliga planeringen. I vilken grad och hur de äldre 
involveras kan dock skilja sig åt från fall till fall (Lui et al., 2009:117). Ofta argumenteras för en 
tidig involvering av de äldre under behovsinventeringsfasen och vid själva problemformulerandet 
(Menec et al., 2011:487; Alley et al., 2008:8). Garon et al. (2014:80) menar att det i många fall är 
enklare att bibehålla intresse och engagemang över tid i de fall då aktörer varit delaktiga i att 
formulera arbetets inriktning. En gemensam problemformulering och i ett senare skede en 
gemensam målformulering kan således bidra till att skapa en stabilitet över tid för samverkans-
projekt som involverar ett flertal olika aktörer.  !
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Ett ytterligare skäl för att involvera de äldre i ett tidigt skede är nära sammankopplat med att många 
som arbetar med till exempel stadsplanering själva påtalar att de saknar kunskap kring frågor som 
berör äldre (Hockey et al., 2013:534). Även i praktiken verkar det kunna råda en viss diskrepans 
mellan vad förvaltningsanställda respektive äldre upplever som viktiga arbetsområden i en 
äldrevänlig stad. I en undersökning som genomförts av Alley et al. (2008:7) framkom att tjänstemän 
och äldre ofta hade olika uppfattningar om vad som utgjorde viktiga arbetsområden, men framför-
allt när det kom till hur de olika arbetsområdena skulle prioriteras. Även i en studie som genomförts 
av Garon et al. (2014:80) framkom att äldres medverkan i många fall kunde leda till alternativa 
problemformuleringar och föra arbetet i andra riktningar, än vad som troligen hade varit fallet om 
de förvaltningsanställda fått i uppdrag att formulera arbetets inriktning på egen hand. Detta medför i 
sin tur att en planering som utgår ifrån ett traditionellt uppifrån och ner perspektiv, där beslutsfattare 
både formulerar problemen och beslutar kring hur de ska lösas, lämpar sig illa för en planering som 
avser att beakta de intressen som återfinns bland de äldre.  !
Även under framtagande av strategier för genomförande och under själva genomförandet 
förespråkas ofta att de äldre ska ha en aktiv roll (Menec et al., 2011:487; Alley et al., 2008:8). Som 
ett exempel kan ett aktivt deltagande bland äldre betraktas som ett medel för att skapa nätverk 
mellan myndigheter, äldre personer och privata aktörer, som i sin tur kan bidra till att skapa ett ökat 
stöd för frågor som berör äldre (Buffel et al., 2012:610-611). I en undersökning som Warburton et 
al. (2008:477) genomfört i Australien framkommer även att kapacitetsbyggande och lärande i 
många fall motiverat de äldre att ingå i olika former av projekt som syftat till att etablera 
äldrevänliga strategier. Således är inte bara möjligheten att påverka de beslut som fattas av 
betydelse för äldre, utan även själva processen inom vilken arbetet bedrivs. Detta ställer dock vissa 
krav på själva deltagarprocessen och dess utformande. !
När de äldre utgör en aktör inom samverkan för en äldrevänlig planering är det viktigt att de ges 
möjlighet att vara med och formulera de frågor som ska diskuteras. Som ett exempel framgår av en 
studie som genomförts av Buffel et al. (2014:67) att äldre personer i Bryssel ansåg att de ofta 
beträddes utrymme att yttra sig kring frågor som berörde sjukvård och omsorg, men mer sällan fick 
vara delaktiga i beslut som berörde boende, utformning av bostadsområden eller inom planeringen i 
stort, trots att detta var ämnen som de också ansåg var betydelsefulla att få diskutera. Detta exempel 
illustrerar att även i de fall då äldre bjuds in att delta, behöver det inte innebära att de ges en reell 
möjlighet till påverkan, då de som utformar deltagarprocessen kan styra över vilka ämnen som 
kommer att tas upp för diskussion (Alley et al., 2008:8). Om beslut redan fattats avseende vilka 
frågor som ska diskuteras, har en inlåsning skett redan i ett tidigt skede av processen och även om 
de äldre involveras i ett senare skede, kommer denna typ av tillvägagångssätt leda till att vissa 
frågor utestängs från dagordningen och att de äldre i realiteten har liten möjlighet att påverka de 
beslut som kommer att fattas (Garon et al., 2014:80). !
Inte bara förutbestämda dagordningar kan inverka på de äldres möjlighet till påverkan, även andra 
aspekter som går att relatera till själva processens utformande är av betydelse för de äldres 
möjligheter till påverkan. En aspekt som ofta lyfts fram vid äldres deltagande är hur det språk som 
används kan utgöra en barriär för deltagande (Petriwskyj et al., 2012:187). Även tillgänglighet till 
och från samt i de lokaler där deltagandet äger rum kan utgöra ett hinder för just äldre personer 
inom olika former av deltagarprocesser (Petriwskyj et al., 2012:188). För att uppmuntra till ett 
aktivt deltagande bland äldre är det därför viktigt att både fysiska och sociala barriärer som kan 
hindra de äldre från att delta beaktas. !
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En ytterligare aspekt som kan behöva beaktas vid deltagarprocesser riktade mot äldre, är hur 
processen kan utformas så att en så bred uppsättning av äldre som möjligt kommer att delta. Vid 
diskussioner om äldres deltagande förekommer ofta uppfattningen att äldre personer utgör en 
överrepresenterad grupp vid olika former av deltagarprocesser (Hockey et al., 2013:537). Denna 
uppfattning bygger på en förenklad föreställning om gruppen äldre, som inte förmår att se den 
heterogenitet som återfinns inom gruppen (Petriwskyj et al., 2012:183). Trots de stora sociala och 
demografiska skillnader som återfinns inom gruppen äldre, menar Petriwskyj et al. (2012:183) att 
äldre alltför ofta betraktas som en homogen grupp inom olika planeringssammanhang. Ofta utgår en 
kategorisering av äldre utifrån ålder, vilket kan leda till mycket missvisande resultat, då en viss 
ålderstillhörighet inte innebär att åsikter och förutsättningarna är desamma inom gruppen (Menec et 
al., 2011:487). Tvärtom är det långt ifrån alltid som personer identifierar sig med andra personer 
inom samma åldersgrupp (Petriwskyj et al., 2012:183). Vid studie av vilka som faktiskt deltar vid 
olika former av deltagarprocesser framgår till exempel att personer som lider av sjukdom eller som 
har svårt att ta sig utanför hemmet sällan finns representerade vid deltagarprocesser (Hockey et al., 
2013:537). Hockey et al. (2013:534) lyfter fram detta som en paradox, då planerare i Storbritannien 
upplevde att det var äldre med stora omsorgsbehov som främst blev beaktade inom planeringen, 
medan de mer välmående äldre ofta blev förbisedda (Hockey et al., 2013:534).  !
I anslutning till diskussionen om representation bland de äldre nämner även Everingham et al. 
(2011:3) hur vissa frågor riskerar att bli marginaliserade och bortprioriterade när lobby- och 
pensionärsorganisationer ges ett större utrymme inom politiken och beslutsfattandet. Förklaringen 
till detta är att grupperna sällan är representativa för befolkningen i sin helhet, utan snarare 
tillkommit i syfte att framföra ett särskilt perspektiv eller väcka uppmärksamhet i anslutning till en 
särskild fråga (Everingham et al., 2011:3). 
!
Sammanfattande reflektioner!
Genomgången av den litteratur som publicerats i anslutning till äldrevänliga städer har visat att det 
förekommer fyra centrala teman som ofta tas upp i samband med diskussioner om hur den 
äldrevänliga staden kan skapas: politiskt stöd, helhetsperspektiv och förankring, samordning och 
samverkan och involvering av äldre. Ett politiskt stöd lyfts fram som betydelsefullt för att kunna 
bedriva en äldrevänlig planering, delvis för att det är politikerna som fattar beslut om större 
investeringar, men även för att de finansiella medlen som ofta är förknippade med ett politiskt stöd i 
många fall utgör en viktig förutsättning för att kunna bedriva en äldrevänlig planering i en större 
skala. Trots detta framkommer även att ett politiskt stöd inte utgör en garanti för att en äldrevänlig 
planering ska kunna bedrivas utan problem. Grundläggande för den äldrevänliga planeringen 
framträder dock vara helhetsperspektiv och förankring, vilket framhålls som viktigt då hela 
samhället behöver stödja äldre för att de ska kunna leva aktiva och självständiga liv. I 
sammanhanget framförs en kritik mot att bedriva en äldrevänlig planering i form av ett separat 
projekt, snarare förespråkas att den äldrevänliga planeringen bör integreras och förankras inom allt 
arbete som bedrivs inom den offentliga organisationen. Samordning och samverkan förordas som en 
viktig utgångspunkt för det arbete som ska bedrivas. Samverkan avser i detta sammanhang såväl en 
samverkan mellan olika kommunala förvaltningar som med aktörer från den privata sektorn och 
allmänheten. I sammanhanget nämns även hur etablerandet av en samverkansorganisation, som 
innehar ett övergripande ansvar för att samordna den äldrevänliga planeringen, kan vara bra för att 
säkerställa en viss stabilitet hos det arbete som ska bedrivas. I nära anslutning till en samverkan 
med allmänheten nämns involvering av äldre som en viktig förutsättning för att skapa en 
äldrevänlig stad. Att involvera de äldre kan bland annat ses som ett medel för att erhålla kunskap 
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kring vad som utgör en äldrevänlig stad. Det skulle dock även kunna ses som ett medel för att stärka 
den lokala demokratin genom att en förbättrad kontakt skapas mellan medborgare och myndighet. 
Även lärande och ett stärkt socialt kapital lyfts fram som positiva effekter vid ett aktivt deltagande 
bland de äldre. För en sammanställning av de centrala temana inom en äldrevänlig planering se 
figur 5.  !
 

!
I nästa kapitel kommer de centrala teman som identifierats inom detta kapitel att relateras till olika 
teoretiska koncept för att ytterligare bygga upp en god förståelse för hur en äldrevänlig planering 
kan bedrivas i praktiken och vilka potentiella hinder och möjligheter som förekommer i 
sammanhanget.  
!!!!

Centrala teman för en äldrevänlig planering
Politiskt stöd

Helhetsperspektiv och förankring inom den ordinarie organisationen

Samordning och samverkan

Involvering av äldre
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Figur 5: Centrala teman för en äldrevänlig planering. 



4. Teoretiskt ramverk!!
I detta kapitel kommer ramverket för en äldrevänlig planering som presenterats i föregående kapitel 
att kompletteras med en teoretisk kunskap insamlad från olika discipliner. Avsikten är att skapa en 
ökad förståelse för de hinder som kan förekomma i anslutning till etablerandet och genomförandet 
av en äldrevänlig planering. Kapitlet avser även att presentera potentiella lösningar för hur dessa 
hinder kan förebyggas och hanteras. Kapitlet kommer således att behandla arbetets andra fråge-
ställning. !
Helhetssyn och samordning inom planeringen!
Som framkommit i föregående kapitel kräver arbetet för en äldrevänlig stad att arbete bedrivs inom 
en rad olika sektorsområden. Vidare framkommer att arbetet inom de olika sektorsområdena inte 
kan ske i avskildhet, utan kräver en samordning mellan olika sektorsområden och de aktörer som 
verkar inom dessa. I många sammanhang förespråkas även en bredare involvering av aktörer från 
olika håll i samhället, däribland från den privata sektorn, forskningsinstitutioner, frivillig-
organisationer och inte minst de äldre själva. Stadsplaneringen kan i sammanhanget ses som ett 
medel för att skapa en bättre samordning mellan olika sektorsområden och aktörer som har en 
inverkan på stadens livsmiljö (Stead & Meijers, 2009:330). Stadsplaneringen kan utifrån detta 
synsätt förstås som ett område som berör samhällets rumsliga organisation och en strävan efter en 
sammanhållen politik mellan de olika myndigheter och institutioner som fattar beslut som berör den 
rumsliga organisationen (Kidd, 2007:162). Stead och Meijers (2009:329) menar till och med att en 
av huvuduppgifterna för stadsplaneringen kommit att bli att integrera och samordna det arbete som 
bedrivs inom olika samhällssektorer.  !
Att integrering kommit att utgöra ett viktigt ämnesområde för stadsplaneringen kan enligt Kidd 
(2007:163) förklaras utifrån ett flertal faktorer. Bland annat kan det ses som en reaktion mot den 
traditionella offentliga organisationens hierarkiska och sektorsuppdelade struktur, som kritiserats för 
att leda till ineffektivitet och motstridiga mål (Kidd, 2007:163). Vid sidan av detta har en ökad 
medvetenhet om politiska sakområdens sammankoppling och hur åtgärder inom ett område inverkar 
på andra områden, bidragit till uppfattningen att det finns ett behov av en bättre integrering mellan 
olika sakområden (Kidd, 2007:163). Även övergången från government till governance, som 
medfört att en större uppsättning aktörer kommit att bli involverade inom samhällsstyrningen, har i 
sin tur bidragit till att uppmärksamma behovet av en bättre integrering (Kidd, 2007:163). Slutligen 
kan ett ökat behov av integrering ses som ett resultat av de förändringar som skett i och med 
globaliseringen och i anslutning till en ökad diskussion kring komplexa och sektorsöverskridande 
samhällsfrågor såsom till exempel hållbarhet (Kidd, 2007:163). Att dessa frågor varit av betydelse, 
har att göra med att de bidragit till att uppmärksamma att komplexa problem inte bara påverkas av 
de beslut som fattas inom en rad olika sektorer inom det egna geografiska området, utan även av de 
beslut som fattas i andra delar av världen (Kidd, 2007:163). 

Olika former av integrering  
Kidd (2007:162-163) gör en uppdelning i tre olika former av integrering som gör sig gällande i ett 
planeringssammanhang, dessa är: sektoriell integrering, territoriell integrering samt organisatorisk 
integrering. De två första kategorierna, sektoriell och territoriell integrering, är av en direkt 
betydelse för en integrerad stadsplanering, medan den organisatoriska integreringen kan förstås som 
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ett svar mot de konsekvenser som uppstår genom tillämpandet av de två första formerna av 
integrering (Kidd, 2007:164).  !
Den sektoriella integreringen utgår ifrån en önskan om att sammanföra och integrera olika politiska 
områden och aktörer som är verksamma inom ett geografiskt område (de Boe et al., 1999 citerad i 
Kidd, 2007:164). Utgångspunkten för detta synsätt är att mycket av det arbete som bedrivs inom 
den offentliga organisationen, bedrivits inom separata sektorsområden med sinsemellan lite 
samarbete (Kidd, 2007:164). Detta riskerar att medföra att olika sektorer arbetar efter motstridiga 
och konkurrerande mål, men även ett ineffektivt arbetssätt, då strukturen möjliggör att ett flertal 
sektorer arbetar parallellt med samma frågor, utan att dra nytta av den kunskap och de resurser som 
finns inom någon av de andra sektorerna (Kidd, 2007:164). I sammanhanget skulle en ökad 
integrering kunna leda till en effektivare process och positiva synergieffekter (Kidd, 2007:164). 
Inom den sektoriella integreringen görs även en uppdelning mellan en tvärsektoriell integrering 
mellan olika sektorsområden som verkar inom den offentliga organisationen och en integrering som 
sker mellan den offentliga organisationen, privata aktörer, allmänheten och frivilligorganisationer, i 
detta fall benämnt som integrering mellan interna och externa aktörer (Kidd, 2007:165-166). Den 
tvärsektoriella integreringen kan ske mellan olika administrativa nivåer, allt ifrån den lokala 
kommunnivån till den nationella nivån och vidare upp på en europeisk nivå (Kidd, 2007:166). 
Integreringen mellan interna och externa aktörer kan i sammanhanget ses som ett resultat av den 
ökade förekomsten av olika former av governancestrukturer inom den offentliga sektorns 
verksamhet, vilket har medfört ett behov av att integrera det arbete som bedrivs utanför den 
offentliga organisationen med det arbete som bedrivs inom den offentliga organisationen (Kidd, 
2007:166).  !
Den territoriella integreringen, som utgör en viktig beståndsdel för den integrerade planeringen på 
den europeiska nivån, kommer att tillskrivas en mindre betydelse i detta arbete, men beskrivs ändå i 
korthet. Territoriell integrering handlar om att integrera olika politiska områden mellan olika 
geografiska områden (de Boe et al., 1999 citerad i Kidd, 2007:166). Utgångspunkten för detta 
synsätt är att det förekommer olika förhållningssätt inom planeringen mellan olika administrativa 
områden, vilket medför en diskontinuitet i anslutning till planering som spänner över ett större 
geografiskt område som är indelat i flera administrativa områden (Kidd, 2007:166). Den territoriella 
integreringen kan delas in i en vertikal integrering vilket avser en integrerad politik mellan olika 
rumsliga nivåer och en horisontell integrering som avser en integrering mellan olika geografiska 
områden som angränsar till varandra eller som på annat sätt delar ett gemensamt intresse avseende 
någon särskild fråga (Kidd, 2007:166). !
Slutligen består den organisatoriska integreringen av det samarbete som måste ske mellan olika 
aktörer som ett resultat av den sektoriella och territoriella integreringen (de Boe et al., 1999 citerad i 
Kidd, 2007:166). Den organisatoriska integreringen betraktas i sammanhanget som en viktig 
förutsättning för den integrering som kommer att kunna uppnås inom den sektoriella och 
territoriella integreringen (Kidd, 2007:166). Inom detta synsätt kan även den organisatoriska 
integreringen avse en vidare uppsättning aktörer såsom till exempel aktörer från allmänheten (Kidd, 
2007:167). Den organisatoriska integreringen kan ske genom en strategisk integrering, vilket 
innebär en integrering mellan olika planer, strategier, program och initiativ (Kidd, 2007:166). Inom 
den organisatoriska integreringen ingår även en operationell integrering som innebär att 
stadsplaneringen ska beaktas, involveras och finnas med i åtanke inom andra sektorsområdens 
arbete (Kidd, 2007:167). Slutligen upptas även inom den organisatoriska integreringen en 
integrering mellan olika discipliner och aktörer, vilket till exempel innebär att uppmuntra och 
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etablera förutsättningar för ett välfungerande samverkansklimat mellan olika aktörer (Kidd, 
2007:167). Inom detta synsätt utgör sammanförandet av olika discipliner och professioner ett 
kritiskt moment, där det är viktigt med ett välfungerande samverkansklimat som möjliggör för en 
sektoriell och territoriell integrering att äga rum (Kidd, 2007:167). För en sammanställning av de 
olika formerna av integrering se figur 6.  !
 

Behovet av ett politiskt stöd 
För att kunna arbeta för en mer integrerad stadsplanering menar Kidd (2007:178) att ett politiskt 
stöd utgör en viktig förutsättning. Förklaringen till detta är framförallt att perspektivet behöver 
genomsyra hela den offentliga organisationen och därigenom manifesteras i ett tidigt skede redan 
när de politiska besluten fattas (Kidd, 2007:178). Detta är viktigt då de politiska besluten lägger 
grunden för mycket av det arbete som sedan kan genomföras på en tjänstemannanivå (Kidd, 
2007:178). Trots detta menar Håkansson (2005:60) att gränsen mellan vad som utgör det politiska 
ansvarsområdet respektive tjänstemännens ansvarsområde är vag och att lokala skillnader kan 
förkomma över tid och beroende på sakområde. I många fall är det tjänstemännen som arbetar med 
att förbereda och ta fram beslutsunderlag, vilket medför att de även innehar en viss möjlighet att 
påverka vilka aspekter som ska lyftas fram inom politiken. På samma sätt har en tjänsteman vissa 
möjligheter att utforma den process inom vilken ett visst arbete ska ske, vilket kan skapa vissa 
möjligheter att även från ett tjänstemannahåll påverka de politiska inriktningarna och 
prioriteringarna. !!
!

Olika former av integrering inom stadsplaneringen
Sektoriell Tvärsektoriell integrering Integrering mellan olika politiska sektorsområden inom ett 

geografiskt område

Integrering mellan 
externa och interna 
aktörer

Integrering mellan offentliga och privata aktiviteter inom ett 
geografiskt område

Territoriell Vertikal integrering Integrering mellan olika samhällsnivåer som är involverade 
inom stadsplaneringen

Horisontell integrering Integrering mellan stadsplaneringen som äger rum inom 
angränsande områden eller inom områden med delade 
intressen

Organisatorisk Strategisk integrering Integrering mellan stadsplaneringen och andra planer, 
strategier, program och initiativ inom ett geografiskt område

Operationell organisation Integrering av stadsplaneringen inom 
genomförandemekanismerna hos alla relevanta sektorer 
inom ett geografiskt område

Disiplinär/aktörs!
integrering

Integrering mellan olika discipliner och aktörer inom ett 
geografiskt område
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Figur 6: Olika former av integrering inom stadsplaneringen. Källa: Kidd (2007:167).



En planering som bygger på samverkan!
De olika formerna för integrering som presenterats av Kidd (2007) medför en rad frågeställningar 
bland annat i anslutning till hur en planering som tar de olika perspektiven i beaktande kan bedrivas 
i praktiken och hur de kan tillämpas inom en äldrevänlig planering. Vidare behövs en ytterligare 
kunskap kring hur lokala arbetskulturer och organisatoriska strukturer kan inverka på arbetet för en 
äldrevänlig planering som utgår ifrån ett helhetsperspektiv, samordning och samverkan. Dessa 
aspekter kommer följande avsnitt att behandla. Inledningsvis kommer dock en bakgrund till varför 
samverkan kommit att utgöra ett viktigt ämnesområde för planeringen att presenteras.  

Motiv till samverkan 
Att samverkan mer generellt kommit att bli ett vanligt förekommande inslag inom den kommunala 
organisationen kan delvis förklaras av utvecklingen från government till governance. Vid en 
beskrivning av skiftet från government till governance och vid en konceptualisering av vad  
begreppet governance egentligen innebär, kan olika vikt tillskrivas olika förklaringsfaktorer 
beroende på sammanhang och politisk utgångspunkt (Stoker, 1998:17-18). Generellt kan sägas att 
det förekommer två övergripande förklaringsmodeller som används när governance diskuteras inom 
litteraturen: ett som bygger på mer ekonomiska argument och ett som är mer inriktat på sociala 
argument. Vilket perspektiv som står i fokus för den diskussion som förs beror delvis på inom 
vilken kontext som diskussionen uppstår. Det mer ekonomiska perspektivet har sin grund inom 
globaliseringen och inom detta perspektiv tillskrivs den globala politiska och ekonomiska 
utvecklingen förklaringen till varför ett skifte skett från government till governance (Newman, 
2001:12). Utgångspunkten för perspektivet är att globala företag och överstatliga institutioner 
kommit att erhålla ett allt större inflytande på bekostnad av de nationella myndigheterna (Newman, 
2001:12). Myndigheternas gensvar mot detta har varit att anpassa sina organisationer efter en 
nyliberal ordning (Newman, 2001:13-14). Detta har skett genom att myndigheterna anammat olika 
former av marknadsmekanismer och utkontrakterat ansvar för genomförande av olika samhälls-
relaterade tjänster på privata aktörer (Newman, 2001:13-14). Detta har i sin tur medfört ett behov av 
nya styrformer, som lett fram till utvecklandet av olika former av samverkans- och partnerskaps-
lösningar  (Newman, 2001:13-14). !
Inom det andra perspektivet tillskrivs mer vikt vid sociala faktorer och förändringar inom samhället 
som kommit att leda fram till anammandet av nya metoder för samhällsstyrning (Newman, 
2001:14). Enligt detta synsätt ses samverkan som ett medel för att hantera komplexa samhälls-
problem (Newman, 2001:14). Om det ekonomiska perspektivet riktar fokus gentemot involverandet 
av privata aktörer i form av företag et cetera, riktas inom detta perspektiv mer fokus gentemot 
medborgarna utifrån förutsatsen att deras kunskap och information behövs för att kunna lösa de 
komplexa problem som samhället står inför i dag (Newman, 2001:15). Inget av perspektiven riktar 
sig dock enbart gentemot privata aktörer eller medborgare, utan en kombination av dessa samt olika 
former av frivilligorganisationer. Vad som skiljer de båda perspektiven åt är snarare utifrån vilka 
argument som samverkan motiveras eller förklaras. De marknadsliberala anhängarna betraktar 
governancesystemet som ett medel för att öka marknadens inflytande och för att uppnå en 
marknadseffektivitet simultant med en minskad byråkrati och myndighetsinflytande (Normann & 
Vasström, 2012:946). På den andra sidan av det politiska spektrumet bejakas governance utifrån 
tanken om en stärkt lokal demokrati genom att allmänheten ges möjlighet att själva ta del i det 
beslutsfattande som berör dem (Normann & Vasström, 2012:946). För stadsplaneringen har skiftet 
från government till governance kommit att medföra att en ökad vikt tillskrivits olika former av 
samverkan. Utifrån detta perspektiv kan samverkan förstås utifrån ett brett perspektiv, där såväl 
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privatpersoner, företag som olika former av intresseorganisationer beträds en möjlighet att delta 
inom planeringen. !
Sullivan och Skelcher (2002:77) presenterar ett flertal olika motiv till varför samverkan initieras 
utifrån ett aktörsperspektiv, däribland för att uppnå en gemensam vision; önskan om att maximera 
tillgängliga resurser; för att hantera komplexa politiska förhållanden och konflikter eller för att 
maximera makt och inflytande inom ett visst sektorsområde eller geografiskt område. Vidare 
beskriver de tre olika förhållningssätt till samverkan: det optimistiska, det pessimistiska och det 
realistiska (Sullivan & Skelcher, 2002:36). De menar att dessa förhållningssätt kan bidra till en 
förståelse för och förklaring till varför samverkan initieras, vilken form samverkan antar och vilka 
faktorer som inverkar på den samverkan som sker (Sullivan & Skelcher, 2002:36).  !
Inom det optimistiska perspektivet initieras samverkan utifrån avsikten att uppnå ett gemensamt mål 
(Sullivan & Skelcher, 2002:37). Två viktiga antaganden som ligger till grund för perspektivet är att 
systemet i dess helhet, till exempel en organisation eller samhället i stort, kommer att gynnas av den 
samverkan som ingås och att de aktörer som ingår samverkan delar en viss grad av altruism där det 
gemensamma målet betraktas som ett viktigare mål än de individuella och sektorsspecifika målen 
(Sullivan & Skelcher, 2002:37). Inom perspektivet inryms även tanken om att samverkan kan leda 
till att makten fördelas mera jämt inom samhället och att tidigare missgynnade grupper kan erhålla 
ett större inflytande över beslutsfattandet (Sullivan & Skelcher, 2002:38). Inom det pessimistiska 
perspektivet är utgångspunkten att aktörer ingår samverkan som ett medel för att upprätthålla eller 
stärka sina maktpositioner (Sullivan & Skelcher, 2002:39). Detta medför att de involverade 
aktörerna kommer att prioritera de egna målen framför de gemensamma (Sullivan & Skelcher, 
2002:39). Inom det realistiska perspektivet ingås samverkan som ett svar mot kontextuella 
förändringar (Sullivan & Skelcher, 2002:41). Inom detta perspektiv kan samverkan präglas av såväl 
altruistiska förtecken som enskilda särintressen (Sullivan & Skelcher, 2002:41). !
När samverkan sker mellan olika kommunala förvaltningar, är en grundläggande tanke att 
samverkan sker i enlighet med de demokratiska grunder som kan förväntas av den verksamhet som 
bedrivs inom ramarna för den kommunala organisationen och tillika att det finns ett grundläggande 
intresse hos de olika aktörerna att arbeta för ett gemensamt mål. När däremot privata aktörer eller 
medborgare utgör parter inom den samverkan som ska etableras, kan en diskussion uppstå kring 
samverkansgruppens förhållande till demokratiska principer. Oftast när kritik riktas gentemot 
demokratiska tillkortakommanden, sker detta i anslutning till samverkan som sker mellan den 
offentliga sektorn och privata aktörer (Sullivan & Skelcher, 2002:80). Detta kan ses som ett resultat 
av de grundläggande skillnader som ofta associeras med de olika verksamheterna, där den offentlig 
sektorn associeras med öppenhet och insyn och målet att arbeta för det allmänna intresset (det 
optimistiska perspektivet), medan privata aktörer associeras med slutenhet och egenintresse (det 
pessimistiska perspektivet) (Sullivan & Skelcher, 2002:80). !
Samverkan mellan kommunala förvaltningar!
Trots vad som beskrivits i föregående avsnitt om att kommunala förvaltningar kan förväntas ha ett 
grundläggande intresse av att samverka för att uppnå gemensamma mål, kan ett flertal olika faktorer 
bidra till spänningar och skapa konflikter även under en samverkansprocess som endast omfattar de 
kommunala förvaltningarna. Detta avsnitt kommer att presentera en bakgrund till vad som kan ge 
upphov till spänningar inom en samverkansprocess mellan kommunala förvaltningar och vidare att 
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presentera förslag på åtgärder som kan vidtas för att hantera dessa spänningar och skapa goda 
förutsättningar för samverkan.  

Professionella kulturer och organisationskulturer 
På samma sätt som när medborgare med olika bakgrund möts under en deltagarprocess, innebär 
mötet mellan olika tjänstemän från olika förvaltningar, att ett möte uppstår mellan olika perspektiv 
som härstammar från individers och professioners individuella erfarenheter. Med olika perspektiv 
uppkommer även olika uppfattningar om vad som utgör ett problem, vilka behov som återfinns och 
vilka de övergripande målen bör vara (Sullivan & Skelcher, 2002:15). Generellt kan sägas att 
övergripande mål oftast är enklare att finna en konsensus kring, än mer konkreta mål (Håkansson & 
Asplund, 2002). Inom en kommunal verksamhet, kan de olika förvaltningarna till viss del förväntas 
arbeta efter gemensamma mål som formulerats inom politiken, vilket kan bidra till att själva 
målformulerandet för den samverkan som ska bedrivas i de flesta fall inte torde utgöra ett större 
problem. Däremot kan uppfattningarna kring hur målen på bästa sätt bör uppnås ofta skilja sig åt 
beroende på vilka traditioner som återfinns inom en viss sektor (Håkansson & Asplund, 2002). 
Politiska agendor, professionella perspektiv, hierarkiska strukturer, yrkesmässiga dagordningar och 
skilda arbetssätt är vidare aspekter som kan utgöra hinder och försvåra för samverkan (Sullivan & 
Skelcher, 2002:35, 80). Därtill finns det en rad aspekter som kan minska en förvaltnings incitament 
att ingå samverkan med en annan förvaltning. En sådan aspekt är om de anställda på en förvaltning 
upplever att de inte själva har så stor nytta av det arbete som ska genomföras (Håkansson & 
Asplund, 2002). !
Utifrån ett organisationsperspektiv talas ofta om lokala organisationskulturer, där varje organisation 
har sina egna mål och normer, som manifesteras genom regler och standarder och som utvecklas 
genom det sociala samspelet som äger rum inom en organisation (Von Borgstede & Lundqvist, 
2006:280). Lokala organisationskulturer kan medföra en mångfald av föreställningar kring vad som 
ska göras och hur saker bör göras (Alvesson, 2002). En viktig grund för de lokala organisations-
kulturerna är professionella normer (Von Borgstede & Lundqvist, 2006:281). De professionella 
normerna kan enligt Von Borgstede och Lundqvist (2006:281) ses som normer som är väletablerade 
inom och karaktäristiska för ett specifikt yrke. Dessa normer skapas genom att yrkesgruppen ingår i 
en sammanslutning där en gemensam syn utvecklas för vad som utgör ett problem och vilka 
lösningar som är möjliga (Von Borgstede & Lundqvist, 2006:281). En viss organisationskultur kan 
vara direkt uttalad inom en organisation genom att särskilda normer och mål tydligt artikulerats 
genom uppdrags- och verksamhetsbeskrivningar, eller genom att vissa värderingar på annat sätt 
finns tydligt uttryckta inom organisationen (Von Borgstede & Lundqvist, 2006:281). Organisations-
kulturen kan dock även växa fram från underförstådda antaganden som delas av medlemmarna 
inom en organisation eller uppkomma som ett resultat av mer generella samhälleliga normer (Von 
Borgstede & Lundqvist, 2006). !
Sammantaget har de lokala praktiker och kulturer som återfinns inom olika sektorer och mellan 
olika professioner inom den kommunala verksamheten en stor inverkan på den kapacitet som går att 
frambringa vid samverkan mellan olika sektorer (Sullivan & Skelcher, 2002:52). De kan även 
försvåra och i värsta fall utgöra ett hinder för samverkan om de inte beaktas under själva 
samverkansprocessen och ett aktivt arbete bedrivs för att överkomma de barriärer som olika 
organisationskulturer kan utgöra (Sullivan & Skelcher, 2002:110). I nästkommande avsnitt kommer 
en redogörelse att göras för olika faktorer som kan skapa goda förutsättningar för samverkan. 
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Framgångsfaktorer vid samverkan 
Det finns vissa faktorer som kan underlätta och bidra till en mer framgångsrik samverkan. Tornberg 
och Cars (2008) presenterar några faktorer som är av betydelse för att få till stånd en samordnad 
planering i anslutning till stadsutvecklingsprojekt. Att dessa faktorer kan vara relevanta att även 
beakta i anslutning till en äldrevänlig planering har att göra med att de är direkt relaterade till goda 
förutsättningar för sektorsövergripande samarbeten. Tornberg och Cars (2008:58) nämner bland 
annat betydelsen av en gemensam målbild som kan leda de involverade aktörernas arbete i en 
gemensam riktning. Att det finns en överordnad målbild som samverkansgruppen kan falla tillbaka 
på kan bland annat underlätta i situationer då det råder meningsskiljaktigheter kring de beslut som 
ska fattas (Tornberg & Cars, 2008:58). Vidare är det viktigt att det arbete som ska bedrivas 
omgärdas av en viss stabilitet och tydlighet, något som i viss mån förutsätter att arbetet bygger på 
en viss långsiktighet, men även kan relateras till att de involverade aktörerna vet vart de har 
varandra (Tornberg & Cars, 2008:58-60).  !
En gemensam målbild och en långsiktig stabilitet och tydlighet förutsätter i sin tur att arbetet är väl 
förankrat bland såväl interna som externa aktörer (Tornberg & Cars, 2008:60). Om arbetet inte är 
väl förankrat riskerar den gemensamma målbilden och stabiliteten att gå förlorad vid förekomsten 
av omstruktureringar, om nyckelaktörer försvinner eller om nya aktörer tillkommer (Tornberg & 
Cars, 2008:60). Bland annat behöver arbetet förankras internt inom respektive sektorsområde, i 
detta fall inom respektive förvaltning. Detta är viktigt så att inte bara de representanter som ingår i 
samverkansgruppen känner till arbetets mål och inriktning, utan att samtliga medarbetare på de 
olika förvaltningarna arbetar för en gemensam måluppfyllelse (Tornberg & Cars, 2008:60). Om 
externa aktörer, det vill säga privata aktörer eller medborgare, är involverade inom den samverkan 
som äger rum behöver arbetet även förankras med dessa (Tornberg & Cars, 2008:62). Att förankra 
arbetet med externa aktörer, som kanske saknar kunskap om till exempel kommunala planerings-
processer, är viktigt för att skapa en förståelse hos de externa aktörerna för hur kommunala 
processer bedrivs och vilka svårigheter som kan förekomma och vilka förutsättningar som råder i 
sammanhanget (Tornberg & Cars, 2008:62). Slutligen nämner Tornberg och Cars (2008:62) vikten 
av att det sektorsövergripande arbetet har en legitimitet. Legitimitet är särskilt viktigt för att skapa 
ett mandat för handlande vid frågor som kan uppfattas som kontroversiella eller som saknar stöd 
inom till exempel delar av en organisation (Tornberg & Cars, 2008:62). Legitimitet kan i 
sammanhanget uppstå både genom informella och formella processer och uppkomma uppifrån och 
nerifrån, till exempel genom att en opinion skapas för eller emot en viss fråga eller genom att en 
överordnad såsom till exempel en chef eller politiker uttrycker att en viss fråga ska lyftas fram och 
arbetas med (Tornberg & Cars, 2008:62). Generellt är ett politiskt stöd och ett stöd från en högre 
myndighetsnivå en viktig aspekt för en välfungerande samverkan bland annat för att stödja 
utvecklandet av en välfungerande samverkanskultur och säkerställa möjlighet till ett varaktigt 
engagemang (Sullivan & Skelcher, 2002:105-107). 

Individuella egenskaper och ledarskap 
Foster-Fishman et al. (2001) har genomfört en studie av befintlig litteratur i anslutning till olika 
former av samverkansprojekt i avsikt att presentera en sammanställning av viktiga förutsättningar 
som kan bidra till skapandet av samverkanskapacitet, det vill säga förutsättningar som bidrar till en 
effektiv samverkan. Deras slutsatser är att vissa aspekter som kan underlätta vid samverkan kan 
relateras till de samverkande aktörernas individuella egenskaper, bland annat nämns samarbets-
förmåga som en viktig egenskap (Foster-Fishman et al., 2001:243). Vidare framhålls konflikt-
hanteringsförmåga, goda kommunikationsegenskaper och en god förståelse för andra aktörers 
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perspektiv som viktiga egenskaper (Foster-Fishman et al., 2001:243). Även Sullivan och Skelcher 
(2002:100) framhåller individuella egenskaper som kan underlätta vid samverkan. De nämner bland 
annat personer som har en förmåga att anpassa sin kommunikation till det forum inom vilket de 
verkar och som har en förmåga att nätverka och skapa kontakter med relevanta aktörer (Sullivan & 
Skelcher, 2002:100). Vidare anser de att individer med en god förmåga att se situationer från ett 
flertal olika perspektiv är viktiga för en välfungerande samverkan (Sullivan & Skelcher, 2002:100). !
Foster-Fishman et al. (2001:248) framhåller även betydelsen av att de involverade aktörerna har en 
positiv attityd gentemot samarbetet och att de ser behovet av och den positiva nyttan med att 
samverka. För att detta ska vara fallet krävs i många fall att de samverkande aktörerna upplever att 
de fördelar som kan erhållas genom samarbetet överväger de kostnader som det innebär att 
samverka (Foster-Fishman et al., 2001:248). Foster-Fishman et al. (2001:248-249) menar även att 
det ofta är enklare för aktörer som känner ett stort åtagande i anslutning till de frågor som 
samverkan berör, att motivera sig att ingå samverkan. Förtroende och tillit utgör andra aspekter som 
är viktiga vid samverkan, särskilt i de fall då parterna saknar en tradition av att samverka (Sullivan 
& Skelcher, 2002:102). När det rör sig om samverkan mellan olika kommunala förvaltningar torde 
dock utgångspunkten vara att ett förtroende finns för att de olika aktörerna arbetar för samma över-
gripande mål. För detta krävs dock en enhetlig politik, där förvaltningarna får likartade mål-
sättningar från politiskt håll. !
Även ledarskap utgör en viktig beståndsdel för en välfungerande samverkan (Sullivan & Skelcher, 
2002). Under en process för medborgardeltagande tillskrivs planeraren ofta uppgiften att 
sammanföra olika nätverk och aktörer och att hantera de konflikter som kan uppstå i anslutning till 
att aktörer från olika kontexter och med olika sociala preferensramar och kulturella uppfattningar 
kommer samman. Även inom en kontext av samverkan mellan olika kommunala förvaltningar har 
planeraren en viss vana av att inneha en central roll (Håkansson & Asplund, 2002). Detta hänger 
nära samman med den förändrade synen på planeraren, där planeraren inte längre tillskrivs rollen 
som en expert som besitter all relevant kunskap som behövs för att kunna planera ett samhälle, 
vilket tidigare utgjorde den gängse uppfattningen (Healey et al., 2002:8). Istället tillskrivs 
planeraren rollen som samordnare, som har i uppgift att samordna och beakta den mångfald av 
aktörer som berörs av de beslut som fattas (Healey, 1998:1538). Planerarens uppgift blir således att 
sammanföra olika nätverk och aktörer och att hantera de konflikter som kan uppstå när aktörer från 
olika kontexter och med olika sociala preferensramar och kulturella uppfattningar, kommer samman 
för att diskutera frågor som på olika vis berör dem (Healey, 1999:116). Att planerare kommit att 
inneha en central roll vid tvärsektoriella arbeten såsom till exempel översiktsplanering och annan 
form av strategisk planering har även medfört att planerarna haft ett relativt stort inflytande över 
själva samverkansprocessen och haft möjlighet att styra arbetets inriktning (Håkansson & Asplund, 
2002). Att ha inflytande över samverkansprocessen är dock något som betraktas som viktig för 
många yrkesgrupper (Håkansson & Asplund, 2002). Detta medför att det inte är självklart att den 
ledande rollen inom en samverkansprocess oreflekterat ska erhållas av den sektor som arbetar med 
stadsplanering eller liknande, då detta potentiellt kan ge upphov till konflikter och missämja. 
Sullivan och Skelcher (2002:104) framhåller även att personliga egenskaper kan vara av en större 
betydelse än från vilken sektor som en individ kommer ifrån eller jobbar vid när det gäller ledarskap 
vid samverkan (Sullivan & Skelcher, 2002:104). !
!
!
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Involvering av medborgarna!
I föregående avsnitt har mycket fokus riktats gentemot den typ av samverkan som kan bedrivas 
mellan kommunala förvaltningar. I detta avsnitt kommer fokus att skiftas till den form av 
samverkan som bygger på medborgarnas deltagande inom olika former av kommunala besluts-
processer. Samverkan mellan kommunala förvaltningar samt samverkan med allmänheten genom 
olika former av deltagarprocesser skulle kunna betraktas som två separata teoretiska områden. 
Samtidigt är det två områden som har många gemensamma beröringspunkter, framförallt när det 
kommer till de svårigheter som denna typ av processer kan förknippas med. Detta innebär att många 
av de aspekter som tagits upp för diskussion i föregående avsnitt även har bäring i anslutning till en 
diskussion om medborgarnas involvering. På samma sätt har även vad som sägs i detta avsnitt en 
viss relevans för den samverkan som sker mellan olika kommunala förvaltningar. 

Olika former av deltagarprocesser 
När medborgarna involveras inom planeringen kan det göras enligt olika arrangemang och med 
olika avsikter. Som ett exempel kan medborgarna involveras under planering och genomförande 
eller vid beslutsfattande angående aspekter som berör dem (Sullivan & Skelcher, 2002:164). Vidare 
kan avsikten från myndigheternas sida vara att genom deltagarprocessen sprida information, 
insamla kunskap eller att skapa en större social gemenskap eller ett minskat utanförskap (Sullivan & 
Skelcher, 2002:164). I anslutning till den bebyggda miljöns utformning uttrycks dessutom krav på 
medborgarnas deltagande i enlighet med den lagstiftning som återfinns i Plan- och bygglagen. I 
många fall bereds dock medborgarna en större möjlighet att delta än vad som är lagstadgat, vilket 
kan härledas till ett flertal olika anledningar. För det första råder uppfattningen att ett större 
samhälleligt stöd kan erhållas för de beslut som antas om medborgarna beretts en möjlighet att yttra 
sig och påverka besluten innan de fattas (Pollock & Sharp, 2012:3064). Detta kan ses som önskvärt 
utifrån avsikten att stärka den lokala demokratin i en tid som präglas av ett minskat engagemang 
inom de traditionella politiska forumen, men också utgöra ett medel för att minska förekomsten av 
missnöje och till exempel överklaganden under ett senare skeden av planeringsprocessen (Cleaver, 
1999:598). Ytterligare argument för att involvera medborgarna är att det kan leda till en bättre 
kunskapsbas för de beslut som ska fattas och vidare kan själva processen inom vilken medborgarna 
involveras ses som ett medel för att stärka det sociala kapitalet och skapa ett ökat samhälls-
engagemang (Innes & Booher, 2003:55).  

Svårigheter vid medborgardeltagande 
I anslutning till deltagarprocesser är det dock viktigt att beakta att olika avsikter och utformningen 
för deltagandet kan leda till mycket olika resultat. Redan år 1969 presenterade Sherry Arnstein 
(2007) en modell för olika nivåer av deltagande, som sedan kommit att bli vida refererad i olika 
sammanhang då deltagande diskuteras i relation till medborgarnas reella möjlighet till inflytande. 
Arnstein (2007) menar att vissa deltagarprocesser är utformade på ett sådant sätt att det aldrig 
kommer att medföra några reella möjligheter för inflytande för medborgarna och således mer är att 
betrakta som en symboliskt akt. Dessa processer riskerar att leda till frustration och misstro bland 
medborgarna och bidra till minskade incitament för deltagande inom andra samhälleliga processer 
(Arnstein, 2007). När en deltagarprocess initieras är det därför viktigt att det redan från början 
tydligt framgår vilka möjligheter till inflytande som processen kan leda till för de som deltar 
(Listerborn, 2007:70). Om avsikten är att medborgarna ska kunna vara med och påverka de beslut 
som fattas, behöver de som leder processen och politikerna vara öppna för och beredda att på allvar 
beakta de förslag som kan tänkas framkomma (Listerborn, 2007:70). 
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Att allmänheten och andra aktörer ges en större möjlighet att ta del inom beslutsfattandet beskrivs 
dock inte alltid i positiva termer. Ibland kan medborgarnas ökade direktinflytande inom besluts-
fattandet betraktas som ett hot mot den representativa demokratin (Sullivan & Skelcher, 2002:165). 
Den representativa demokratin utgör grunden för det beslutsfattande som äger rum inom den 
offentliga sektorn och en viktig utgångspunkt är att beslut som berör samhället ska fattas av 
folkvalda representanter som sedan kan ställas till svars för sina handlingar och de beslut som fattas 
(Connelly & Richardson, 2008:380). I anslutning till detta uppstår en gråzon när beslutsfattandet 
förflyttas till alternativa forum, där ansvarsfördelning och ansvarsutkrävande inte längre är lika 
självklart. Detta har även gett upphov till frågeställningar kring huruvida de beslut som fattas inom 
ramen för en samverkansprocess, där aktörer utanför den offentliga sektorn deltar, är att betrakta 
som legitima eller inte (Connelly & Richardson, 2008:380; Henecke & Khan, 2002:27). Ett av de 
problem som ofta lyfts fram i sammanhanget, är att de alternativa forum som skapas för 
medborgarnas deltagande ofta har svårigheter att uppnå en god representation av befolkningen 
(Connelly & Richardson, 2008:378). Detta kan förklaras av att medborgarnas förutsättningar för 
deltagande ser mycket olika ut, vilket bland annat beror på ojämlika samhällsstrukturer (Henecke & 
Khan, 2002:23). !
Begrepp såsom representation, representativitet och inkludering utgör sedan länge föremål för 
diskussioner inom planeringen (Petriwskyj et al., 2012:183). Inom en deltagarprocess är en 
frågeställning för den som är ansvarig för processen att beakta huruvida de som deltar kan betraktas 
som representativa för övriga medborgare (Petriwskyj et al., 2012:183). Detta utgör dock en svår 
uppgift, för att inte säga nästintill omöjlig, då varken identitet eller föreställningar kring 
representativitet utgör stabila företeelser utan snarare bör betraktas som något som är föränderligt 
över tid (Newman, 2005).  !
Även själva processen inom vilken deltagandet sker kan ge upphov till exkluderande processer. 
Young (2000) talar om extern och intern exkludering, varvid externa faktorer som kan inverka på 
människors möjligheter att delta inom en deltagarprocess kan utgöras av själva designen på forumet 
inom vilken diskussionen ska föras. För äldre skulle till exempel avstånd och tillgänglighet till den 
plats där deltagande ska ske kunna utgöra ett externt hinder som avhåller eller hindrar dem från att 
delta. En intern exkludering kan ske genom att ett språkbruk som inte bemästras av samtliga parter 
brukas, vilket kan medföra att vissa personer exkluderas från samtalet och därigenom inte kan ta till 
sig av den information som ges eller göra sin röst hörd (Young, 2000). Människor som bor och 
vistas i ett område dagligen bygger även upp en praktisk/lokal kunskap kring platsen som baseras 
på deras vardagliga erfarenheter, liknande den kunskap som formas inom lokala kulturer på till 
exempel en arbetsplats eller inom ett akademiskt fält (Healey, 1998:1540). Inom ett geografiskt 
område kan en mångfald av sådana lokala kunskapskulturer återfinnas (Healey, 1998:1540). När 
dessa olika kulturer möts kommer olika värderingar, resonemang och språkbruk att mötas och för 
att processen ska kunna bidra till en ökad kunskap krävs att kapacitet finns för att skapa ett forum 
där de olika kulturerna kan mötas (Healey, 1998:1540). 

Ett bidrag från den kommunikativa planeringsteorin 
Den kommunikativa planeringen kan ses som ett paraplybegrepp för en rad olika inriktningar och 
metoder inom planeringen som syftar till att främja ett aktivt deltagande bland medborgarna. När 
samverkan diskuteras inom ramen för den kommunikativa planeringen avses en kollektiv form av 
samhällsstyrning där berörda aktörer från samhället gemensamt löser sina problem och konflikter 
(Healey, 1998:1535). Berörda aktörer avser i detta sammanhang personer med ett intresse i det som 
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frågan berör, med ett erkännande att många personer som har ett potentiellt intresse av en viss fråga 
i dag aldrig involveras inom beslutsfattandet (Healey, 1998:1538). Det främsta argumentet för att 
involvera en bredare uppsättning aktörer i anslutning till den offentliga organisationens verksamhet 
är att komplettera den befintliga kunskapen som återfinns bland planerare och tjänstemän (Healey, 
1998:1539). Genom att involvera medborgare kan en praktisk kunskap som är baserad på var-
dagliga upplevelser erhållas och problem och potentiella lösningar formuleras utifrån en bredare 
kunskapsbas, som förhoppningsvis kan leda fram till att mer effektiva strategier och beslut kan 
formuleras och fattas (Healey, 1998:1539). Själva kunskapsutbytet utgör en viktig grund för att 
inleda ett samarbete i enlighet med till exempel den kollaborativa planeringen, som utgör en 
inriktning inom den kommunikativa planeringen (Innes & Booher, 2003:40). En annan viktig avsikt 
är att skapa en ökad förståelse för hur olika aktörers problem är relaterade till varandra (Innes & 
Booher, 2003:40). Genom att olika aktörer kommer samman och utvecklar en förståelse för andra 
aktörers intressen och synsätt uppstår ofta ett bättre argumentationsklimat där det kan vara enklare 
att finna lösningar på gemensamma problem och utveckla en gemensam förståelse för hur ett arbete 
i symbios kan gynna samtliga parter (Innes & Booher, 2003:42-43). I många fall förknippas den 
kommunikativa planeringen med konsensusskapande, vilket dock kommit att föranleda en viss 
kritik. Vissa menar att det inom många deltagarprocesser är svårt att uppnå de ideala förhållandena 
som krävs för att kunna uppnå konsensus och i sammanhanget förordas bland annat att mer 
uppmärksamhet bör riktas gentemot de maktförhållanden som kan inverka på den kommunikativa 
processen (Flyvbjerg, 2002).  !
Vissa forskare har riktat fokus mot den institutionella kontexten för att förstå de strukturer som 
formar möjligheter och hinder i anslutning till olika aktörers agerande inom en kommunikativ 
process (Healey, 1999:112). Den institutionella teorin används inom en rad olika discipliner, vilket 
medför att olika tolkningar förekommer (Healey, 1999:112). Inom det nyinstutionella perspektivet, 
som till exempel Healey (1999) ansluter sig till, betraktas själva institutionen inte som en 
traditionell organisation, utan snarare som det etablerade forum inom vilket sociala frågor hanteras 
(Healey, 1999:113). Institutioner utgör enligt detta synsätt ett ramverk för normer, regler och en viss 
praxis som bidrar till att strukturera vårt handlande inom den sociala kontexten (Healey, 2007:64). 
Detta handlingsutrymme växer fram mellan det formella (regler och strukturer) och det informella 
(normer och praxis) (Healey, 2007:64). På så vis används det nyinstutionella perspektivet för att 
förstå hur individer påverkas av den sociala kontext inom vilken de verkar och hur denna kontext 
inverkar på individens tänkande och handlande (Healey, 1999:113). I detta sammanhang är det inte 
bara forumets utformning som styr huruvida processen kommer att vara givande, utan även 
förekomsten eller avsaknaden av en social infrastruktur (Healey, 1998:1540). Där den sociala 
infrastrukturen är utvecklad kan information, kunskap och förståelse utvecklas under deltagar-
processen (Healey, 1998:1541). I sammanhanget talas ofta om strategier som avser att stödja den 
institutionella kapaciteten. Healey (1998:1541) menar att argumentet för den kollaborativa 
planeringen ligger i dess bidrag att skapa en institutionell kapacitet. !
Sammanfattning av det teoretiska bidraget !
De tankar och teorier som presenterats kring en integrerad stadsplanering bidrar till att skapa en 
förståelse för de bakomliggande orsakerna till varför en bättre integrering och samverkan behöver 
ske i anslutning till frågor som berör äldre och i anslutning till frågor som kräver en helhetssyn och 
samordning mer generellt. Vidare ger de olika formerna av integrering som presenterats en kunskap 
kring hur ett arbete för en äldrevänlig planering som utgår ifrån en helhetssyn och samverkan skulle 
kunna organiseras.  
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Inom det teoretiska kapitlet har även en mer ingående diskussion förts kring samverkan. Bland 
annat så har ett flertal förklaringsfaktorer presenterats för varför samverkan initieras. En förståelse 
för de olika motiven som kan ligga bakom samverkan är viktigt, då de olika motiven för att ingå 
samverkan har en inverkan på hur samverkansprocessen kommer att vara uppbyggd och fungera. 
Den teoretiska bakgrunden har även bidragit med en förståelse för att det vid samverkan mellan 
kommunala förvaltningar kan uppstå problem i samband med att olika professionella kulturer möts. 
För att inte mötet mellan olika professioner ska ge upphov till problem och utgöra ett hinder vid 
samverkan måste de olika professionerna ges möjlighet att komma samman och gemensamt 
formulera arbetets inriktning och skapa en gemensam förståelse för det arbete som ska bedrivas. I 
sammanhanget kan politiken underlätta för den samverkan som ska äga rum genom att formulera 
gemensamma riktningar för de olika förvaltningarna, men också genom att stödja samverkans-
arbetet mer generellt. Inom litteraturen framhålls även att individuella egenskaper hos dem som ska 
delta inom samverkan kan vara av en stor betydelse för hur väl samverkan kommer att fungera. !
Inom det teoretiska kapitlet har även deltagarprocesser diskuterats. Bland annat framkommer att 
deltagarprocesser kan utformas på många olika vis och tjäna ett flertal olika syften. Vad som dock 
är viktigt är att det tydligt framgår under ett inledande skede vilka avsikter som föranleder 
deltagandet och vilket inflytande deltagarna kan förväntas ha på arbetets utkomst. I anslutning till 
deltagarprocesser är det även av betydelse att reflektera kring vilka som deltar och hur deltagandet 
kan utformas på ett sådant sätt att en så bred uppsättning deltagare som möjligt deltar och så att alla 
deltagare har möjlighet att komma till tals. !
Som framkommit av det teoretiska ramverket är många av de problem som kan uppstå i anslutning 
till en samverkansprocess oberoende av om samverkan sker med medborgare eller mellan 
kommunala tjänstemän. För att hantera de svårigheter och konflikter som kan uppstå i mötet mellan 
individer med olika kulturella preferensramar, argumenteras i denna uppsats att kunskap och 
metoder kan inhämtas från den kommunikativa planeringen. Metoder från den kommunikativa 
planeringen kan således tillämpas för att skapa såväl en välfungerande samverkansprocess som en 
deltagarprocess med ett välfungerande argumentationsklimat. !
I anslutning till den äldrevänliga planeringen har även ett flertal potentiella hinder identifierats. Ett 
potentiellt hinder kan i sammanhanget utgöras av att det finns ett flertal konkurrerande politiska 
områden, vilket kan försvåra för arbetet med att genomföra en äldrevänlig planering. Även själva 
processen inom vilken den äldrevänliga planeringen ska bedrivas kan kantas av svårigheter. En 
äldrevänlig planering kräver att ett helhetsperspektiv antas i anslutning till äldre, vilket i sin tur 
medför att olika samhällssektorer behöver arbeta gemensamt för att förbättra situationen för de 
äldre. Inom den offentliga organisationen kan professionella kulturer och de etablerade vanor som 
förekommer inom en viss organisation, utgöra ett hinder för samverkan. För att undgå ett sådant 
problem, är det viktigt att arbeta för att skapa ett välfungerande samverkansklimat. Ett väl-
fungerande samverkansklimat kan bland annat skapas genom etablerandet av en samverkans-
organisation där de involverade aktörerna ges en möjlighet att bygga upp en gemensam förståelse. 
En sådan instans kan även skapa en viss stabilitet för det arbete som ska bedrivas. !
Även i anslutning till de äldres deltagande kan ett flertal problem uppkomma. Ett bristande 
engagemang kan utgöra ett sådant problem. För att skapa ett engagemang hos de äldre är det viktigt 
att utforma en deltagarprocess som kan skapa ett mervärde för dem som deltar. Det kan också vara 
motiverande om de som deltar vet att deras deltagande kan leda till ett reellt inflytande. Ett annat 
vanligt förekommande problem i anslutning till medborgardeltagande går att relatera till deltagarnas 
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representativitet. Varvid det förespråkats att det är viktigt att de som är ansvariga för deltagandet 
arbetar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett brett deltagande och försöker att nå 
ut till olika grupper av äldre. För att detta ska vara möjligt behöver strukturella förhållanden som 
hindrar somliga grupper från att delta minimeras. För en sammanställning av de potentiella hinder 
och lösningar som identifierats utifrån den teoretiska genomgången se figur 7. !
 

!
!

Hinder för en äldrevänlig planering
Hinder Åtgärd

Bristande politiskt stöd!!!
- Konkurrens mellan olika investeringsområden

Aktivt handlande av tjänstemän/privata aktörer 
(medborgare, intresseorganisationer)!!
Sammanlänka äldrevänliga strategier med ordinarie 
arbete

Bristande helhetsperspektiv Samverkan mellan olika samhällssektorer, metoder 
för integrering

Svårigheter vid sektorsövergripande samverkan!!
- Professionella kulturer och organisationskulturer!!!
- Motstridiga förvaltningsmål !!
- Instabilitet, beroende av nyckelaktörer!!!
- Låga incitament till samverkan !!

!!
Etablerande av en samverkansorganisation!
Arbete för att skapa ett bra samverkansklimat!!
Politiskt stöd, gemensamma riktlinjer !!
Politisk förankring, etablerande av 
samverkansorganisation!!
Gemensamma riktlinjer, skapa förståelse för de 
gemensamma målen och hur det egna arbetet kan 
tjäna på det gemensamma arbetet

Svårigheter vid medborgardeltagande!!
- Bristande engagemang hos medborgare/äldre!!!
- Undermålig representation av äldre

!!
Skapa givande deltagarprocesser som ger möjlighet 
till ett reellt inflytande!!
Skapa en inkluderande deltagarprocess och tillämpa 
alternativa strategier/forum för att nå ut till olika 
grupper av äldre
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Figur 7: Sammanställning av potentiella hinder och lösningar i anslutning till en äldrevänlig planering. 



5. Stockholms stads arbete för äldre!!
Detta kapitel presenterar en redogörelse för det material som samlats in genom intervjuer med 
förvaltningsanställda inom Stockholms stad. Kapitlet avser att skapa en ökad förståelse för hur de 
kommunala förvaltningarna arbetar med och tänker kring frågor som berör äldre. I kapitlet finns 
även ett avsnitt som beskriver hur de kommunala pensionärsråden fungerar. Kapitlet inleds dock 
med en presentation av hur äldreperspektivet finns representerat inom styrande kommunala 
dokument såsom stadens översiktsplan och vision för år 2030.  !
Stockholms stads visioner för år 2030!
År 2007 antog Stockholms stads kommunfullmäktige en vision för stadens utveckling kallad ett 
Stockholm i världsklass (Stockholms stad, 2014g). En revidering av visionen initierades år 2012 
men är i skrivandes stund ännu pågående (Stockholms stad, 2014g). Det förslag som presenterats 
för den reviderande visionen bygger dock vidare på den äldre versionen, där målsättningen är att 
Stockholm år 2030 ska vara Stockholmarnas stad, en innovativ och växande stad och en mångsidig 
och upplevelserik stad (Stockholms stad, 2014g). Hela stadens organisation har i uppdrag att arbeta 
i visionens riktning, vilket medför att alla planer och projekt som bedrivs inom staden ska stödja 
arbetet för att uppnå visionen (Stockholms stad, 2014g). !
Ett flertal av de målsättningar som är tänkta att bidra till visionens uppfyllelse är relevanta för äldre 
personers levnadsförhållanden, särskilt det övergripande målet om ett Stockholmarnas stad. Inom 
ramen för detta mål anges bland annat att Stockholm år 2030 ska vara en trygg och sammanhållen 
stad där invånarna känner sig delaktiga i stadens utveckling och har inflytande över sin vardag 
(Stockholms stad, 2014d:5). Som ett medel för att uppnå detta mål understryks vikten av att 
medborgarna bjuds in till dialoger i anslutning till frågor som berör dem och vidare framgår att 
ålder inte ska utgöra ett hinder för att delta i samhällets utveckling (Stockholms stad, 2014d:5). 
Målsättningen om att Stockholm ska bli en av världens tryggaste städer, där ingen ska behöva känna 
sig otrygg, relateras också specifikt till den äldre delen av befolkningen, där det anges att 
Stockholm ska vara en trygg stad att åldras i (Stockholms stad, 2014d:6-7). I visionen framgår även 
att äldre personer ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar i sina hem så länge som de önskar 
(Stockholms stad, 2014d:7). För att detta ska vara möjligt ska det finnas många alternativ att välja 
mellan när det kommer till omsorg, boende, kultur och fritid (Stockholms stad, 2014d:5). Vikten av 
goda kommunikationer, hög tillgänglighet och ett brett utbud av service, varor och tjänster nämns 
också som viktiga förutsättningar för att äldre ska kunna leva självständigt och bo kvar i sina hem 
(Stockholms stad, 2014d:11). Även äldres möjligheter att delta inom arbetslivet och ideella 
verksamheter framhålls tillsammans med åtgärder för att förebygga åldersdiskriminering som 
målsättningar för att den övergripande visionen om ett framtida Stockholmarnas stad ska kunna 
uppnås (Stockholms stad, 2014d:8). !
Stockholms stads översiktsplan utgör ett viktigt instrument för att vidareutveckla hur staden ska 
utvecklas under de kommande åren för att visionen ska kunna nås till år 2030. I översiktsplanen 
nämns målsättningen om en stad som är för alla oavsett ålder, kön, social status eller ursprung 
(Stockholms stad, 2010:16). Specifika åtgärder som riktar sig mot de äldre lyser dock med sin 
frånvaro. I översiktsplanen nämns gruppen äldre endast ett fåtal gånger, däribland i anslutning till 
frågor som berör trygghet. I detta sammanhang lyfts äldre tillsammans med kvinnor fram som två 
grupper som ofta upplever det som otryggt att vistas utomhus under kvällstid och som är oroade för 
att utsättas för brott (Stockholms stad, 2010:16). Äldre lyfts även fram tillsammans med ungdomar, 
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studenter och funktionshindrade som grupper som kräver särskilda insatser när det gäller boende 
(Stockholms stad, 2010:23). !
Andra områden som lyfts fram som viktiga i översiktsplanen och som kan tänkas vara av en särskild 
betydelse för äldre personer är målet om en god tillgänglighet via kollektivtrafik, en barriärfri stad 
(Stockholms stad, 2010:41), levande offentliga platser och mötesplatser där innehåll och gestaltning 
utgår från olika gruppers behov samt ett utvecklat serviceutbud i alla delar av staden (Stockholms 
stad, 2010:17). De högt ställda målsättningarna om att bli världens mest tillgängliga huvudstad, där 
det ska vara enkelt att röra sig till fots och med cykel och där tillgängligheten för personer med 
funktionshinder ska prioriteras, är även en målsättning av betydelse för äldre personer (Stockholms 
stad, 2010:45). !
I översiktsplanen nämns även att det sociala perspektivet behöver stärkas inom planeringen och 
sociala analyser och dialoger nämns som ett medel för att öka kunskapen om olika gruppers 
vardagsbehov (Stockholms stad, 2010:17). När det gäller olika gruppers behov, framträder dock, att 
barn utgör en grupp som erhåller en större uppmärksamhet än vad till exempel gruppen äldre gör. 
Barns behov av trygga och inspirerande miljöer nämns till exempel som en utgångspunkt för 
utformningen av den fysiska miljön och även i anslutning till frågor som berör kultur och idrott 
nämns barn som en specifik målgrupp (Stockholms stad, 2010:16-18).  !
Ett arbete med att aktualisera Stockholms stads översiktsplan är för närvarande pågående. 
Aktualiserandet av översiktsplanen görs i enlighet med lag som anger att kommunfullmäktige under 
varje mandatperiod ska fatta beslut kring översiktsplanens aktualitet (Stockholms stad, 2014c:6). I 
anslutning till denna process har Stockholms stad beslutat att bedriva en rullande översiktsplanering 
som möjliggör antagande av en ny översiktsplan vid varje ny mandatperiod (Stockholms stad, 
2014c:6). Inom ramen för denna process har en uppföljning av den befintliga översiktsplanen 
genomförts under ett projekt med namnet Fokus Promenadstaden (Stockholms stad, 2014c:6). I den 
rapport som publicerats i anslutning till projektet framförs bland annat att det sociala perspektivet 
bör stärkas inom den långsiktiga planeringen, bland annat i relation till aspekter såsom kultur, 
folkhälsa, delaktighet, tillgång till service och mötesplatser (Stockholms stad, 2014c:14). Barn och 
ungas behov nämns även som ett viktigt arbetsområde och i sammanhanget föreslås en ökad 
tillämpning av barnkonsekvensanalyser (Stockholms stad, 2014c:16). !
Även Stockholms stads budget utgör en indikator för vilka intentioner som staden har i anslutning 
till frågor som berör äldre. I budgeten för år 2015 framgår bland annat att de äldre ska få tillgång till 
ett flertal boendealternativ och ett ökat antal mötesplatser med möjlighet till social gemenskap, 
fysisk träning och friskvård (Stockholms stad, 2014b:74-75). Överlag är dock fokus för det som 
anges i anslutning till äldre aspekter som berör vård- och omsorgsverksamheten.  !
Förvaltningstjänstemännens och pensionärsrådens berättelser!
I följande avsnitt presenteras en redogörelse för det material som samlats in genom intervjuer med 
förvaltningsanställda vid Stockholms stad och med stadens pensionärsråd.  

Stadsbyggnadskontoret och barndiskursen 
Det är stadsbyggnadskontoret som innehar huvudansvaret för arbetet med översiktsplanen och 
aktualiseringen av densamma. I anslutning till den diskussion som förts om att stärka det sociala 
perspektivet inom översiktsplanen menar en av de personer som intervjuats från förvaltningen 
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(SBK1) att barnperspektivet kommit att erhålla ett stort gehör. Att barn är en fråga som prioriteras 
märks inte minst från politiskt håll, där politiken genom den nya budgeten indikerat att barn ska 
belysas bättre inom planeringen (SBK1). Att just barn kommit att hamna i fokus för planeringen 
skulle dock kunna ses som en tillfällighet menar en av de anställda (SBK1), kanske beroende på att 
det utgjort ett ämne som diskuterats mycket under sista tiden eller för att det finns etablerade 
metoder för att arbeta med ett barnperspektiv till exempel genom barnkonsekvensanalyser.  !
Det är dock inte enbart barn som diskuteras som en specifik grupp inom planeringen på stads-
byggnadskontoret, relativt mycket uppmärksamhet har även riktats gentemot funktionshindrade i 
och med Stockholms stads satsningar på tillgänglighet (SBK2). Som ett exempel framkommer att 
funktionshinderrådet utgör en välbekant aktör för de intervjuade på stadsbyggnadskontoret, medan 
kommunstyrelsens pensionärsråd inte utgör en aktör som förvaltningen för diskussioner med 
(SBK2). En av de anställda (SBK2) menar att en orsak till att de funktionshindrade framträder  mer 
än de äldre, kan ha att göra med att det är enklare att påtala brister i den offentliga miljön utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv, medan de problem som betraktas som unika för äldre kan vara mer 
svårpreciserade. Vidare menar en av de anställda (SBK2) att de aspekter som upplevs som ett 
problem för gruppen äldre kan skifta kraftigt mellan olika grupper av äldre, vilket försvårar för 
äldrerörelsen att enas om vilka frågor som är mest relevanta utifrån ett äldreperspektiv. Dessa 
tankegångar ligger även till grund till varför förvaltningen finner vissa svårigheter med att 
förespråka ett specifikt äldreperspektiv inom planeringen (SBK1). Ett av problemen som de 
anställda lyfter fram i anslutning till att integrera ett äldreperspektiv inom planeringen, är relaterat 
till att ett sådant perspektiv skulle kunna involvera en mångfald av olika aspekter, från hur befintlig 
sjukvård fungerar till vilken samhällsservice som finns att tillgå (SBK2). Att arbeta med frågan 
skulle således kräva en involvering av en rad olika aktörer och troligtvis även kräva att en 
organisation med ansvar för att bedriva frågan upprättades (SBK2). !
I samband med den uppmärksamhet som kommit att riktas gentemot barn har dock de 
förvaltningsanställda kommit att fundera över huruvida även äldre personer skulle behöva lyftas 
fram bättre inom planeringen (SBK1). Samtidigt menar en av de anställda (SBK1) att detta inte 
utgör en självklarhet, då det finns många olika grupper vars behov potentiellt skulle behöva lyftas 
fram bättre. Istället för att rikta uppmärksamhet gentemot specifika grupper föreslår därför en av de 
anställda (SBK1) att det kanske vore en bättre idé att arbeta utifrån ett bredare perspektiv och till 
exempel genomföra sociala konsekvensanalyser istället för barnkonsekvensanalyser et cetera. 
Samtidigt framhåller personen (SBK1) att det ibland behövs att vissa grupper särskiljs inom 
planeringen för att deras unika behov ska kunna uppmärksammas. Den intervjuade (SBK1) 
understryker dock vikten av att det i detta sammanhang finns ett politiskt mandat som rättfärdigar 
att arbete bedrivs inom ett visst område. !
Från politiskt håll har stadsbyggnadskontoret inte fått några särskilda riktlinjer att förhålla sig till 
vad beträffar äldre (SBK1). Trots detta menar en av de anställda (SBK1) att det stärkta mandatet att 
arbeta med frågor som berör social hållbarhet och att lyfta fram det sociala perspektivet inom 
planeringen indirekt medför att ett äldreperspektiv behöver beaktas. Den anställda (SBK1) menar 
dock att om ett äldreperspektiv ska beaktas inom planeringen, är det viktigt att perspektivet tas upp 
på ett effektivt sätt och att det finns med redan under ett tidigt skede. Vid studie av dokument som 
producerats av förvaltningen framträder dock att de äldre i dagsläget saknar en representation. Som 
ett exempel omnämns inte äldre i stadsbyggnadskontoret strategidokument Bostadspotential i 
Stockholm (Stockholms stad, 2014a), trots att äldres boende lyfts fram som en viktig fråga i 
översiktsplanen (Stockholms stad, 2010:23). Detta kan troligtvis förklaras av att förvaltningen i 
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dagsläget anser att de saknar strategier och metoder för hur äldreperspektivet skulle kunna beaktas 
inom planeringen (SBK1).  !
En av de intervjuade (SBK2) på stadsbyggnadskontoret framhåller vikten av att ett äldreperspektiv 
inom planeringen inte får resultera i ytterligare en checklista som ska bockas av i anslutning till 
planeringsprocessen. Den anställda menar att det under senare år kommit att bli allt fler perspektiv 
som ska belysas inom planeringen, alltifrån omfattande studier kring hållbarhet till detaljerade 
studier av översvämningsrisk, vilket ibland bidragit till känslan av att helhetssynen gått förlorad. 
Den andra intervjupersonen (SBK1) tror däremot att det finns ett behov av någon form av checklista 
för att arbeta med äldreperspektivet, men att även direkta dialoger med äldre behövs för att öka 
kunskapen om de behov som finns. Något som lyfts fram som ett problem av de anställda, är att det 
i dagsläget saknas en kunskap kring äldre personers behov och önskemål i anslutning till den 
fysiska miljöns utformning och stadslivet mer generellt. I sammanhanget lyfts även fram att det 
föreligger vissa svårigheter med att fånga in de äldres åsikter (SBK1). Trots att medelåldern ofta är 
hög inom de forum där medborgarnas åsikter samlas in, innebär det inte att det är en representativ 
bild av äldre som insamlas genom de befintliga forumen (SBK1). I sammanhanget nämns 
möjligheten att utveckla den lokala planeringen på stadsdelsnivå med en ökad möjlighet för 
medborgarna att kunna framföra synpunkter kring deras närmiljö (SBK1). I dagsläget involveras 
stadsdelarna inom enstaka projekt, men en av de anställda (SBK1) menar att det vore bättre om 
stadsdelsförvaltningarna kunde inneha en mera aktiv och kontinuerlig del inom den rullande 
översiktsplaneringen. I dagsläget saknar stadsdelarna en mer utpräglad stadsplanerarfunktion, trots 
att det är stadsdelsförvaltningarna som i många fall har mest kontakt med medborgarna (SBK1).  

Trafikkontoret och tillgänglighetsdiskursen 
Då tillgänglighet i gaturummet och den offentliga miljön identifierats som en viktig aspekt för 
äldres möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv, har två personer med ansvar för 
tillgänglighetsfrågor intervjuats från trafikkontoret. Trafikkontorets tillgänglighetsarbete utgår dock 
ifrån personer med en funktionsnedsättning, vilket innebär att äldre i de flesta fall inte beaktas 
specifikt inom den planering som genomförs (TK2). Inte heller från politiskt håll har trafikkontoret 
fått i uppdrag att lyfta fram äldre, utan det som kommuniceras är tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning (TK2). Trots detta förekommer i vissa fall att äldre personer lyfts fram inom 
förvaltningens verksamhet, däribland i anslutning till frågor som berör drift och underhåll och i 
samband med frågor som berör halkbekämpning (TK2). Detta beror på att äldre personer utgjort en 
överrepresenterad grupp vad gäller singelolyckor och fallolyckor (TK2).  !
En av de intervjuade (TK1) tycker inte att det utgör ett problem att äldre personer inte beaktas som 
en specifik grupp inom förvaltningens arbete. Detta beror enligt den anställda på att gruppen äldre 
har stora likheter med personer med funktionshinder och således omfattas av det arbete som bedrivs 
i anslutning till tillgänglighet. Tanken är således att en planering som utgår ifrån en god 
tillgänglighet för funktionshindrade, även innebär en god tillgänglighet för äldre (TK1). Detta 
tankesätt återfinns även i den handbok som utarbetats av trafikkontoret i anslutning till stadens 
tillgänglighetsarbete. I handboken nämns bland annat att många tillgänglighetsåtgärder som utgår 
från andra grupper med funktionsnedsättningar, även har en positiv inverkan för äldre personer 
(Stockholms stad, 2008:14). Äldre nämns dock specifik i några sammanhang i handboken, 
däribland i anslutning till snöröjning och underhåll av gångytor (Stockholms stad, 2008:14). Vidare 
anges sittplatser och enkla trafikmiljöer som aspekter som bidrar till en bättre tillgänglighet för 
äldre (Stockholms stad, 2008:14). Slutligen nämns även cykeltrafiken som ett problem för många 
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äldre, varpå det förespråkas att äldre bör tas i beaktande vid utformning av gång- och cykelbanor 
(Stockholms stad, 2008:42). En av de intervjuade från förvaltningen (TK2) lyfter även fram 
cykelfrågan som ett område inom vilket äldre kan behöva beaktas specifikt. Personen menar bland 
annat att en ökad förekomst av cyklister utgör en utmaning för många äldre som upplever det som 
otryggt i de fall då  gång- och cykelbanor är dåligt separerade. !
Generellt kan sägas att trafikkontoret arbetar utifrån föresatsen att inte lyfta fram specifika grupper 
inom sin planering, utan snarare fokuserar på att utveckla goda lösningar som ska fungera för alla 
samhällets invånare (TK1). En av de intervjuade (TK2) menar till exempel att det är viktigt att finna 
lösningar som fungerar för alla samhällsgrupper och att därigenom undvika att olika gruppers behov 
ställs emot varandra. Snarare än att utgå ifrån att finna lösningar som är utvecklade för att vara väl 
anpassade för en specifik grupp, är utgångspunkten därför att arbeta fram typlösningar och 
standarder som ska fungera väl för alla (TK2). Ett exempel på hur detta arbete bedrivs är genom de 
typritningar som tas fram för utformning av busshållsplatser och övergångsställen (TK2). Ibland 
möts förvaltningen dock av frågan hur det är möjligt att planera för alla, när vissa gruppers behov 
kan vara motstridiga (TK1). En av de intervjuade (TK1) upplever dock inte att detta utgör ett 
problem i praktiken, då personen anser att det finns goda universallösningar som fungerar bra för 
alla grupper inom befolkningen. Samtidigt poängterar den andra intervjupersonen (TK2) att det i 
somliga fall kan vara effektivt att lyfta fram vissa grupper som till exempel äldre. Att detta skulle 
vara fallet menar intervjupersonen (TK2) beror på att det kan innebära att tillgänglighetsfrågorna 
kan erhålla ett större gehör, då personer ofta har enklare att relatera till känslan av att bli gammal än 
hur stadens fysiska miljö upplevs för en person med ett funktionshinder.  !
Trafikkontoret för en kontinuerlig dialog med funktionshinderrådet som är rådgivande till 
trafiknämnden, vilket innebär att de är med och diskuterar och skriver utlåtanden kring en rad olika 
frågor som berör trafikkontorets och trafiknämndens verksamhet (TK1). Däremot förs ingen direkt 
dialog med kommunstyrelsens pensionärsråd och inte heller genomförs några andra riktade insatser 
för att samla information om de äldres upplevelser av gatumiljön (TK1). Trots detta anser en av de 
anställda (TK2) att äldreperspektivet lyfts fram relativt ofta i samband med dialoger med 
allmänheten, då många av de som deltar vid dessa tillfällen är äldre personer. Det har även funnits 
tillfällen då pensionärsråden i de olika stadsdelarna involverats i trafikkontorets arbete, exempelvis i 
anslutning till framtagandet av tillgänglighetsplaner i de olika stadsdelarna (TK2). Detta har dock 
främst skett inom ramen för enstaka projekt och utgör således inte ett permanent inslag inom 
förvaltningens arbete (TK2).  !
Trafikkontoret samverkar främst med exploateringskontoret, men även med stadsbyggnadskontoret 
(TK2). Som ett exempel kan trafikkontoret involveras vid tillgänglighetsanpassningar av bostäder, 
trots att detta är ett arbete som stadsbyggnadskontoret ansvarar för (TK1). Att trafikkontoret kan 
involveras i dessa sammanhang beror på att trafikkontoret har ansvar för gatumarken som tar vid 
utanför porten, vilket innebär att de kan komma att behöva genomföra åtgärder på gångbanor och 
liknande för att tillgängligheten till en bostad ska kunna förbättras (TK2). En av de intervjuade på 
trafikkontoret anser dock att ett mer organiserat samarbete kring frågor som berör tillgänglighet 
vore att förorda (TK1). Framförallt efterfrågas gemensamma riktlinjer som samtliga förvaltningar 
har att förhålla sig till, men även en samordnare för tillgänglighetsfrågorna och ett nätverk för 
diskussioner kring tillgänglighet (TK1, TK2). En av de intervjuade (TK1) tycker att ett tvär-
sektoriellt samarbete vore särskilt bra för att främja ett tillgänglighetsarbete som genomsyrar hela 
byggprocessen och för att säkerställa att samma bedömningar görs inom hela den kommunala 
organisationen. Som ett exempel nämns att exploateringskontoret i sina nybyggnadsprojekt och 
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trafikkontoret i sina ombyggnadsprojekt borde arbeta på ett likartat sätt (TK2). En av de anställda 
(TK2) nämner de problem som uppstår i dagsläget när vissa förutsättningar låses genom detalj-
planeprocessen. Om trafikkontoret inte fått vara delaktiga under ett tidigt skede, kan detta bland 
annat medföra svårigheter för trafikkontoret att i ett senare skede utarbeta goda lösningar för en 
tillgänglig gatumiljö (TK2). En av de intervjuade (TK2) menar att en möjlig orsak till att det i dag 
saknas ett samarbete kring frågor som berör tillgänglighet kan ha att göra med att vardera 
förvaltning själva har ansvar för att tillhandahålla behövd kompetens i anslutning till 
tillgänglighetsfrågor. Tidigare hade trafikkontoret ett övergripande ansvar för frågor som berörde 
tillgänglighet i anslutning till trafikplaneringen, i dag har istället respektive stadsdelsförvaltning och 
bolag ett tydligt uppdrag att själva ansvara för dessa frågor (TK1). 

Äldreförvaltningen och bostadsdiskursen 
På äldreförvaltningen är det bostadsfrågan som står i centrum för de diskussioner som förs om den 
åldrande befolkningen ur ett stadsplaneringsperspektiv. Boendefrågan ses även som en av de stora 
samhällsutmaningarna i anslutning till den åldrande befolkningen av de som intervjuats på 
förvaltningen. En av de intervjuade (ÄF1) lyfter bland annat fram behovet av ett varierat bostads-
bestånd med ett brett utbud av olika boendeformer såsom trygghetsboenden, seniorboenden men 
även mer kollektiva boendeformer med gemensamhetsutrymmen. En annan aspekt som lyfts fram 
som betydelsefull i anslutning till äldres boende är förekomsten av mötesplatser och möjligheter att 
inta gemensamma måltider även vid enskilt boende (ÄF1).  !
Boende utgör även ett arbetsområde som lyfts fram inom äldreförvaltningens budget och 
verksamhetsplan, där artikuleras bland annat att de: ”Äldre ska ges möjlighet att bo kvar i sitt 
ordinarie boende så länge det är möjligt.” (Stockholms stad, 2014f:3). Vidare framgår att med 
kvarboende avses att: ”…bo kvar i sin ordinarie bostad, i samma fastighet eller i 
närområdet.” (Stockholms stad, 2014f:3). I samma dokument framgår även att en översyn behöver 
göras i anslutning till det ordinarie bostadsbeståndets tillgänglighet och att det i sammanhanget vore 
bra att bredda perspektivet på tillgänglighet till att inte bara avse själva bostaden, utan även 
bostadens närområde (Stockholms stad, 2014f:3). Till exempel föreslås att fastighetens och 
kvarterets fysiska beskaffenheter ska beaktas samt närområdets tillgänglighet till olika former av 
service såsom matserveringar, närbutiker och gemensamhetslokaler (Stockholms stad, 2014f:3). !
En av de intervjuade (ÄF2) lyfter fram problemet med att området runtomkring själva bostaden 
sällan beaktas i sammanhang då tillgänglighet diskuteras och personen menar att även miljön 
runtomkring en bostad måste vara anpassad för att äldre personer ska kunna bo kvar i det ordinarie 
bostadsbeståndet. Trots detta är det, i anslutning till tillgänglighet, främst frågor som berör bostaden 
som diskuteras av äldreförvaltningen (ÄF1). I anslutning till dessa frågor finns även en stark tilltro 
till att de äldre gärna vill bo kvar i sin hemmiljö så länge som möjligt. Samtidigt menar en av de 
anställda (ÄF1) att kvarboendeprincipen skulle kunna problematiseras vad gäller konceptets 
innebörd och att det därav inte nödvändigtvis måste innebära att de äldre ska bo kvar i exakt samma 
bostad. Som ett exempel framförs att även en flyttning mellan två våningsplan, inom kvarteret eller 
inom närområdet skulle kunna avses (ÄF1). Dessa tankegångar återfinns, som redan nämnts, även i 
förvaltningens budget och verksamhetsplan (Stockholms stad, 2014f:3). !
Äldreförvaltningen har främst ansvar för boendeplanering som berör socialtjänstens område, det vill 
säga bostäder som är beviljade enligt socialtjänstens bistånd såsom serviceboenden, korttids-
boenden et cetera (ÄF1). Att äldreförvaltningen har ansvar för att genomföra boendeplanering i 
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anslutning till äldreboenden framgår som ett tydligt uppdrag i förvaltningens budget (ÄF1). Från 
politiskt håll har dock förvaltningen inte fått några tydliga uppdrag om att de ska involvera sig inom 
stadsplaneringen i stort och inte heller att de ska verka för ett samarbete med någon av de andra 
fackförvaltningarna eller privata aktörer i anslutning till dessa frågor (ÄF1). Samtidigt bor många 
äldre i det ordinarie bostadsbeståndet, vilket medför att förvaltningen även har ett visst ansvar att 
vara med och verka för att dessa bostäder utgör en god levnadsmiljö för äldre (ÄF1). I samband 
med detta förordar de intervjuade en tillgänglighetsanpassning av bostadsbeståndet i stort, då de 
anser att detta skulle frigöra en större uppsättning bostäder som är lämpliga för äldre personer 
(ÄF1). De framför även att det finns goda exempel på hur denna typ av åtgärder kan genomföras i 
samband med stamrenoveringar, men att en samverkan då krävs med kommunala och privata 
bostadsbolag (ÄF1). Äldreförvaltningen har fört vissa diskussioner kring tillgänglighet tillsammans 
med de kommunala bostadsbolagen, men i och med att viktiga nyckelpersoner försvunnit så har 
diskussionerna avtagit och i dagsläget förekommer inga liknande diskussioner (ÄF1). De aktörer 
som äldreförvaltningen främst har kontakt med i sitt dagliga arbete som berör äldres boendemiljö är 
stadsdelsförvaltningarna, stadsledningskontoret och Micasa som är det kommunägda fastighets-
bolaget som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter (ÄF1). !
Äldreförvaltningen har även försökt att initiera en tvärsektoriell diskussion kring boendeplanering 
för äldre med några av de andra fackförvaltningarna däribland stadsbyggnadskontoret, trafik-
kontoret och exploateringskontoret (ÄF1). De samtal som förts har dock inte lett fram till något 
konkret arbete (ÄF1). En av intervjupersonerna (ÄF1) menar därför att staden i dag saknar en 
enhetlig syn och inriktning för hur framtidens boende ska se ut för de äldre. Intervjupersonen (ÄF1) 
upplever överlag att ett äldreperspektiv saknas inom stadsplaneringen. Utöver frågor som direkt 
berör boendeplanering för äldre brukar förvaltningen inte bli kontaktade av andra förvaltningar 
(ÄF1). !
Den största vinsten med ett samarbete skulle enligt de intervjuade (ÄF1) vara att få till stånd en 
gemensam inriktning för planeringen för äldre och på så vis undvika att de olika förvaltningarna 
bedriver parallella arbeten med frågor som egentligen skulle kunna bedrivas gemensamt. En av de 
anställda (ÄF1) menar även att det för äldreförvaltningens del skulle vara bra att beträdas inflytande 
tidigare i planeringsprocessen. Ett av problemen i dagsläget, som äldreförvaltningen ser det, är att 
äldreperspektivet inte finns med från början av planeringen, vilket leder till onödiga inlåsningar som 
kan försvåra arbetet med att skapa bra boendemiljöer för äldre (ÄF1, ÄF2). En av de intervjuade 
(ÄF1) menar att för att ett nybyggt område ska kunna bli äldrevänligt krävs en rad olika insatser 
under ett flertal olika skeden i planeringsprocessen och såväl detaljplan, kommunikationer, 
serviceutbud samt utemiljön måste vara utformade för att stödja de äldres behov. En av 
intervjupersonerna (ÄF2) anser att ett tvärsektoriellt samarbete mellan de kommunala 
fackförvaltningarna vore särskilt relevant i anslutning till stadens översiktsplanering, för att 
därigenom kunna säkerställa att äldrefrågan förs in på dagordningen. Samhällsbyggnadskontoret, 
exploateringskontoret och trafikkontoret nämns som särskilt relevanta samtalspartners i 
sammanhanget (ÄF2). !
Äldreförvaltningen har möjlighet att diskutera olika frågor som berör äldre med kommunstyrelsens 
pensionärsråd (ÄF1). Övrig kontakt med äldre personer sker främst via de olika stadsdels-
förvaltningarna, där bland annat samråd brukar hållas kring frågor som främst berör boendemiljön 
på serviceboenden eller frågor som berör själva äldreomsorgen (ÄF2). Överlag har den dialog som 
förts med äldre främst inriktat sig mot frågor kring de äldres inställning gentemot senior- och 
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trygghetsboenden och äldreförvaltningen har inte själva arbetat aktivt med dialoger med äldre 
personer (ÄF1, ÄF2). 

Fastighetskontoret  
Tillgänglighet till offentliga byggnader är något som ofta lyfts fram som betydelsefullt för den 
äldrevänliga staden. Därav intervjuades även en person från fastighetskontoret, då 
fastighetskontoret bland annat har ansvar för att förvalta och utveckla delar av stadens offentliga 
lokaler (FK). Exempel på lokaler som fastighetskontoret ansvarar för är idrottsanläggningar, 
bibliotek, museer och byggnader som till exempel stadshuset (FK). Tidigare stod fastighetskontoret 
även som ägare för en rad olika vårdboenden inom staden, men denna verksamhet har sedan en tid 
tillbaka övertagits av det kommunala fastighetsbolaget Micasa (FK). !
Fastighetskontoret har i uppdrag att tillgänglighetsanpassa alla sina publika lokaler för personer 
med funktionsnedsättning och förvaltningens arbete återkopplar således till Stockholms stads vision 
för år 2030 om att bli en tillgänglig stad för sina medborgare (Stockholms stad, 2014e). När 
fastighetskontoret arbetar med tillgängligheten i sina lokaler är det dock utifrån tillgänglighet för 
personer med funktionshinder (FK). Fastighetskontoret för även en kontinuerlig dialog med 
funktionshinderrådet i anslutning till olika projekt som genomförs i staden (FK). Intervjupersonen  
(FK) menar att förvaltningen försöker att föra in funktionshinderrådet i samband med diskussioner 
som berör tillgänglighet och att beakta deras synpunkter redan i ett tidigt skede innan projekt hunnit 
pågå så länge att inlåsningar skett. Några särskilda diskussioner förs dock inte kring eventuella 
behov hos äldre (FK). Däremot utgör barn en grupp som diskuteras inom förvaltningen. Intervju-
personen (FK) nämner begreppet ”en planering i ögonhöjd”, vilket kommit att få ett visst gehör 
inom förvaltningens verksamhet. !
Fastighetskontoret ansvarar för den yta som återfinns inom en byggnad, vilket medför att 
förvaltningen samverkar med andra förvaltningar kring frågor som berör tillgänglighet i utemiljön 
(FK). Detta samarbete bedrivs bland annat för att säkerställa en god tillgänglighet till de byggnader 
som fastighetskontoret ansvarar för (FK). Intervjupersonen (FK) anser vidare att ett samarbete 
mellan de olika förvaltningarna vad gäller frågor som berör äldre, men kanske framförallt 
tillgänglighet, vore bra för att säkerställa att alla förvaltningar arbetar på ett likvärdigt sätt. 
Intervjupersonen (FK) framhåller även betydelsen av att utbyta erfarenheter och kunskap och menar 
att till exempel Micasa utgör en aktör som besitter stor kunskap kring frågor som berör 
tillgänglighet med en särskild inriktning mot äldre. Intervjupersonen (FK) menar dock att det i 
dagsläget saknas ett forum för att utbyta expertis i anslutning till denna typ av frågor.  

Pensionärsråden 
I Stockholms stad finns pensionärsråd som beträds möjlighet att yttra sig kring frågor som berör 
äldres levnadsförhållanden. Dessa råd finns i anslutning till både landstinget, kommunstyrelsen och 
stadsdelarna (Stockholms stad, 2007). Inom denna studie har information från två personer med 
erfarenhet från pensionärsråd i anslutning till landstinget, kommunstyrelsen och stadsdelarna 
intervjuats med avsikten att insamla kunskap om rådens verksamhet. !
Det finns ingen lag som säger att kommunerna måste inrätta pensionärsråd, däremot menar en av de 
intervjuade (PR2), som själv är aktiv inom kommunstyrelsens pensionärsråd i Stockholms stad, att 
kommuner runt om i Sverige verkar vara tämligen eniga om att pensionärsråd är bra och att det 
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därav finns på många håll runt om i landet. Kommunstyrelsens pensionärsråd är ett rådgivande 
organ till kommunstyrelsen som får ta del av och yttra sig i anslutning till frågor som berör äldre 
innan beslut fattas av kommunstyrelsen (Stockholms stad, 2007). Rådet består av 9 ledamöter som 
utses av kommunstyrelsen efter att ha blivit nominerade av någon av pensionärsorganisationerna 
(Stockholms stad, 2007). Alla pensionärsorganisationer som har mer än 3000 folkbokförda 
medlemmar i Stockholm garanteras en plats i rådet (Stockholms stad, 2007). Stadsdelarnas 
pensionärsråd är uppbyggda på ett liknande sätt. !
Enligt en av de intervjuade (PR2) är det främst frågor som berör vård, omsorg, boende, trafik samt 
gata som diskuteras inom kommunstyrelsens pensionärsråd. Vård och omsorgsfrågor samt i viss 
mån boendefrågor dominerar dock diskussionen (PR2). Intervjupersonen (PR2) menar att det är 
mycket att diskutera i anslutning till dessa ämnesområden, vilket bidrar till att det ibland saknas tid 
för att diskutera andra frågor. Samtidigt tycker personen att det vore väl motiverat att även belysa 
frågor som berör till exempel gatuplanering, gemensamhetslokaler, bostäder, tillgänglighet och 
idrott och hälsa ur ett äldreperspektiv. Att de frågor som diskuteras har en viss inriktning mot just 
vård och omsorg kan ses som ett resultat av att det är äldreförvaltningen som sköter 
administrationen till rådet, det vill säga som introducerar rådet till de frågor som kommer att tas upp 
i kommunfullmäktige (Stockholms stad, 2007). Detta innebär i praktiken att det främst är 
äldreförvaltningens frågor som kommer rådet till handa (PR2). Rådet har vid ett flertal tillfällen 
poängterat att de gärna vill ha insyn i fler ärenden som kommer från de andra förvaltningarna, men 
eftersom denna information i sådana fall måste inhämtas och överlämnas via äldreförvaltningen blir 
detta en process som är beroende av att den som har ansvar för att förse pensionärsrådet med 
information också kan avgöra vilka frågor som skulle kunna vara av intresse för rådet (PR2).  !
Bilden av att det främst är i anslutning till äldreförvaltningens arbetsområde som pensionärsråden 
bjuds in att delta i diskussionen delas även av den andra intervjupersonen (PR1). Personen menar 
dock att ett inträde av fler unga, aktiva och friska pensionärer inneburit att de frågor som diskuteras 
i dag även berör andra samhällsområden såsom trafik och boende. Personen anser dock att det 
främst är äldreförvaltningen som mer direkt efterfrågar de äldres synpunkter, medan de andra 
förvaltningarna beaktar dem om de äldre själva framför synpunkter kring en förvaltnings 
verksamhet. Intervjupersonen menar att efter äldreförvaltningen sker mest kontakt med 
trafikkontoret och därefter stadsbyggnadskontoret. När det gäller stadsbyggnadskontorets 
verksamhet, så är det främst vid remissvar på detaljplaner som rådet uttalar sig (PR1). !
Att trafikkontoret utgör en aktör vars frågor intresserar de äldre, kan härledas till att förvaltningen 
har ansvar för många frågor som berör tillgängligheten i utomhusmiljön (PR1). Samtidigt utgör 
kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor en viktig remissinstans för det arbete som bedrivs i 
anslutning till trafikkontorets tillgänglighetsarbete (PR1). En av intervjupersonerna (PR1) menar att 
det ibland kan utgöra ett problem att äldre personer blir sammanslagna med funktionshinderrörelsen 
när diskussioner förs kring frågor som berör tillgänglighet. Detta beror på att enkla lösningar som  
skulle fungera bra för äldre personer och vara enkla och billiga att implementera, aldrig blir 
genomförda för att de inte möter kraven från funktionshinderrörelsen (PR1). Den andra intervju-
personen (PR2) ser inte direkt något problem med att funktionshinderrörelsen i vissa fall bereds ett 
större utrymme än de äldre, utan menar att många av de frågor som funktionshinderrådet för, även 
kommer de äldre till nytta. Personen understryker dock att detta kan leda till att specifika 
äldrefrågor hamnar i skymundan och menar att kommunstyrelsens pensionärsråd och funktions-
hinderrådet utgör två parallella rörelser som i vissa fall skulle tjäna på ett närmare samröre. !
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I anslutning till frågor som berör stadsplanering och stadsutveckling och den verksamhet som 
bedrivs genom stadsbyggnadskontoret menar en av de intervjuade (PR1) att det ofta är i samband 
med detaljfrågor, snarare än inom den översiktliga och mer strategiska planeringen, som de äldres 
åsikter tas till vara och lyssnas på. En av intervjupersonerna (PR1) nämner som ett exempel att vid 
utformningsfrågor, ska det innebära stora kostnader för att ett förslag som förespråkas av de äldre 
inte ska tas i beaktande. Att detaljfrågor kan vara enklare att diskutera än mer omfattande 
strategiska frågor är något som även upplevs av den andra intervjupersonen (PR2). Denna person  
menar att ibland när rådet blir involverade under ett tidigt stadium, till exempel under ett planskede, 
är det många olika frågor som diskuteras och att det då kan vara svårt att föra in diskussionen att 
handla om frågor som specifikt berör äldre.  !
Båda intervjupersonerna tycker att det är en bra lösning att ha pensionärsråd som är underställda 
kommunstyrelsen, då detta bidrar till en möjlighet att diskutera en rad olika ärenden och frågor. 
Vidare står kommunstyrelsens pensionärsråd i kontakt med både tjänstemännen och politikerna, 
vilket upplevs som positivt av de intervjuade. Som ett exempel medför detta att även vid ett skifte 
av den politiska majoriteten, fortsätter den dagliga verksamheten att bedrivas genom tjänstemännen, 
vilket bidrar till en viss kontinuitet även om den politiska makten förändras (PR2). En av de 
intervjuade (PR1) ser inte något direkt behov av alternativa metoder för att samla in äldres åsikter, 
snarare anser personen att de äldre redan utgör en överrepresenterad grupp vid olika deltagar-
processer. Samtidigt framkommer att många av de som väljer att involvera sig inom olika forum där 
till exempel den bebyggda miljöns utformning diskuteras, är personer som har någon form av 
tidigare erfarenhet eller kunskap inom området (PR1). Intervjupersonen menar dock att okunskap 
om själva planeringsprocessen eller liknande inte skulle utgöra ett problem för pensionärer som inte 
kan men vill engagera sig, då pensionärsorganisationerna hjälper till att utbilda sina representanter. !
Sammanfattande reflektioner!
Utifrån de intervjuer som genomförts framträder bilden av att en planering som specifikt tar de 
äldres behov i beaktande utgör ett främmande inslag för de förvaltningsanställda. Det framkommer 
även att de ambitioner som uttrycks från politiskt håll har en stor betydelse för hur arbetet bedrivs 
på respektive förvaltning. I Stockholms stad har för tillfället barn utgjort en politiskt viktigt fråga, 
vilket kommit att prägla de diskussioner som förts på de olika förvaltningarna. Trots detta 
framhåller de intervjuade att det även finns ett behov av att lyfta fram äldre. Det starkaste stödet för 
detta återfinns hos äldreförvaltningen, som till och med försökt att initiera samverkan i anslutning 
till frågor som berör äldre. Dessa initiativ har dock inte utvecklats till några permanenta inslag. Hos 
stadsbyggnadskontoret har en diskussion förts kring huruvida det vore möjligt att stärka det sociala 
perspektivet mer generellt inom planeringen istället för att lyfta fram enskilda grupper. På 
trafikkontoret och fastighetskontoret återfinns en större skepsis gentemot att lyfta fram särskilda 
grupper inom planeringen, snarare finns en önskan om att finna goda universallösningar som 
fungerar väl för alla medborgare. Denna önskan står dock i konflikt med en medvetenhet om att det 
i somliga fall krävs att vissa grupper med särskilda behov lyfts fram specifikt för att deras behov 
ska kunna uppmärksammas och därigenom beaktas. !
Ett flertal indikatorer pekar på att de anställda själva upplever ett behov av en bättre samverkan 
mellan de olika förvaltningarna. Bland annat nämns de svårigheter som ibland uppstår genom att en 
förvaltning fattar beslut under ett tidigt skede av till exempel en planeringsprocess som i ett senare 
skede begränsar en annan förvaltnings handlingsutrymme. Med en bättre samverkan tror flertalet av 
de intervjuade att de inlåsningar som sker i dagsläget skulle kunna undvikas. Flera av de intervjuade 
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upplever även att de olika förvaltningarna ibland bedriver parallella arbeten utan att dra nytta av de 
fördelar som återfinns i anslutning till ett samordnat arbete. På liknande sätt efterfrågas enhetliga 
strategier som de olika förvaltningarna har att förhålla sig efter. !
Under intervjuerna framkommer även att förvaltningarna har relativt få kanaler för att kommunicera 
med de äldre. Den mesta kontakten mellan de äldre och den kommunala organisationen sker via 
stadsdelsförvaltningarna, med ett visst undantag för pensionärsråden. I anslutning till 
pensionärsrådens verksamhet framkommer att råden har ett visst inflytande över de frågor som 
beslutas i kommunfullmäktige, å andra sidan framkommer att många områden som de äldre 
potentiellt säger sig vara intresserade av att diskutera aldrig når det forum som skapats genom 
råden.  

�57



6. En äldrevänlig planering i Stockholm!!
Detta kapitel kommer att beskriva och diskutera hur en äldrevänlig planering skulle kunna ta sin 
form inom Stockholms stad och de potentiella hinder och möjliga lösningar som föreligger i 
sammanhanget. Diskussionen kommer att utgå ifrån de centrala teman som identifierats i anslutning 
till vad som utgör en äldrevänlig planering, det vill säga ett politiskt stöd, helhetssyn och 
förankring, samordning och samverkan mellan kommunala sektorsområden och slutligen 
involvering av de äldre. Kapitlet avser att besvara studiens tredje frågeställning som berör hur 
Stockholms stad kan utveckla sitt arbete med en äldrevänlig planering och vilka hinder och möjliga 
lösningar som föreligger i sammanhanget. 
!
Politiskt stöd!
Inledningsvis har argumenterats för att ett mer storskaligt projekt med avsikt att förbättra en stads 
äldrevänlighet kräver ett politiskt stöd även om det samtidigt finns vissa möjligheter för de anställda 
att lyfta fram frågan som ett viktigt arbetsområde.  

Det politiska stödet inom Stockholms stad 
I enlighet med vad som argumenterats av Fitzgerald och Caro (2014) kan ett politiskt stöd närmast 
sägas utgöra en förutsättning vid ett mer omfattande arbete för att förbättra en stads äldrevänlighet. 
Även under de intervjuer som genomförts med förvaltningsanställda från Stockholms stad fram-
kommer att de ambitioner som uttrycks från politiskt håll har en direkt inverkan på det arbete som 
bedrivs på respektive förvaltning. Stadsbyggnadskontoret menar till exempel att ett politiskt stöd 
utgör en förutsättning för att ett äldreperspektiv ska kunna lyftas fram inom planeringen och även 
de andra förvaltningarna poängterar vikten av att det finns ett politiskt mandat som rättfärdigar att 
arbete bedrivs inom ett visst område. Förklaringen till detta är, som argumenteras av Kidd (2007), 
att perspektivet behöver genomsyra hela den offentliga organisationen och därigenom manifesteras 
genom de politiska beslut som fattas, då dessa lägger grunden för mycket av det arbete som sedan 
kan genomföras på tjänstemannanivån. Detta kan betraktas som en självklarhet, men utgör ändå en 
viktig aspekt, då det till exempel innebär att en politisk prioritering av barn och unga innebär att 
resurser kommer att allokeras till detta område och att det sedan finns mindre resurser kvar för att 
till exempel lyfta fram äldre personer inom planeringen. !
Enligt Buffel et al. (2014) utgör tillgången till finansiella medel ofta en av anledningarna till varför 
ett politiskt stöd anses vara betydelsefullt för genomförandet av äldrevänliga projekt. I 
sammanhanget är det dock viktigt att beakta att detta perspektiv kanske snarare belyser 
förhållandena när äldrevänliga projekt initieras utanför den offentliga sektorn av privata aktörer, 
frivilligsektor eller medborgarrörelser. När ett projekt initieras inom den offentliga sektorn, torde 
det politiska stödet framförallt handla om att det är ett område som politiken stödjer att ett visst 
arbete bedrivs inom. !
Som argumenterats av Kidd (2007) utgör ett politiskt stöd, men också stödet på en högre 
ledningsnivå, även en viktig förutsättning för att skapa en välfungerande samverkan, framförallt för 
att uppmuntra till en välfungerande integrering mellan olika administrativa nivåer och 
sektorsområden inom den offentliga organisationen. Förekomsten av ett politiskt stöd innebär dock 
inte per automatik att en äldrevänlig planering kommer att kunna bedrivas friktionsfritt. Exemplet 
från en äldrevänlig planering i Kristianstad visade till exempel hur det, trots ett utbrett politiskt stöd 
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för projektet, varit svårt att finna gehör för en äldrevänlig planering bland de kommunala 
förvaltningarna. Som Menec et al. (2014) poängterar är det även viktigt att beakta att nyckelaktörer 
inom politiken kan försvinna i samband med val och därigenom kan de politiska prioriteringarna 
förändras. Något som kan medföra en viss instabilitet om det äldrevänliga projektet är beroende av 
politiska nyckelaktörer och ett politiskt stöd för sin fortlevnad.  !
Eftersom inga intervjuer genomförts med politiker är det något oklart vilket politiskt stöd som 
faktiskt återfinns för att lyfta fram äldre inom planeringen i Stockholms stad. Enligt de tjänstemän 
som intervjuats utgör dock äldre inte ett ämne som lyfts fram specifikt i anslutning till andra 
områden än de direkt vård- och omsorgsrelaterade. Denna uppfattning styrks även av de studier som 
genomförts av förvaltningarnas uppdragsbeskrivningar och budgetar, där äldre främst nämns i 
anslutning till frågor som berör vård och omsorg. I Stockholm tenderar det snarare vara så att 
politiken riktar sin fokus gentemot barn och unga. Att barn och unga utgör ett område som 
prioriteras, skulle potentiellt kunna utgöra ett hinder mot att simultant implementera ett äldre-
perspektiv inom planeringen, åtminstone om ansatsen ska vara att bedriva ett mer omfattande och 
ambitiöst projekt i likhet med de exempel på äldrevänliga städer som studerats inom ramen för 
denna studie. Som argumenterats av Garon et al. (2014) är det dock vanligt att barn och unga utgör 
ett av de områden som konkurrerar om investeringar med äldre, vilket på ett flertalet håll lett fram 
till att dessa grupper arbetats med simultant inom planeringen. Detta anses vara möjligt då strategier 
som avser att förbättra förhållandena för barn i många fall kan vara likartade de som antas för att 
förbättra för äldre. I Stockholm går det även att återse hur den ökade uppmärksamheten som riktats 
gentemot barn, faktiskt bidragit till att uppmärksamma de anställda på åtminstone stadsbyggnads-
kontoret om att det kanske även finns ett behov av att bättre beakta gruppen äldre. En politisk 
prioritering av barn och unga behöver således inte utgöra ett hinder för att bedriva en äldrevänlig 
planering. 

Förvaltningstjänstemännens stöd 
Även om ett politiskt stöd saknas för att initiera en äldrevänlig planering inom Stockholms stad, 
finns möjligheten för de förvaltningsanställda att själva lyfta fram äldre som en viktig fråga att 
arbeta med. Detta kan relateras till vad Håkansson (2005) nämner i anslutning till ansvars-
fördelningen mellan politiker och förvaltningsanställda. I detta sammanhang skulle de förvaltnings-
anställda ha möjligheten att lyfta fram äldre som ett viktigt arbetsområde, genom att de innehar 
ansvaret för att bedriva och utforma den process inom vilken ett visst arbete ska ske. Olika 
organisationer fungerar dock på olika vis, vilket medför att förutsättningarna för de anställda att 
själva kunna styra vilket arbete som ska bedrivas kan se mycket olika ut från fall till fall. Inom 
Stockholms stad har förvaltningstjänstemännen framhållit att de politiska beslut som fattas har en 
stor inverkan på det arbete som bedrivs, vilket skulle kunna tolkas som att de anställda har relativt 
små möjligheter att själva styra arbetets inriktning. Oberoende av det befintliga handlingsutrymmet 
kommer det krävas ett aktivt handlande från tjänstemännens sida om det är så att det saknas ett 
politiskt stöd för frågan. Frågan är således om det finns tillräckligt mycket intresse bland de 
förvaltningsanställda för att lyfta fram äldre som ett viktigt arbetsområde.   !
I dagsläget är det främst äldreförvaltningen som uttrycker ett behov av att lyfta fram de äldre inom 
planeringen. På förvaltningen är det dock äldres tillgänglighet i bostaden som står i centrum för de 
diskussioner som förs. Denna förståelse, för vad som utgör viktiga arbetsområden för äldres 
möjligheter till ett aktivt och självständigt liv, är något avgränsad och följer i mångt och mycket det 
arbete som bedrivits i anslutning till projektet Bo bra på äldre dar, där äldres boendemiljö stått i 
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centrum. De anställda på äldreförvaltningen visar dock en viss medvetenhet kring att perspektivet 
på äldres tillgänglighet i bostaden möjligen utgör ett något smalt synsätt som skulle behöva breddas 
för att svara mot de äldres behov. Trots detta, kan synen på vilka frågor som är viktiga att arbeta 
med i anslutning till äldre, utgöra ett hinder mot att bedriva en mer omfattande äldrevänlig 
planering från äldreförvaltningens position.  !
Även de anställda på stadsbyggnadskontoret har i viss mån uppmärksammat behovet av att belysa 
frågor som berör äldre i en större utsträckning. Samtidigt framträder en viss skepsis gentemot att 
lyfta fram specifika grupper inom planeringen. Detta kan förstås utifrån att det i dag finns många 
samhällsområden och grupper inom befolkningen som konkurrerar om engagemang och finansiellt 
stöd och som skulle behöva beaktas bättre inom planeringen. Detta har föranlett en diskussion på 
stadsbyggnadskontoret om att det kanske vore en bättre idé att stärka det sociala perspektivet inom 
planeringen mer generellt, istället för att lyfta fram specifika grupper. På trafikkontoret och 
fastighetskontoret återfinns en större skepsis gentemot att lyfta fram särskilda grupper inom 
planeringen, snarare finns en önskan om att finna goda universallösningar som ska fungera väl för 
alla samhällets medborgare. En av de intervjuade på trafikkontoret menar till exempel att det är 
viktigt att finna lösningar som fungerar för alla grupper och att därigenom undvika att olika 
gruppers behov ställs emot varandra. Snarare än att utgå ifrån att finna lösningar som är utvecklade 
för att vara väl anpassade för en specifik grupp, är utgångspunkten därför att arbeta fram 
typlösningar och standarder som ska fungera väl för samtliga medborgare. Det är svårt att säga 
huruvida detta förhållningssätt uppkommit som ett resultat av de politiska riktlinjer som de 
anställda på trafikkontoret fått att förhålla sig efter och som gör gällande att förvaltningen ska 
arbeta för en tillgänglighet för alla, utan att särskilja någon specifik grupp. Ambitionen om att inte 
särskilja specifika grupper, stämmer dock inte överens med det intresse som riktats gentemot barn 
som en specifik grupp inom planeringen. På förvaltningarna nämns även i flertalet fall att det ibland 
krävs att vissa grupper med särskilda behov lyfts fram inom planeringen, för att deras behov ska 
kunna tillgodoses. Sammantaget visar dessa uttalanden på att det inte är självklart att det finns ett 
brett stöd för att lyfta fram äldrefrågan hos de olika förvaltningarna. !
Sammanfattningsvis kan sägas att det i dagsläget framträder som att det saknas en politisk önskan 
om att lyfta fram äldre. Som argumenterats av Tornberg och Cars (2008) behöver dock inte 
legitimiteten att bedriva ett visst arbete nödvändigtvis komma från ett politiskt håll, även ett starkt 
stöd från medborgarna kan rättfärdiga att ett visst arbete bedrivs i anslutning till en viss fråga. Från 
äldrerörelsen eller allmänheten framträder dock inga mer omfattande krav om att äldre bör beaktas i 
en större utsträckning inom planeringen. Inte heller framträder bilden av att äldrefrågan finner ett 
starkt stöd bland de förvaltningsanställda. Frågan är således huruvida ett mer omfattande projekt 
såsom många äldrevänliga projekt som genomförts i till exempel USA, Australien eller i England 
skulle kunna initieras inom en svensk kontext om det inte finns någon stark aktör som förespråkar 
att frågan behöver lyftas fram. Samtidigt har framkommit under de intervjuer som genomförts att 
intervjupersonerna i många fall ser ett behov av att i en större utsträckning beakta de äldre. Vissa av 
de intervjuade menar även att dagens planering saknar en hänsyn till äldre, vilket riskerar att 
medföra svårigheter i anslutning till planeringsprinciper såsom kvarboendeprincipen. Stockholms 
stads mål om ett aktivt och självständigt liv för äldre, som uttrycks i stadens vision för år 2030, 
riskerar även att inte kunna uppnås om inte de äldres förhållanden börjar beaktas i en större 
utsträckning. Utifrån de förutsättningar som råder inom Stockholms stad, med en viss skepsis 
gentemot att lyfta fram äldrefrågan, skulle det potentiellt kunna vara enklare att föra in ett 
äldreperspektiv inom den kommunala organisationen genom att besluta om att perspektivet ska 
integreras inom det ordinarie, befintliga och pågående arbetet, snarare än att förespråka ett mer 
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omfattande projekt i likhet med de internationella exemplen eller enligt den mall som presenterats 
av WHO. 

Aktualiseringen av stadens översiktsplan  
Vid en önskan om att integrera ett äldreperspektiv inom planeringen i Stockholms stad skulle  
aktualiseringen av stadens översiktsplan kunna utgöra ett möjligt policy-fönster i enlighet med vad 
som beskrivits av Kingdon (2003). I anslutning till aktualiseringen av stadens översiktsplan har 
dock barn lyfts fram som en grupp som borde tillskrivas en större uppmärksamhet. Samtidigt har 
även nämnts att det sociala perspektivet överlag borde stärkas inom planeringen, vilket av en av de 
anställda på stadsbyggnadskontoret tolkas som en möjlighet att även lyfta fram äldre personer. Om 
äldre personer fick en mer framträdande roll inom styrande kommunala dokument tror bland andra 
äldreförvaltningen att det skulle kunna bidra till att äldreperspektivet kom att uppmärksammas mer 
inom den kommunala organisationen och att äldre skulle komma att tillmätas ett större utrymme 
och betydelse inom de kommunala förvaltningarnas dagliga arbete. Att sammankoppla en planering 
för äldre med den mer strategiska och långsiktiga planeringen är även i linje med vad Ball och 
Lawler (2014) rekommenderar för att säkerställa en långsiktighet hos projekt som avser att främja 
framväxten av äldrevänliga städer. Att just sammankoppla äldreperspektivet med vad som sägs i 
översiktsplanen och därigenom med stadsplaneringen skulle även kunna bidra till att säkerställa att 
äldre beaktas utifrån ett helhetsperspektiv. !
Helhetssyn och förankring inom den ordinarie organisationen!
Helhetssyn utgör ett av ledorden för den äldrevänliga planeringen. Att en äldrevänlig planering 
kräver en helhetssyn och att arbete bedrivs inom ett flertal olika samhällsområden har 
argumenterats för vid ett flertal tillfällen i denna uppsats. Generellt kan sägas att i nästan alla 
sammanhang där den äldrevänliga staden diskuteras, understryks betydelsen av ett helhets-
perspektiv där både fysiska och sociala aspekter i anslutning till den bebyggda miljön och stadens 
organisation beaktas. Det övergripande argumentet för detta är, som argumenterats av Ball och 
Lawler (2014), att enstaka anpassningar och projekt inte har den effekt som krävs för att skapa en 
miljö som gör det möjligt för äldre människor att leva självständiga och aktiva liv på samma villkor 
som övriga delar av befolkningen.  

Svårigheter med att hantera äldreperspektivet 
Inom Stockholms stad har ett mindre antal projekt riktade mot äldre genomförts, däremot vittnar de 
anställda om att det saknas några mer övergripande strategier för hur ett äldreperspektiv skulle 
kunna integreras inom det dagliga arbetet. Vid studie av kommunala dokument framträder även att 
äldre personer ofta saknar en representation. Som ett exempel lyser äldre med sin frånvaro i 
stadsbyggnadskontorets strategidokument Bostadspotential i Stockholm (Stockholms stad, 2014a), 
trots att äldres boendemöjligheter lyfts fram som en viktig fråga i översiktsplanen (Stockholms stad, 
2010:23). På samma sätt omnämns äldre endast vid ett fåtal tillfällen i den handbok som tagits fram 
av trafikkontoret (Stockholms stad, 2008) i anslutning till stadens tillgänglighetsarbete, trots att 
detta arbete torde ha gett upphov till en god möjlighet att belysa tillgänglighet ur ett äldreperspektiv. 
Att arbete som bedrivs genom projekt har vissa svårigheter att resultera i varaktiga effekter, framgår 
bland annat av exemplet på en äldrevänlig planering i Kristianstad. Där menar intervjupersonen att 
trots goda resultat hos enskilda projekt, har det varit svårt att integrera resultaten inom det ordinarie 
arbetet. !
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De anställda som intervjuats från Stockholms stad framhåller att det är viktigt att ett äldreperspektiv 
inkluderas på ett effektivt sätt om det ska inkluderas inom planeringen, men att det i dagläget 
saknas kunskap kring hur detta skulle kunna gå till. I nära anslutning till detta perspektiv framträder 
bilden av att den mångfald av aspekter som skulle kunna belysas utifrån ett äldreperspektiv upplevs 
som försvårande av de anställda och de vet helt enkelt inte vart ett sådant arbete skulle ha sin början 
eller sitt slut. En annan fråga som ställs av de intervjuade är hur ett äldreperspektiv skulle kunna 
inkluderas inom planeringen, utan att det skulle blir i form av ytterligare en checklista som ska 
beaktas i anslutning till planeringsprocessen. I sammanhanget upplevs den mångfald av perspektiv 
som ska beaktas, som ett hot mot en helhetssyn. Rädslan för att en äldrevänlig planering ska komma 
att reduceras till en checklista, som inte medför några reella förbättringar för de äldre, är något som 
även nämnts i anslutning till de internationella exempel som studerats från städer som arbetat för att 
skapa bättre levnadsmiljöer för sina äldre (se till exempel Hockey et al., 2013). I sammanhanget 
skulle de tankegångar som presenterats i anslutning till en integrerad stadsplanering kunna utgöra 
en möjlig utgångspunkt för att integrera ett äldreperspektiv inom planeringen i Stockholms stad. På 
samma sätt som betydelsen av en helhetssyn och en integrering mellan olika sektorsområden 
framhålls som betydelsefullt för den äldrevänliga planeringen, utgör det även en av grundtankarna 
inom den integrerade stadsplaneringen. I många fall förespråkas även att en äldrevänlig planering 
bör bedrivas som en integrerad del av det ordinarie arbete som bedrivs inom den offentliga 
organisationen och inte i form av ett fristående projekt, vilket ytterligare talar för detta 
förhållningssätt.  

En äldrevänlig stadsplanering 
Att äldre är ett ämnesområde för stadsplaneringen kan efter framställningen i detta arbete tyckas 
självklart med tanke på att många av de områden som lyfts fram som viktiga att arbeta med för en 
äldrevänlig stad, är relaterade till de arbetsområden som utgör en naturlig del inom stads-
planeringen. Trots detta är det viktigt att poängtera att det inte utgör en självklarhet att en 
äldrevänlig planering associeras med det arbete som bedrivs inom stadsplaneringen. Som beskrivits 
under ett inledande skede av uppsatsen har frågor som berör äldre sedan länge associerats med den 
verksamhet som bedrivs inom de mer omsorgsrelaterade delarna av den kommunala organisationen. 
Att äldres välmående kopplas samman med både stadens fysiska och sociala organisation kan 
således ses som en nyare företeelse som framförallt kommit att bli uppmärksammad på en bredare 
front genom initiativ såsom WHO:s åldersvänliga städer projekt. Trots detta förefaller det ändå inte 
utgöra en självklarhet att den äldrevänliga planeringen bedrivs inom ramarna för stadsplaneringen. I 
till exempel Kristianstad, som influerats mycket av WHO:s arbete, bedrevs arbetet för en 
äldrevänlig planering inledningsvis från motsvarande äldreförvaltningen för att sedan bedrivas 
direkt under stadsledningskontoret. Utifrån ovanstående diskussion ska således en äldrevänlig 
planering inte automatiskt associeras med den typ av planering som bedrivs i anslutning till 
stadsplaneringen, även om förhållningssättet i denna uppsats medfört att en sådan association 
lämpar sig väl.  !
Med utgångspunkten att en äldrevänlig planering är ett ämne för stadsplaneringen skulle tankar från 
den integrerade stadsplaneringen kunna tillämpas för att bygga upp en äldrevänlig planering. En 
sektoriell integrering, det vill säga att arbeta för en bättre integrering mellan olika politiska områden 
inom ett geografiskt område (Kidd 2007), skulle kunna säkerställa och möjliggöra en god 
samordning mellan olika sektorsområden som arbetar med för äldre relevanta frågor. Detta skulle 
även kunna bidra till att uppnå ett helhetsperspektiv inom planeringen för äldre. Ett vanligt 
förekommande problem med sektorsuppdelade organisationer, är annars att de olika sektorerna 
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antar motstridiga mål som kan försvåra arbetet med att uppnå både de gemensamma målen och 
sektorernas individuella mål, något som visat sig vara fallet inom Stockholms stad. I Stockholm har 
även uppmärksammats att förvaltningarna inte drar nytta av den kunskap och de resurser som finns 
att tillgå inom andra förvaltningar, något som skulle kunna underlättas genom en bättre sektoriell 
integrering. Att arbeta för en strategisk integrering, i likhet med vad som förespråkas av Kidd 
(2007), skulle innebära att alla de kommunala sektorsområdena skulle ha till uppgift att beakta 
äldreperspektivet som en del av det dagliga arbetet. Detta skulle medföra att Stockholms stad skulle 
kunna säkerställa att ett äldreperspektiv finns representerat inom stadens olika planer, strategier, 
program och initiativ. Detta förhållningssätt skulle även kunna förebygga att äldreperspektivet 
reduceras till en checklista som slentrianmässigt bockas av under ett projekts slutskede, utan att 
egentligen ha blivit beaktat under själva arbetsprocessen. Det skulle även vara möjligt att förebygga 
de situationer som uppstår i dag, då förvaltningar förhindras att anta äldrevänliga strategier på grund 
av beslut som fattats av andra förvaltningar under ett tidigare skede. !
En sektoriell integrering omfattar dock inte enbart det arbete som bedrivs inom den offentliga 
organisationen, utan även en bättre integrering mellan det arbete som sker inom den offentliga 
sektorn och det arbete som pågår inom den privata sektorn. Genom att arbeta för en sektoriell 
integrering och en integrering mellan interna och externa aktörer kan även en större resursbas 
tillgås, något som kan svara mot det behov av ytterligare kunskap kring äldre som uttryckts inom 
Stockholms stad. Att identifiera aktörer från den privata sektorn, som skulle kunna involveras i 
arbetet för att skapa en mer äldrevänlig stad, blir således ett viktigt arbete inom den äldrevänliga 
planeringen. !
För att en äldrevänlig planering ska kunna bedrivas utifrån ett helhetsperspektiv kommer arbete 
även att behöva ske för en organisatorisk integrering. Den organisatoriska integreringen utgör en 
viktig grund för all form av integrering och innebär bland annat arbete för att skapa ett 
välfungerande samverkansklimat mellan såväl kommunala förvaltningar som privata aktörer. !
Samordning och samverkan!
För att bedriva en äldrevänlig planering som genomsyrar samtliga förvaltningars arbete och där ett 
helhetsperspektiv utgör grunden, krävs en samverkan mellan de olika kommunala förvaltningarna. 
Det kan även komma att innebära att förvaltningar som saknar en större vana av att samarbeta, 
kommer att behöva ingå samverkan. 

Behovet av samverkan inom Stockholms stad 
Inom Stockholms stad återfinns ett flertal anledningar till varför samverkan behöver ske mellan de 
olika förvaltningarna i anslutning till frågor som berör äldre. Med ett utifrånperspektiv framträder 
till exempel att det finns mycket kunskap kring äldre som skulle kunna utbytas mellan de olika 
förvaltningarna, men som i dagsläget aldrig når utanför den egna förvaltningen på grund av en 
avsaknad av forum där de olika förvaltningarna kan mötas och diskutera frågor som berör äldre. !
De anställda framhåller även att de upplever ett behov av en bättre samordning. Även om alla 
förvaltningar inte reflekterat specifikt kring frågor som berör äldre, kan en parallell dras till vad som 
sägs i anslutning till frågor som berör tillgänglighet. I anslutning till den kommunala förvaltningens 
tillgänglighetsarbete efterfrågas ett större samarbete mellan de kommunala förvaltningarna. De 
anställda menar att det i dagsläget saknas en enhetlig syn vad beträffar frågor som berör 
tillgänglighet och att detta både riskerar att ge upphov till utformandet av motstridiga strategier och 
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samtidigt leda till att förvaltningarna bedriver ett ineffektivt arbete utan att dra nytta av de resurser 
som redan finns inom de andra sektorsområdena. Ett flertal av de intervjuade beskriver även hur 
den egna förvaltningens arbete i många fall är beroende av beslut som fattas under ett tidigare skede 
av en annan förvaltning. Som ett exempel får de beslut som fattas under ett tidigt skede av 
exploateringskontoret stora följdverkningar för vad stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret i ett 
senare skede kan göra inom ramarna för sina verksamheter. Det går således att se att det finns en 
efterfrågan på en bättre samverkan kring förvaltningsövergripande frågor. 

Potentiella hinder vid samverkan 
Samverkan utgör dock vad som i många sammanhang kommit att identifieras som en av de stora 
utmaningarna i samband med en äldrevänlig planering. Detta beror på att samverkan för en 
äldrevänlig planering kräver en ny förståelse för vilka aktörer som behöver involveras i anslutning 
till frågor som berör äldre, men även att aktörer som normalt inte har för vana att samarbeta med 
varandra kommer att behöva göra det. Utmaningarna som detta ger upphov till är ett flertal. Som 
argumenterats av Kidd (2007) utgör själva mötet mellan olika professioner ett av de kritiska 
momenten vid samverkan. Mötet mellan olika arbetskulturer och professioner kan bland annat 
innebära svårigheter när de samverkande aktörerna ska enas om vad som utgör ett problem, vad 
som utgör en lösning, hur lösningen bör vara utformad samt vad som bör utgöra det slutgiltiga/
övergripande målet för samarbetet. Utgångspunkten vid samverkan mellan olika kommunala 
förvaltningar torde dock, som argumenterats av Sullivan och Skelcher (2002), vara att de arbetar för 
att uppnå ett övergripande gemensamt mål som går att härleda till någon form av allmänt intresse 
som präglar eller styr den kommunala organisationen i dess helhet. I sammanhanget kan politiken 
underlätta för den samverkan som ska äga rum genom att formulera gemensamma riktlinjer och 
övergripande mål för de olika förvaltningarnas arbete. Om de olika förvaltningarna styrs under 
motstridiga politiska mål, kommer ett gemensamt målformulerande att försvåras. !
Att vissa av förvaltningarna har en större tradition av att samverka, såsom trafikkontoret, 
stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret, kan innebära att dessa förvaltningar haft en större 
möjlighet att skapa tillit och förtroende för varandra, något som enligt Sullivan och Skelcher (2002) 
kan underlätta vid samverkan. Samtidigt är det viktigt att beakta att detta även kan medföra ökade 
svårigheter för de aktörer som sedan tidigare saknar vanan av att samverka med de andra aktörerna. 
Till exempel skulle det kunna utgöra ett problem för äldreförvaltningen om de är den enda aktören 
som saknar en tidigare erfarenhet av att samverka med de andra aktörerna. En tidigare erfarenhet av 
samverkan behöver dock inte vara positivt. Som ett exempel kan negativa erfarenheter av tidigare 
samverkan försvåra vid etablerandet av ny samverkan. !
De intervjuer som genomförts med förvaltningsanställda inom Stockholms stad indikerar att det 
råder skilda uppfattningar mellan de olika förvaltningarna vad beträffar frågor som berör äldre. 
Detta kan troligtvis förklaras av att det saknas forum för att diskutera frågor som berör äldre, men 
även av att det råder en avsaknad av övergripande politiska riktlinjer för äldre. Att de olika 
förvaltningarna har skilda uppfattningar kring frågor som berör äldre, kan komma att utgöra ett 
problem vid initierandet av en äldrevänlig planering, bland annat under ett inledande skede. Ett av 
de områden där förvaltningarnas skilda uppfattningar framträder tydligast, är i anslutning till en 
äldrevänlig planerings vara eller icke vara. Olika synsätt går dock även att återfinna i anslutning till 
vilka områden som de förvaltningsanställda tycker är viktiga att arbeta med för äldre och när det 
kommer till vad som utgör de största utmaningarna med den åldrande befolkningen. De skilda 
uppfattningarna framträder mest mellan äldreförvaltningen och de övriga förvaltningarna. Detta kan 
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troligtvis förklaras av att äldreförvaltningen utvecklat en annan förståelse för frågor som berör 
äldre, då deras arbete huvudsakligen är inriktat gentemot äldre. Detta kan troligtvis även utgöra en 
del av förklaring till varför äldreförvaltningen finner det enklare än övriga förvaltningar att stödja 
en planering med en särskild fokus gentemot äldre personer. !
För att skapa en god samverkansprocess krävs att resurser investeras i att skapa goda förutsättningar 
för samverkan, det vill säga ett bra samverkansklimat. I sammanhanget skulle element från den 
kommunikativa planeringen kunna användas bland annat som ett medel för att hantera de 
svårigheter som kan uppstå när människor med skilda uppfattningar kommer samman och behöver 
enas. I enlighet med vad som presenterats av Innes och Booher (2003) kan ofta ett bättre 
argumentationsklimat uppstå när aktörer ges möjlighet att utveckla en förståelse för de andra 
aktörernas intressen och synsätt. När detta sker kan det även bli enklare att finna lösningar på de 
gemensamma problemen och utveckla en gemensam förståelse för hur ett arbete i symbios kan 
gynna samtliga parter. Som argumenterats av Foster-Fishman (2001) behöver de samverkande 
aktörerna se nyttan med den samverkan som ska äga rum och uppleva att de kostnader som är 
förknippade med samverkan, understiger den potentiella nytta som samverkan kan föra med sig. 
Vad som skulle behövas är således att de olika förvaltningarna får en möjlighet att identifiera 
områden där de har ett gemensamt intresse eller där de olika verksamheterna är överlappande och 
där det skulle kunna finnas en vinst med att samverka i anslutning till frågor som berör äldre. En 
sådan process skulle, som argumenterats av Kidd (2007), kunna medföra att nya aspekter som har 
en relevans för äldre identifieras, men också att andra sektorer får en större förståelse för hur det 
arbete som bedrivs inom den egna sektorn påverkas och är sammankopplat med det arbete som 
bedrivs inom de andra sektorerna. Denna process kan utgöra en lösning på de problem som uppstår 
i dag, när beslut och åtgärder som antas av en förvaltning skapar svårigheter för en annan 
förvaltning i ett senare skede. För att utbytet av kunskap, idéer och förståelse ska kunna äga rum 
och de olika förvaltningarna få en chans att finna en konsensus i anslutning till de mer fundamentala 
frågorna som berör äldre, skulle inledningsvis ett forum behöva skapas där de olika förvaltningarna 
kan komma samman.  

Skapandet av en samverkansorganisation 
För att etablera en plattform för en äldrevänlig planering inom Stockholms stad skulle inledningsvis 
en förvaltningsövergripande samverkansorganisation för frågor som berör äldre behöva etableras. 
Som argumenterats av Menec et al. (2014) är det ofta enklare att bedriva tvärsektoriella samarbeten 
inom mindre organisationer, då tjänstemännen i dessa fall ofta har en större erfarenhet av att 
samverka med varandra. Etablerandet av en samverkansorganisation inom Stockholms stad kan 
således ses som särskilt viktigt då Stockholms stad utgör en stor och komplex organisation, där 
tjänstemännen från de olika förvaltningarna saknar en daglig interaktion med varandra. !
Om en äldrevänlig planering ska bedrivas i anslutning till stadsplaneringen, uppkommer frågan 
huruvida stadsbyggnadskontoret skulle utgöra värdorganisation och förvaltare av samverkans-
organisationen. Som argumenterats av Håkansson och Asplund (2002) har planerare i många 
sammanhang haft ett stort inflytande över tvärsektoriellt arbete som berör den urbana miljön bland 
annat genom översiktsplanering och annan form av strategisk planering. Detta har även medfört att 
planerare ofta haft möjlighet att styra arbetets inriktning. Att ha inflytande över själva problem-
formulerandet vid tvärsektoriella samarbeten är dock något som betraktas som viktig för många 
yrkesgrupper. Som redan nämnts är det äldreförvaltningen inom Stockholms stad som uppvisat det 
största intresset för att initiera en samverkan i anslutning till frågor som berör äldre. Detta skulle 
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kunna förstås som ett resultat av att de också är den förvaltning som känner störst åtagande i 
anslutning till frågor som berör äldre. Som argumenterats av Foster-Fishman et al. (2001) är det 
oftare enklare för aktörer som känner ett stort åtagande för en viss fråga att motivera sig att ingå 
samverkan för det som frågan berör. Utifrån äldreförvaltningens position, med relativt lite kontakt 
med de andra förvaltningarna, uppkommer dock frågeställningen huruvida äldreförvaltningen skulle 
kunna leda arbetet för en äldrevänlig planering utan de andra förvaltningarnas stöd. Inte heller från 
politiskt håll har äldreförvaltningen fått några uppdrag om att de ska involvera sig inom frågor som 
berör äldre i någon större utsträckning än vad som görs redan i dag och inte heller att de ska verka 
för ett samarbete med någon av de andra fackförvaltningarna eller privata aktörer i anslutning till 
frågor som berör äldre. Äldreförvaltningen har även gjort ett flertal försök att initiera samverkan i 
anslutning till frågor som berör äldre, men inget av dessa initiativ har blivit långvariga. För att dra 
en parallell med det projekt som bedrivits i Kristianstad, så menade intervjupersonen där, att det var 
mycket svårt att bedriva arbetet för en äldrevänlig planering från motsvarande äldreförvaltningen 
och att det inte var förrän projektledaren blev anställd direkt under stadsledningskontoret som en 
viss öppning kunde ske i anslutning till arbetet. Samtidigt menar Sullivan och Skelcher (2002) att 
personliga egenskaper hos den eller de som ska leda arbetet, kan vara av en större betydelse än från 
vilken förvaltning eller position som ledarskapet bedrivs ifrån. !
Vid studie av praktiska exempel på hur städer arbetat för att bli mer äldrevänliga framkommer att 
många understryker vikten av att inrätta en samverkansorganisation som har en bred förankring 
inom organisationen. I nära anknytning till detta perspektiv är det även viktigt, som argumenterats 
av Tornberg och Cars (2008), att det tvärsektoriella samarbetet förankras internt inom den egna 
organisationen. Detta innebär att samtliga medarbetare på till exempel trafikkontoret bör ha en god 
kännedom om den samverkan som bedrivs och vad samverkansgruppen avser att uppnå. Om en 
intern förankring saknas finns en risk att endast de som är utvalda som representanter från 
respektive förvaltning känner till arbetet och arbetar för de gemensamma målen, men att resterande 
delar av förvaltningen inte gör det, vilket i förlängningen kan skapa svårigheter att uppnå målet med 
samverkan. !
I anslutning till diskussionen om samverkan för en äldrevänlig planering och etablerandet av en 
samverkansorganisation, uppkommer även frågeställningen vilka aktörer som skulle vara relevanta 
att involvera i detta sammanhang. En av de anställda på stadsbyggnadskontoret lyfter fram denna 
aspekt som problematisk, då en äldrevänlig planering omfattar en rad olika arbetsområden och 
därigenom en uppsjö av olika aktörer. Utan att ens beakta aktörer från den privata sektorn eller 
representanter från olika former av intresseorganisationer, skulle antalet aktörer vid ett mer 
omfattande och övergripande arbete med en äldrevänlig planering inom Stockholms stad, snabbt 
uppgå till ett stort antal. Detta beror på att det finns ett flertal av de olika fackförvaltningarna som 
skulle vara relevanta att involvera och vid sidan av dessa skulle det även vara relevant att involvera 
representanter från de olika stadsdelsförvaltningarna, då det framkommit att dessa i många fall har 
en närmare kontakt med de äldre. I sammanhanget skulle möjligen den uppdelning i äldrebaserade 
och äldrerelaterade samhällsproblem som presenteras av Alley et al. (2007) kunna underlätta vid 
identifierandet av relevanta aktörer i anslutning till olika äldrerelaterade frågor. Det kan även vara 
fördelaktigt att utse personer som besitter en bred kompetens kring förvaltningens arbete, för att de 
på bästa sätt ska kunna representera olika delar av förvaltningen. På liknande sätt kan det vara bra 
att utse personer som de övriga anställda känner ett förtroende för. Även personer som känner ett 
engagemang och ansvar för en viss fråga kan utgöra en tillgång vid samverkan. Slutligen bör även 
reflekteras kring huruvida det vore önskvärt att involvera externa aktörer inom samverkans-
organisationen.  
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Samverkan med externa aktörer 
Som framkommit inom föregående avsnitt framhålls inte bara samverkan inom den offentliga 
organisationen som betydelsefull för en äldrevänlig planering, utan även samverkan med externa 
aktörer från den privata sektorn. Inom många av de internationella exemplen från städer som 
genomfört äldrevänliga projekt, har privata aktörer ofta haft en självklar representation inom de 
projekt som genomförts. Genom att involvera aktörer utanför den offentliga sektorn såsom 
frivilligorganisationer och forskningsinstitutioner kan bland annat en bredare resursbas tillgås. För 
att det ska vara möjligt att sammanlänka det arbete som bedrivs inom den offentliga sektorn med 
det arbete som pågår inom den privata sektorn krävs dock, som redan argumenterats, en integrering 
mellan dessa båda sektorer i enlighet med vad som argumenterats av Kidd (2007). Det är även 
viktigt att arbetet förankras med de externa aktörerna i enlighet med vad som argumenterats av 
Tornberg och Cars (2008). I de fall då externa aktörer deltar bör dessa vara väl införstådda kring de 
förutsättningar som råder. Om det saknas en förankring kan det lätt leda till konflikter i ett senare 
skede av samverkansprocessen, om till exempel vissa aktörer haft för stora förväntningar på det 
resultat som processen kan förväntas frambringa. !
Även om denna studie inte haft för avsikt att studera potentialen vid en samverkan med externa 
aktörer, bör ändock poängteras att det i anslutning till en äldrevänlig planering inom Stockholms 
stad finns mycket att vinna på att finna samarbetspartners utanför den offentliga sektorn. Som ett 
exempel finns mycket kunskap att inhämta från såväl de kommunala som de privata 
bostadsbolagen. Dessa besitter ofta goda kunskaper i anslutning till frågor som berör tillgänglighet 
och de har även ett ansvar för att tillhandahålla bostäder, vilket medför att de har en stor inverkan på 
hur väl anpassat bostadsbeståndet är för äldre människors behov. Vidare kan ett samarbete med 
forsknings- och utbildningsinstitutioner medföra att mer omfattande projekt kan genomföras än vad 
som annars hade varit möjligt inom den kommunala budgeten. Som redan nämnt användes till 
exempel den lokala högskolan i Kristianstad för att underlätta vid genomförande av fokusgrupper 
med äldre och anhöriga i kommunen. I Stockholm återfinns en liknande möjlighet i anslutning till 
det forsknings- och utvecklingsprojekt som initierats i anslutning till äldre på Kungliga Tekniska 
högskolan. När externa aktörer involveras, bör dock reflekteras kring huruvida dessa aktörer på 
något vis kan inverka på de demokratiska principer som styr den kommunala organisationen. I 
sammanhanget är det till exempel viktigt att de externa aktörerna är väl införstådda med att arbetet 
bedrivs utifrån demokratiska grunder och ska präglas av en öppenhet. !
Slutligen finns även anledning att beakta huruvida ett samarbete skulle kunna ske på en regional 
nivå, inte minst då Stockholms län har ett relativt välutvecklat samarbete i anslutning till den 
regionala planeringen. Många frågor som är viktiga för äldre hanteras dessutom på länsnivån, vilket 
ytterligare bidrar till att denna nivå bör involveras i arbetet för en äldrevänlig planering. Som ett 
exempel skulle ett arbete för att främja en god miljö för äldre inom kollektivtrafiken kräva ett 
samarbete med bland andra Stockholms läns landsting. I detta sammanhang finns dock en viss risk, 
i enlighet med vad som argumenterats av Sullivan och Skelcher (2002), för att de olika parterna 
upplever sig som ojämlika på grund av att de verkar på olika administrativa nivåer. Detta måste 
beaktas för att säkerställa ett välfungerande samverkansklimat. !
Involvering av äldre!
Slutligen utgör grunden för den äldrevänliga planeringen ett aktivt deltagande bland äldre. Som 
framkommit genom den undersökning som genomförts av Lui et al. (2009) utgör deltagande bland 
äldre en central komponent inom de flesta projekt som avser att skapa äldrevänliga städer. Detta är i 
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linje med den mer generella trenden inom planeringen, där allt mer fokus riktas gentemot åtgärder 
som avser att involvera medborgarna. Även inom styrande dokument för Stockholms stad 
understryks vikten av att medborgarna ska bjudas in till dialoger i anslutning till frågor som berör 
dem och det framgår även att ålder inte ska utgöra ett hinder för att delta (Stockholms stad, 2014d:
5). 

Kunskapsbehovet  
Att äldre bör ta en aktiv del inom projekt som avser att skapa äldrevänliga städer kan bland annat 
förklaras av att det finns ett behov av kunskap kring äldre personers behov och önskemål. De äldres 
kunskap utgör en viktig utgångspunkt för att identifiera områden som är viktiga att arbeta med för 
att skapa ett mer äldrevänligt samhälle, men också för att utarbeta välfungerande strategier som 
kommer att kunna tillgodose de lokala behov som identifierats. Detta medför att guider, såsom den 
som utvecklats av WHO, kan utgöra ett hjälpmedel när projekt som syftar till att skapa mer 
äldrevänliga städer ska initieras. Däremot bör de inte användas som en steg för steg guide för hur en 
äldrevänlig planering ska bedrivas inom en lokal kontext. !
Kunskapsbehovet vad beträffar äldre framträder tydligt inom Stockholms stad. En av de anställda 
på stadsbyggnadskontoret poängterar själv att det saknas en kunskap kring vad den äldre delen av 
befolkningen egentligen vill få ut av den urbana miljön. Under de intervjuer som genomförts med 
förvaltningsanställda framkommer även att många har svårigheter att precisera problem som skulle 
kunna vara unika för gruppen äldre. Den enda aspekten som tagits upp av de intervjuade som ett 
specifikt ämnesområde som har en inverkan på äldres levnadsförhållanden är tillgänglighet, något 
som skulle kunna tolkas som att det finns en kunskapslucka vad beträffar äldre personers behov och 
önskemål. Att det i dagsläget saknas en kunskap kring äldre, skulle delvis kunna förklaras av att de 
som arbetar med den mer strategiska planeringen inom de kommunala fackförvaltningarna har 
relativt lite kontakt med äldre. En av de intervjuade beskriver det som att fackförvaltningarna kan 
ses som paraplyorganisationer som har ansvar för de mer övergripande frågorna som berör staden, 
medan stadsdelsförvaltningarna ofta står i en närmare kontakt med medborgarna genom att de har 
ansvar för den direkta verksamheten. Mellan stadsdelsförvaltningarna och fackförvaltningarna 
saknas dock formella kanaler eller forum för att förmedla information som inkommit från de äldre. 
En av de intervjuade på stadsbyggnadskontoret anser att det vore önskvärt att stadsdelarna hade en 
mer utpräglad stadsplanerarfunktion, genom vilken de kontinuerligt kunde bidra med kunskap kring 
de lokala behoven till den rullande översiktsplaneringen. 

En deltagarprocess som skapar ett mervärde  
Inte bara kunskapsbehovet utgör en grund för att involvera medborgarna inom det arbete som ska 
bedrivas, deltagandet kan även användas som ett medel för att öka den sociala sammanhållningen 
på en plats och för att stärka relationen mellan medborgare och offentlig sektor. En deltagarprocess 
kan således användas både som ett medel för att informera själva planeringsprocessen, men även för 
att skapa ett mervärde för dem som deltar. Detta ställer dock vissa krav på utformningen av 
deltagarprocessen, varvid bland annat upplevelsen av en lärorik och givande process framhålls som 
viktig av äldre. Som argumenterats av Menec et al. (2011) förekommer dock många olika metoder 
för medborgardeltagande. Medborgarna kan även involveras under olika skeden av en planerings-
process, vilket bland annat kan ha en inverkan på deltagarnas möjlighet till inflytande. Ofta 
förespråkas ett tidigt involverande av de äldre, där de beträds möjlighet att påverka arbetets 
inriktning. Som argumenterats av Garon et al. (2014) kan ett tidigt deltagande utgöra en fördel för 
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att i ett senare skede bibehålla ett intresse för deltagandet. Vid en grundförutsättning såsom den 
inom Stockholms stad, där de anställda uttrycker att de i dagsläget saknar kunskap vad beträffar de 
äldres behov och önskemål, kan en tidig involvering ses som ännu mer angelägen för att det ska 
vara möjligt att utveckla strategier som svarar mot de äldres behov. !
Vad som är viktigt i samband med att en deltagarprocess initieras är dock att det finns en öppenhet 
gentemot de ämnen som kan komma att tas upp av de äldre. Som argumenterats av Listerborn 
(2007) måste beslutsfattare vara beredda att ta de åsikter som kan inkomma i beaktande. Detta är 
särskilt viktigt då det framkommit att det kan råda skilda uppfattningar mellan vad de förvaltnings-
anställda och de äldre framhåller som viktiga aspekter att arbeta med för att skapa en äldrevänlig 
stad (Alley et al., 2008). Om mer omfattande deltagarprocesser initieras och deltagarna ges 
förhoppningar om att kunna påverka i en större utsträckning än vad som senare visar sig vara fallet, 
kan det i enlighet med vad som argumenterats av Arnstein (2007), lätt leda till en situation där 
deltagarna upplever en frustration och till att incitament att delta inom framtida deltagarprocesser 
minskar. !
För att skapa en deltagarprocess som kan tillgodose det kunskapsbehov som återfinns inom den 
kommunala organisationen och samtidigt skapa ett mervärde för dem som deltar, föreslås i detta 
arbete att metoder från den kommunikativa planeringen tillämpas. Inom den kommunikativa 
planeringen tillskrivs betydelse till just sådana aspekter som framhålls som betydelsefulla i 
anslutning till en äldrevänlig planering. Som ett exempel avser de metoder som tillämpas inom den 
kollaborativa planeringen att skapa en bredare kunskapsbas för de beslut som ska fattas, men även 
att bidra till ett förstärkt socialt kapital och ett bredare samhällsengagemang.  

Svårigheter i anslutning till äldres deltagande 
På samma sätt som svårigheter kan uppstå i samband med en samverkansprocess som bedrivs 
mellan olika kommunala förvaltningar, kan även medborgardeltagande ge upphov till konflikter och 
problem. Som argumenterats tidigare i anslutning till samverkan mellan kommunala förvaltningar, 
innebär mötet mellan olika individer, ett möte mellan en mångfald av lokala kunskapskulturer, 
vilket kan leda till att konflikter uppstår. I en stad av Stockholms storlek kan en mångfald av sådana 
kunskapskulturer tänkas förekomma och för att de ska berika deltagarprocessen och inte riskera att 
leda till konflikter krävs att deltagarprocessen är uppbyggd för att kunna hantera den situation som 
uppstår när människor med olika preferensramar kommer samman. Även i detta sammanhang kan 
metoder från den kommunikativa planeringen användas för att skapa en deltagarprocess med ett 
välfungerande argumentationsklimat. Bland annat kan deltagarprocessen, i enlighet med vad som 
argumenterats av Innes och Booher (2003), användas som ett medel för att olika aktörer ska kunna 
utveckla en gemensam förståelse. !
Det är dock inte enbart själva mötet mellan olika individer som kan utgöra en svårighet vid 
deltagarprocesser. Som vid alla deltagarprocesser, utgör frågeställningar kring deltagarnas 
representativitet en central frågeställning även vid äldres deltagande. I sammanhanget tenderar en 
vanligt förekommande uppfattning vara att äldre personer generellt har en god representation vid 
olika former av deltagarprocesser. Detta är en uppfattning som både återfinns inom teorin och som 
framkommer vid intervjuer med de förvaltningsanställda inom Stockholms stad. Till och med de 
personer som intervjuats från pensionärsråden ger bilden av att äldre utgör en relativt väl-
representerad grupp vid olika former av deltagarprocesser. En av de anställda på stadsbyggnads-
kontoret problematiserar dock denna bild och menar att trots en hög medelålder inom de forum där 
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medborgarnas åsikter samlas in, innebär det inte att det är en representativ bild av äldre som 
insamlas genom de befintliga forumen. Detta kan bland annat sammankopplas med förståelsen av 
äldre som en mycket heterogen grupp, vilket bland annat innebär att det i praktiken finns många 
grupper inom den äldre befolkningen, såsom till exempel etniska minoriteter och sjuka, som saknar 
representation inom de forum där deltagandet äger rum.  !
Att vissa grupper inte finns representerade inom de forum där äldres synpunkter samlas in utgör ett 
problem. Bland annat kan det återfinnas viktig kunskap bland dessa grupper, som skiljer sig från 
den kunskap som erhålls via dem som deltar. Som ett exempel kan det i anslutning till 
frågeställningar såsom hur den fysiska miljöns utformning inverkar på äldre människors förmåga att 
leva ett aktivt och självständigt liv, potentiellt finnas en helt annan kunskap bland de grupper som 
inte deltar vid de forum där befolkningens åsikter samlas in. Att representativitet utgör ett komplext 
fenomen och något som kan vara svårt att uppnå i anslutning till deltagarprocesser har bland annat 
konstaterats av Newman (2005). Trots detta är det viktigt att de som är ansvariga för deltagandet 
strävar efter att utforma en deltagarprocess som möjliggör för så många som möjligt att kunna delta. 
I sammanhanget är det viktigt att de ansvariga är uppmärksamma på både interna och externa 
hinder för deltagande enligt vad som presenterats av Young (2000). Uppmärksamhet behöver även 
riktas gentemot förekomsten av maktförhållanden som inverkar på deltagarnas möjligheter att 
framföra sina åsikter och ta del i den diskussion som förs. !
Som argumenterats av Menec et al. (2011) är en svårighet vid planering som riktar sig gentemot en 
särskild åldersgrupp, att människor långtifrån alltid identifierar sig utifrån sin ålder. Människor med 
samma ålder kan besitta mycket olika egenskaper och därigenom ha mycket olika behov. Detta kan 
medföra en svårighet när målgruppen för deltagandet ska definieras. Från de praktiska exempel som 
studerats inom ramen för denna studie går det att finna ett flertal exempel på vilken åldersgrupp 
som de äldrevänliga projekten riktat sig gentemot. I vissa fall har utgångspunkten varit att inte anta 
någon åldersbegränsning överhuvudtaget, utan istället hålla forumen öppna för alla som upplever 
sig tillhöra kategorin äldre personer. I till exempel Kristianstad fanns tanken om att rikta sig till 
personer från 55 års ålder, delvis för att projektet tillskrev en stor betydelse till frågor som berörde 
hälsa och därav argumenterade att ett hälsofrämjande arbete för äldre bör påbörjas i en tidig ålder. 
Men också utifrån tanken om att det till exempel är vid 55 års ålder som personer ges möjlighet att 
flytta in i vissa former av seniorboenden. Det förekommer även exempel på projekt som istället 
inriktat sig gentemot personer som uppnått pensionsålder. Denna studie har inte haft för avsikt att 
föra någon djupare diskussion kring vilka implikationer en viss åldersavgränsning potentiellt kan 
medföra för det projekt som ska bedrivas, däremot bör noteras att detta utgör en fråga vars 
betydelse inte bör negligeras. 

De befintliga forumen för äldres deltagande  
Vid sidan av vad som sagts ovan om förvaltningarnas bristande kontakt med äldre, utgör 
pensionärsråden en möjlig kanal för de förvaltningsanställda att inhämta information från de äldre. 
Det är dock svårt att bilda sig en uppfattning över de äldres möjlighet till påverkan genom de forum 
som etablerats i och med de olika pensionärsråden. I vissa avseenden uppger de ledamöter som 
intervjuats att de genom råden erhåller ett visst inflytande över de frågor som beslutas i 
kommunfullmäktige å andra sidan framkommer att många områden som de äldre potentiellt säger 
sig vara intresserade av att diskutera aldrig når det forum som skapats genom råden. En bidragande 
orsak till detta har att göra med den administrativa ordning som till exempel inrättats i anslutning 
till kommunstyrelsens pensionärsråd, där äldreförvaltningen fått i uppgift att administrera rådet med 
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de frågor som kommer att tas upp i kommunfullmäktige. Att avgöra vilka frågor som kan tänkas 
vara av intresse för pensionärsrådet blir således en uppgift för en enskild tjänsteman på 
äldreförvaltningen. Att de frågor som förs vidare till pensionärsrådet övervägande berör äldre-
förvaltningens verksamhet kan därigenom tyckas falla sig naturligt. Att äldre inte alltid får vara med 
och besluta över vilka områden som de vill diskutera, är dock ingenting som är unikt för 
pensionärsrådet, som argumenterats av Buffel et al. (2014), upplever äldre ofta att de saknar 
möjlighet att yttra sig kring frågor som de finner relevanta. Ofta artikuleras detta genom att de äldre 
bereds inflytande inom diskussioner som berör vård och omsorg, vilket även kan ses som ett resultat 
av att dessa frågor traditionellt varit de frågor som förknippats med äldre.  !
I de fall då de äldre bereds möjlighet att yttra sig i anslutning till frågor som berör andra områden än 
vård och omsorg upplever de intervjuade att det ibland kan vara enklare att diskutera detaljfrågor, 
än att närvara som representanter för gruppen äldre vid diskussioner som berör mer omfattande och 
strategiska frågor. Detta aktualiseras framförallt vid frågor som berör många olika samhällsgrupper, 
som till exempel i anslutning till den översiktliga planeringen eller vid stadsutvecklingsprojekt. Vid 
dessa tillfällen upplever de intervjuade att det kan vara svårt att specifikt lyfta fram frågor som 
berör äldre. Den heterogenitet som återfinns bland gruppen äldre, kan vara en orsak till att de 
intervjuade upplever det som svårt att definiera ”de egna” frågorna i en större sammanslutning. Det 
skulle också kunna tolkas som ett resultat av att det finns en ovana, bland både förvaltningsanställda 
och de äldre själva, att applicera ett äldreperspektiv på den mer övergripande planeringen, till 
exempel i anslutning till översiktsplaneringen. Detta kan också hänga samman med den ambivalens 
som finns inom Stockholms stad vad beträffar att lyfta fram äldre som en specifik grupp inom olika 
planeringssammanhang. Vid frågor som specifikt berör äldre, såsom äldreomsorg, blir det mer 
motiverat att vända sig direkt till de äldre för att fråga om deras åsikter. När det däremot gäller 
frågor som är av ett mer allmänt intresse förekommer en viss skepsis mot att lyfta fram de äldre. 
Även hos de äldre själva verkar denna ambivalens finnas vad beträffar huruvida de bör beträdas ett 
större utrymme inom planeringen eller ej. !
Oavsett vilket reellt inflytande inrättningar såsom pensionärsrådet har, innebär de forum som 
skapats, där representanter från äldrerörelsen ges möjlighet att möta både politiker och tjänstemän, 
att både formella och mer informella möjligheter till påverkan skapas. Detta föranleder en 
diskussion kring huruvida ledamöterna i rådet kan betraktas som representativa för de äldre. Som 
argumenterats av Connelly och Richardson (2003) riskerar deltagarprocesser och alternativa forum 
för samhällsstyrning att omgärdas av vissa svårigheter vad gäller öppenhet och representativitet, 
något som kan ge upphov till ett ifrågasättande huruvida dessa forum bör betraktas som legitima för 
att fatta samhällsbeslut som gör gällande att vara fattade efter medborgarnas önskemål. Som 
framkommit ställer sig Everingham et al. (2011) mycket kritiska till att betrakta pensionärsförbund 
som representativa för äldre och de menar att ett involverande av pensionärsråd inte bör ses som ett 
medel för att säkerställa att de äldres åsikter blivit beaktade. I Stockholms stad utgår valet av 
ledamöter till pensionärsråden från en modell som i mångt och mycket påminner om den modell 
som karaktäriserar den representativa demokratin, där ledamöter nomineras från pensionärs-
organisationerna (att likna med partier) som har ett antal platser i råden fördelat i proportionalitet 
med organisationens storlek (Stockholms stad, 2007). Det finns dock ett flertal aspekter att beakta i 
detta sammanhang. Generellt skulle kunna ifrågasättas huruvida ledamöterna utgör en god 
representation av sin organisation, en intervjuperson berättar bland annat att några mer ingående 
undersökningar vad beträffar organisationsmedlemmarnas önskemål inte genomförs. Risken finns 
även att det förekommer stora skillnader mellan de personer som väljer att involvera sig inom en 
pensionärsorganisation och de som inte gör det. I anslutning till generella diskussioner om ett 
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sjunkande politiskt deltagande, som skapar ett behov av att söka alternativa vägar för att nå 
medborgarna, skulle samma argumentation kunna aktualiseras i anslutning till pensionärsrådens 
verksamhet och argumentet föras att pensionärsråden inte utgör en tillräcklig inrättning för att 
säkerställa att de äldre representeras inom planeringen. !
Sammanfattande reflektioner!
De förvaltningsanställda inom Stockholms stad finner att det i dagsläget saknas ett stöd bland 
politikerna för att bedriva ett arbete för äldre. Att äldre inte betraktas som ett legitimt arbetsområde 
kan utgöra ett hinder för etablerandet av en äldrevänlig planering i Stockholm, då de anställda 
upplever att de behöver ett politiskt mandat för att kunna bedriva ett arbete inom ett visst område. 
Samtidigt finns vissa möjligheter för de förvaltningsanställda att själva lyfta fram arbetsområden 
som de tycker bör prioriteras. Hos de förvaltningar som intervjuats är det främst äldreförvaltningen 
och i viss mån stadsbyggnadskontoret som uttrycker ett intresse för att bedriva ett arbete specifikt 
riktat gentemot äldre. Från äldreförvaltningens position är det dock osäkert huruvida en mer 
omfattande äldrevänlig planering skulle kunna bedrivas. Förvaltningen har sedan tidigare försökt att 
lyfta fram behovet av ett äldreperspektiv och initierat försök till samverkan kring frågor som berör 
äldre, arbetet har dock bedrivits utan någon större framgång. Det bästa vore därför om politiska mål 
antogs för arbetet för äldre och om äldre kom att manifesteras som ett prioriterat arbetsområde inom 
styrande kommunala dokument. Den rådande prioriteringen av barn och unga och den fokus som 
tillskrivits denna grupp, utgör dock ett potentiellt hinder i sammanhanget som kan försvåra 
implementerandet av ett äldreperspektiv. Samtidigt skulle den uppmärksamhet som tillskrivits barn 
och unga kunna användas som ett argument för att även uppmärksamma behovet av att lyfta fram 
äldre personer, vilket till viss del kan sägas ha skett i och med att stadsbyggnadskontoret 
uppmärksammat att även äldre personer potentiellt skulle behöva lyftas fram.  !
En möjlighet för att initiera en äldrevänlig planering inom Stockholms stad utgörs av att 
sammankoppla den äldrevänliga planeringen med det arbete som bedrivs inom ramarna för 
stadsbyggnadskontorets verksamhet. I sammanhanget utgör aktualiserandet av stadens översiktsplan 
en möjlighet att föra in äldre på dagordningen. Att sammankoppla en äldrevänlig planering med 
stadsplaneringen skulle kunna underlätta antagandet av ett helhetsperspektiv i anslutning till frågor 
som berör äldre, då stadsplaneringen involverar en rad olika arbetsområden. För att strukturera detta 
arbete föreslås att metoder från en integrerad stadsplanering tas till hjälp. !
Stadsbyggnadskontoret kan dock inte bedriva en äldrevänlig planering själva, vilket medför att en 
samverkan kommer att behöva ske med andra sektorer och aktörer som är relevanta för frågor som 
berör äldre. I sammanhanget har identifierats att de olika förvaltningarna inom Stockholms stad har 
mycket olika syn och förståelse för frågor som berör äldre, något som kan komma att utgöra ett 
hinder för samverkan. Att detta kan utgöra ett hinder för samverkan beror bland annat på att det kan 
försvåra för antagandet av en gemensam problem- och målformulering för det arbete som ska 
bedrivas. För att undvika att detta ska komma att utgöra ett hinder för samverkan behöver de olika 
tjänstemännen ges en möjlighet att komma samman och skapa en gemensam förståelse som kan 
vägleda arbetet för äldre. Genom att ett specifikt forum etableras för frågor som berör äldre, skapas 
en möjlighet för de olika förvaltningarna att bygga upp en gemensam förståelse för frågor som 
berör äldre, något som i sin tur kan leda till etablerandet av enhetliga strategier, vilket efterfrågats 
av de förvaltningsanställda inom Stockholms stad. Genom att etablera ett forum skapas även en 
möjlighet för förvaltningarna att utbyta kunskap och bilda en förståelse för hur den egna 
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förvaltningens arbete och problem är sammanlänkade med det arbete som bedrivs på de andra 
förvaltningarna. !
Genom arbetet har identifierats att det inom Stockholms stad saknas en kunskap kring äldre 
personer och deras behov och önskemål, vilket utgör ett hinder för genomförandet av en äldrevänlig 
planering. Vidare har identifierats att den nuvarande organisationen inom Stockholms stad inte 
skapar några möjligheter för de förvaltningsanställda som arbetar med den mer strategiska 
planeringen att samla in kunskap direkt från de äldre, vilket även det utgör ett hinder för att kunna 
formulera ett arbete för äldre som utgår från de äldres behov och önskemål. Kommunstyrelsens 
pensionärsråd utgör förvisso ett undantag i sammanhanget. I dagsläget förs dock ingen mer utbredd 
diskussion med rådet och inte heller bör rådet betraktas som en representativ sammansättning äldre. 
Detta föranleder att det inom Stockholms stad behöver etableras nya möjligheter för att samla in 
kunskap från äldre. I anslutning till detta finns även en möjlighet att utforma en deltagarprocess som 
kan bidra med ett mervärde för dem som deltar.  !
För att skapa goda förutsättningar för en välfungerande samverkansprocess och en givande 
deltagarprocess, föreslås att metoder från den kommunikativa planeringen tillämpas. Inom den 
kommunikativa planeringen tillskrivs bland annat betydelse till sådana processer som avser att 
skapa ett bra argumentationsklimat där samtliga deltagare känner att de kan göra sin röst hörd. 
Vidare tillskrivs vikt vid processer som avser att skapa en gemensam förståelse, något som i 
dagsläget saknas inom Stockholms stad när det kommer till äldre. Metoder från den kommunikativa 
planeringen kan även skapa goda förutsättningar för att deltagarprocessen bidrar till en ökad 
kunskap och socialt kapital för dem som deltar, något som framhållits som viktigt bland äldre. !
För en sammanställning av de identifierade hindren, vilka konsekvenser de kan medföra och 
möjliga lösningar för en äldrevänlig planering inom Stockholms stad se figur 8 på nästa sida. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Identifierade hinder och föreslagna åtgärder för en äldrevänlig planering inom Stockholms stad

Identifierat hinder Konsekvens Lösning

Förvaltningarna arbetar efter 
motstridiga mål.

Svårigheter vid samverkan. Arbete för en sektoriell och 
organisatorisk integrering.

Förvaltningarna bedriver parallellt 
arbete utan att samordna arbete 
som berör ett och samma 
sakområde.

Underutnyttjande av befintliga 
resurser och kunskap.

Arbete för en sektoriell 
integrering.

De anställda upplever en 
kunskapsbrist i anslutning till 
frågor som berör äldre och att det 
saknas resurser för att samla in 
kunskap. 

Svårt formulera strategier som 
svarar mot de äldres behov och 
önskemål utan kunskap. Svårt 
samla in kunskapen utan 
resurser.

Involvera äldre personer samt 
externa aktörer med kunskap 
kring äldre och/eller aktörer som 
kan bistå med resurser för att 
samla in data.

De förvaltningsanställda har olika 
syn på frågor som berör äldre.

Svårigheter vid samverkan. Skapa ett forum där de olika 
förvaltningarna ges en möjlighet 
att skapa en gemensam 
förståelse för frågor som berör 
äldre. Tillämpa metoder från den 
kommunikativa planeringen. 
Formulera en gemensam målbild 
för arbetet. Investera tid och 
resurser för ett välfungerande 
samverkansklimat.

Bristande intresse och 
engagemang bland de 
förvaltningsanställda. Projektet är 
beroende av ett fåtal personers 
engagemang och arbete.

Kan leda till svårigheter vid 
samverkan och att projektet ej blir 
långvarigt. Svårigheter vid 
måluppfyllelse.

Förankra projektet inom den 
kommunala organisationen och 
externt. Låt projektet utgöra en 
del inom styrande kommunala 
dokument. Alla aktörer behöver se 
nyttan med arbetet och de 
fördelar som föreligger i samband 
med projektet och samverkan.

Konkurrens mellan olika politiska 
områden.

Små resurser, svagt mandat för 
de anställda att vidta åtgärder/
bedriva en äldrevänlig planering.

Sammanlänka den äldrevänliga 
planeringen med det ordinarie 
arbetet, te.x. genom att anta ett 
äldreperspektiv när olika åtgärder 
ska vidtas.

Helhetsperspektivet saknas i 
anslutning till äldre.

Åtgärder som genomförs riskerar 
att inte leda till några egentliga 
förbättringar för de äldre. 

Sammankoppla den äldrevänliga 
planeringen med det arbete som 
bedrivs inom ramen för 
stadsbyggnadskontorets 
verksamhet.

De förvaltningsanställda har få 
kanaler för att möta stadens äldre.

Inga möjligheter att samla in 
kunskap kring äldre. 

Inrätta strukturer som gör det 
möjligt för de förvaltningsanställda 
och stadens äldre att mötas. 
Tillämpa alternativa metoder för 
deltagande som gör det möjligt att 
nå ut till äldre som sällan deltar 
vid ordinarie deltagarprocesser. 
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7. Sammanfattande diskussion och slutsatser!!
Denna uppsats har haft för avsikt att identifiera vad som utgör en äldrevänlig planering och att i ett 
senare skede applicera den äldrevänliga planeringen inom en Stockholmskontext, för att utreda 
vilka potentiella hinder och möjligheter som kan föreligga vid tillämpandet av en äldrevänlig 
planering inom Stockholms stad. Följande diskussion kommer att återkoppla till de frågeställningar 
som väglett arbetet, men med en övervägande fokus gentemot arbetets tredje frågeställning som 
berör en äldrevänlig planering inom Stockholms stad och som därigenom utgör en vidareutveckling 
av arbetets två första frågeställningar. Kapitlet avslutas med några mer generella reflektioner kring 
studiens resultat och slutligen några förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. Inledningsvis 
kommer dock en mer ingående diskussion att föras kring den äldrevänliga planeringens vara eller 
icke vara inom Stockholms stad, då det visat sig utgöra en tvistefråga inom den kommunala 
förvaltningen som kommer att ha en inverkan på hur en äldrevänlig planering kommer kunna ta sin 
form.  !
Den äldrevänliga planeringens vara eller icke vara !
En av de stora frågeställningarna i anslutning till en äldrevänlig planering inom Stockholms stad har 
visat sig handla om den äldrevänliga planeringens vara eller icke vara. Det går att kritisera en 
planering som riktar sin fokus gentemot en specifik grupp, varför ska till exempel inte utgångs-
punkten vara en planering som utgår ifrån att skapa en så bra stad som möjligt för alla oavsett ålder. 
Att olika planeringsinriktningar som återfinns i anslutning till en äldrevänlig planering tillskriver 
olika vikt vid just äldre, kan även tolkas som att det råder en viss ambivalens även internationellt 
kring huruvida det är motiverat att bedriva en planering specifikt riktad gentemot äldre personer. 
Själva konceptet den åldersvänliga staden är i sig något diffust, då det delvis syftar på en stad som 
är bra för alla oberoende av ålder, samtidigt som fokus i många fall riktas uteslutande gentemot 
äldre personer. Avsaknaden av tydliga argument för varför äldre personer bör lyftas fram inom 
planeringen stärker även denna uppfattning. De få motiveringar som återfinns till varför äldre 
personer skulle utgöra en särskild fokus inom planeringen, hänger ofta samman med argumentet att 
en äldrevänlig stad är en stad som är bra för alla medborgare. Att detta är ett argument som inte 
vunnit gehör inom Stockholms stad framkommer tydligt under de intervjuer som genomförts inom 
studien.  !
I dagsläget råder en icke samstämmig uppfattning mellan de olika förvaltningarna kring huruvida 
särskilda grupper bör lyftas fram inom planeringen, eller huruvida utgångspunkten snarare bör vara 
en universell planering som har som utgångspunkt att skapa en bra miljö för alla utan att särskilja 
någon grupp. I anslutning till ämnet råder även en viss inkonsekvens som framförallt blir synlig vid 
en jämförelse av den argumentation som förs i anslutning till barn och den som förs i anslutning till 
äldre. Medan barn lyfts fram som en grupp som särskild fokus borde riktas gentemot, framställs 
äldre som en grupp vars behov torde kunna tillgodoses genom mer universella strategier. En central 
frågeställning som uppkommer i sammanhanget, är således vad som skiljer gruppen barn från 
gruppen äldre.  !
En vanlig föreställning torde vara att äldre personer har större möjligheter att delta inom de formella 
forum där beslut som berör samhället fattas. Om äldre till exempel betraktas i relation till barn, har 
äldre personer potentiellt en större möjlighet att påverka sin situation genom att de är 
röstberättigade och därigenom har möjligt att genom val rösta fram de politiker som de anser bäst 
företräder de egna intressena. Vid sidan av detta återfinns även inrättningar såsom kommun-
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styrelsens pensionärsråd som i viss mån utgör en egen portal för de äldre att kunna framföra sina 
synpunkter, något som saknas för många andra samhällsgrupper. Dessutom framkommer av ett 
flertal undersökningar som genomförts att de äldre i Sverige upplever sin situation som relativt bra 
och från pensionärsrörelsen hörs inga mer omfattande krav om att äldre personer skulle behöva 
beaktas i en större utsträckning inom planeringen. Sammantaget bidrar dessa reflektioner till ett 
möjligt ifrågasättande av huruvida det är rimligt att initiera en äldrevänlig planering. Denna 
uppfattning är nära sammankopplad med förståelsen att det finns många grupper som potentiellt 
skulle vara i behov av att bli bättre beaktade inom planeringen. !
Frågan är således om det vore bättre att bredda perspektivet och till exempel tala om den 
åldersvänliga planeringen. Ålder utgör dock ett i många fall svårtolkat begrepp, vilket medför att 
det kanske till och med är dumt att sammankoppla en önskan om att skapa en stad som är bra för 
alla med ett attribut såsom ålder. Kanske vore det bättre att skippa åldersprefixet och istället utgå 
ifrån ambitionen att skapa en stad som är bra för människor med olika nationaliteter, kulturer, kön 
och ålder. En sådan strategi skulle kunna föras i anslutning till en mer övergripande diskussion inom 
ramarna för en hållbar planering, men där de sociala aspekterna tillskrivs en större vikt än vad de 
gör i dag. Att satsa på ett mer universellt förhållningssätt, där utgångspunkten är att genomföra 
förbättringar för en rad olika samhällsgrupper och till exempel arbeta för en god tillgänglighet för 
alla, är dock ett förhållningssätt med en rad inbyggda problem. Ett av problemen är att arbetet för 
att skapa en bättre stad blir alltför generellt. Ett problem med aspekter som endast berörs i vaga och 
mer generella termer, är att de riskerar att hamna i skymundan och aldrig bli vägledande för det 
dagliga arbete som bedrivs på en arbetsplats.  !
Många av de ambitioner som uttrycks vad beträffar äldre i Stockholms stads visionsdokument, 
överensstämmer påfallande mycket med de aspekter som tas upp som viktiga arbetsområden i en 
äldrevänlig stad. Till exempel nämns att äldre ska ha möjlighet att arbeta och kunna delta vid olika 
samhällsaktiviteter i lika stor utsträckning som resterande befolkning. Även vad beträffar stadens 
tillgänglighet för äldre är ambitionerna långtgående. Trots att samtliga förvaltningar har i uppgift att 
arbeta för visionens uppfyllelse, framträder dock visionen som relativt verkningslös vid studie av 
hur de olika förvaltningarna i ett nästa skede valt att beakta visionen inom sitt dagliga arbete. Detta 
indikerar att visioner riskerar att bli relativt verkningslösa om de inte konkretiseras genom strategier 
och görs till en del av det ordinarie arbetet. I nära anslutning till detta perspektiv återfinns 
förståelsen av att ett arbetsområden som tillskrivs en hög prioritet behöver genomsyra samtliga 
förvaltningars dagordningar och därigenom behöver betydelsen av arbetet manifesteras till exempel 
genom initierandet av en äldrevänlig planering. !
Förvisso har inga mer omfattande undersökningar genomförts inom ramen för denna studie vad 
beträffar de äldres egna upplevelser av situationen. De intervjuer som genomförts med 
representanter från pensionärsråden indikerar dock att den mer universella planeringen lämnar mer 
att önska bland de äldre. Det skulle även vara möjligt att hävda att den åldrande befolkningen, utgör 
en fråga som berör samhället i stort och att förbättrade förutsättningar för de äldre inte bör betraktas 
som en fråga som enbart kommer den äldre delen av befolkningen till gagn. Detta går delvis att 
sammankoppla med ekonomiska argument, det vill säga att bättre förutsättningar för de äldre att 
kunna leva självständigt, potentiellt kan innebära att kostnaderna som kan uppkomma i samband 
med en åldrande befolkning kan hållas nere. I sammanhanget ska även understrykas att den 
åldrande befolkningen av till exempel Framtidskommissionen (2013) klassificerats som en av de 
stora samhällsutmaningarna som Sverige står inför, vilket skulle kunna tyckas utgöra ett argument 
för att uppmärksamma frågan. Det är i sammanhanget även viktigt att beakta att förbättrade 
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förutsättningar för de äldre, inte utgör ett arbete som ger resultat över en natt, utan ett arbete som 
kommer att ta tid. Att föra in ett äldreperspektiv inom planeringen, innan en ohållbar situation 
uppstår, utgör därför den troligtvis mest kostnadseffektiva lösningen. Faktum kvarstår även att med 
kvarboendeprincipen som norm behöver arbete bedrivas för att de äldre praktiskt ska kunna klara av 
att bo kvar i sina hem och samtidigt leva de självständiga liv som förordas i stadens visioner för år 
2030. Höga ambitioner om en jämställd planering, där alla medborgare ska ha samma 
förutsättningar, medför även ett behov av att lyfta fram sådana grupper som i dagsläget missgynnas 
och/eller förbises inom planeringen.  !
Det kanske främsta argumentet för varför Stockholms stad skulle behöva genomföra mer riktade 
insatser i anslutning till äldre, är dock för att lyfta fram en fråga och ett perspektiv som i dag i 
mångt och mycket saknas. I sammanhanget vore det möjligt att föra samma argumentation som 
framförts i anslutning till en av statens offentliga utredningar om Sveriges äldrepolitik, det vill säga 
att målsättningen borde vara att en specifikt riktad äldrepolitik inte ska behövas, men så länge som 
äldre inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning inom den ordinarie politiken så behövs det (Statens 
offentliga utredningar, 2003:159). I anslutning till en äldrevänlig planering innebär detta att så länge 
de äldre inte beaktas inom den ordinarie planeringen, finns ett behov av en planering som specifikt 
riktar uppmärksamhet gentemot äldre personer. !
En äldrevänlig planering i Stockholm!
Utifrån utgångspunkten att det finns ett behov av att i en högre utsträckning beakta äldre inom 
planeringen i Stockholms stad följer här en resumé av vad studien kommit fram till i anslutning till 
en äldrevänlig planering. Inledningsvis går det kortfattat att konstatera att efter själva om-frågan, det 
vill säga om en äldrevänlig planering ska bedrivas eller ej, utgör hur den stora frågeställningen för 
de förvaltningsanställda. Avsnittet kommer därför att inledas med en reflektion kring hur en 
äldrevänlig planering skulle kunna ta sin form inom Stockholms stad, för att sedan diskutera vilka 
hinder som kan föreligga i sammanhanget samt möjliga lösningar på dessa.  

Att bedriva en äldrevänlig planering med utgångspunkt från stadsplaneringen 
I denna uppsats har argumenterats att en möjlig lösning för att bedriva en äldrevänlig planering 
inom Stockholms stad vore att sammanlänka den äldrevänliga planeringen med det arbete som 
bedrivs i anslutning till stadsplaneringen. Tanken är att denna strategi skulle kunna skapa goda 
förutsättningar för att äldrefrågan ska komma att beaktas utifrån ett helhetsperspektiv, då stads-
planering utgör ett ämnesområde som spänner över ett brett spektrum av samhällsrelaterade 
områden, allt ifrån den fysiska miljöns utformning till tillgången till samhällsservice. Vidare 
framgår att många av de centrala ämnesområden som upptas inom stadsplaneringen 
överensstämmer med de arbetsområden som lyfts fram som viktiga att arbeta med i anslutning till 
en äldrevänlig planering av till exempel WHO. Förståelsen att äldres välmående är nära samman-
kopplat med den urbana miljön och dess utformning och organisation utgör ytterligare ett argument 
varför stadsplaneringen kan vara av stor vikt, bland annat genom dess möjlighet att utveckla 
stödjande samhällsmiljöer.  !
Ett ytterligare argument för att sammanlänka den äldrevänliga planeringen med just 
stadsplaneringen, hänger samman med att det då kan komma att utgöra en naturlig del av den 
ordinarie verksamheten och inte riskerar att bli ett projekt som pågår under en kortare tid, men 
sedan avtar. Ett argument mot att inkludera ett äldreperspektiv inom stadsplaneringen, går att 
relatera till risken för att äldreperspektivet ska komma att reduceras till ytterligare en checklista som 
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bockas av i samband med planeringsprocessen. Som framkommit under arbetet finns en risk för att 
inkluderandet av ett ytterligare perspektiv som ska beaktas inom den ordinarie verksamheten, 
endast resulterar i ett nytt krav som rutinmässigt bockas av i anslutning till de processer som 
bedrivs. Ett sådant förhållningssätt skulle riskera att inte leda till några egentliga förbättringar för de 
äldre, samtidigt som det skulle innebära ett ytterligare krav i samband med planeringen som står i 
konflikt med önskemål om en flexibel och effektiv planeringsprocess.  !
Mer specifikt inom den unika kontext som råder inom Stockholms stad framträder stadsbyggnads-
kontoret även som den förvaltning vars position är mest gynnsam för att bedriva en äldrevänlig 
planering. Delvis för att det inom förvaltningen återfinns en vana av att samverka med andra 
förvaltningar, men också för att förvaltningen innehar den bredaste förståelsen för vilka aspekter 
som skulle kunna inverka på äldres levnadsförhållanden. Detta kan troligen tolkas som ett resultat 
av att förvaltningen har en vana av att arbeta utifrån ett mer övergripande perspektiv. I 
sammanhanget utgör även aktualiseringen av stadens översiktsplan ett möjligt policy-fönster som 
skapar en möjlighet att manifestera vikten av att beakta ett äldreperspektiv. Inom litteraturen 
framträder dock vissa ifrågasättanden kring huruvida stadsplanerarna alltid ska inneha en ledande 
roll vid tvärsektoriella samarbeten. I detta fall har bedömts att det finns en anledning att förorda att 
så skulle vara lämpligt. I sammanhanget ska dock understrykas att en äldrevänlig planering 
självklart inte enbart kan bedrivas genom de anställda på stadsbyggnadskontoret, utan måste utgöra 
ett arbete som involverar hela den kommunala organisationen, från de politiska beslut som fattas till 
det dagliga arbete som bedrivs av tjänstemännen.  

Hinder och möjligheter för en äldrevänlig planering i Stockholm 
Genom uppsatsen har argumenterats att ett politiskt stöd utgör en viktig grund för en äldrevänlig 
planering, bland annat för att skapa en legitimitet och goda förutsättningar för det arbete som ska 
bedrivas. Genom de intervjuer som genomförts framkommer även att de förvaltningsanställda 
framhåller ett politiskt stöd som viktigt för att ett arbete ska kunna bedrivas inom ett visst område. 
Samtidigt har det även framkommit att det, trots avsaknaden av ett politiskt stöd, finns vissa 
möjligheter att lyfta fram äldreperspektivet och driva en äldrevänlig planering. Att detta är möjligt 
kan tillskrivas den makt som allmänheten och de förvaltningsanställda har att skapa en legitimitet 
för ett visst arbete i enlighet med vad som argumenteras av Tornberg och Cars (2008). Enligt detta 
synsätt kan således politikernas inställning förändras genom att det skapas en opinion för arbetet. I 
sammanhanget har även de förvaltningsanställda vissa möjligheter att manifestera betydelsen av att 
äldre lyfts fram, genom att de har det dagliga ansvaret för det arbete som bedrivs. I nära anslutning 
till denna diskussion är det även relevant att beakta att politiskt stöd bör betraktas som något som är 
föränderligt över tid vilket medför, som ett flertal av exemplen i studien indikerar, att det politiska 
stödet inte automatiskt innebär att en äldrevänlig planering kommer att kunna bedrivas friktionsfritt.   !
Den uppmärksamhet som politiker och förvaltningsanställda inom Stockholms stad i dag riktar 
gentemot barn och unga har identifierats som ett av de stora hindren för att en äldrevänlig planering 
ska komma att realiseras inom Stockholms stad. Trots detta behöver en fokus gentemot barn och 
unga inte nödvändigtvis innebära ett hinder för etablerandet av en äldrevänlig planering. Som 
framgått av vissa intervjuer, har den fokus som riktats gentemot barn även fått vissa av de anställa 
att uppmärksamma huruvida det även finns ett behov av att lyfta fram äldre. Det är även något 
oklart huruvida barnperspektivet uppmärksammats på grund av att det verkligen finns en opinion 
för frågan, eller om det snarare tillkommit som ett resultat av en mer samhällelig trend där barn och 
unga kommit att uppmärksammas allt mer. Att denna aspekt kan vara av en viss betydelse för 
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implementerandet av ett äldreperspektiv, har att göra med att det kan vara enklare att finna stöd för 
äldreperspektivet om det visar sig att det saknas ett bredare stöd för barnperspektivet. Som redan 
nämnts finns dock även möjligheter att arbeta med båda perspektiven simultant.  !
Den fokus som i dag riktats mot äldres boende, både inom Stockholms stad men framförallt i 
Sverige mer generellt, är viktig. Samtidigt innebär en tillgänglig bostad, som argumenterats genom 
detta arbete, inte en tillräcklig förutsättning för att äldre ska kunna leva aktiva och självständiga liv. 
Detta innebär att nuvarande perspektiv behöver breddas och att en mer omfattande förståelse måste 
antas i anslutning till vilka faktorer som inverkar på äldre människors möjligheter att leva ett aktivt 
och självständigt liv. Äldreperspektivet måste även förankras och integreras inom det ordinarie 
arbetet så att det blir en naturlig del inom allt arbete som bedrivs. Om äldreperspektivet endast är 
framträdande inom enstaka projekt, men saknas inom det ordinarie arbetet kommer perspektivet ha 
svårt att leda fram till märkbara och varaktiga resultat och verkligt förbättrade förutsättningar för de 
äldre. För att inte riskera att den äldrevänliga planeringen avstannar vid att endast bli ett projekt 
som bedrivs inom ett avgränsat område under en kort tid, borde därav föresatsen vara att betrakta 
den äldrevänliga planeringen som en integrerad del av den ordinarie verksamheten och inte som ett 
separat projekt. Genom att sammanlänka den äldrevänliga planeringen med det ordinarie arbetet 
kan även effektivitetsvinster uppnås i enlighet med vad som argumenteras av Menec et al. (2014). !
Oberoende av om ett äldreperspektiv inkluderas genom ett mer storskaligt separat projekt i likhet 
med vad som förespråkas av WHO, eller om detta görs genom att ett äldreperspektiv inkluderas 
inom den offentliga verksamheten mer generellt och specifikt inom stadsplaneringen, kommer båda 
tillvägagångssätten att kräva samverkan mellan olika aktörer och att olika samhällssektorer beaktar 
äldreperspektivet inom deras respektive arbete. Behovet av samverkan framträder tydligt inom 
Stockholms stad. Ett flertal av de intervjuade vittnar om att beslut som fattas av andra förvaltningar 
skapar inlåsningar som försvårar för den egna förvaltningens arbete, vilket tyder på att det i 
dagsläget saknas en samverkan kring frågor som skulle behöva diskuteras gemensamt av de olika 
förvaltningarna. När ingen samverkan sker finns en överhängande risk för att förvaltningarna 
bedriver parallella arbeten utan att dra nytta av de fördelar som kan uppstå genom ett samordnat 
arbete. Risken finns även att en undermålig samordning leder fram till att de olika förvaltningarna 
antar motstridiga mål som kan hindra det äldrevänliga arbetet. !
Att vissa av förvaltningar har en större vana av att samverka, kan utgöra ett potentiellt hinder under 
ett inledande skede vid samverkan. Som ett exempel har trafikförvaltningen, exploateringskontoret 
och stadsbyggnadskontoret haft en möjlighet att bygga upp en gemensam förståelse genom att de 
ofta arbetar tillsammans, något som till exempel äldreförvaltningen inte haft samma möjlighet till. 
För att detta inte ska komma att utgöra ett problem är det viktigt att skapa goda förutsättningar för 
den samverkan som ska ske. Detta kan bland annat göras genom att bygga upp en samverkans-
kapacitet där samtliga aktörer ges möjlighet att skapa en gemensam förståelse för det arbete som 
ska bedrivas. Som argumenterats av Foster-Fishman et al. (2001) är det även viktigt att de 
samverkande aktörerna ser nyttan av det arbete som ska bedrivas. För de förvaltningsanställda inom 
Stockholms stad utgör det inte någon självklarhet att en planering specifikt riktad gentemot äldre 
bör bedrivas, vilket innebär att denna syn troligtvis behöver förändras för att en äldrevänlig 
planering ska kunna bedrivas på ett framgångsrikt sätt.  !
I enlighet med vad som argumenterats av Sullivan och Skelcher (2002) medför ett möte mellan 
olika människor med olika perspektiv att olika uppfattningar kommer att förekomma. Detta kan 
tydligt ses inom Stockholms stad, där de olika förvaltningarna har relativt olika uppfattningar kring 
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frågor som berör äldre. Vad som framträder är även förekomsten av ett flertal lokala arbetskulturer i 
enlighet med vad som beskrivits av Borgstede och Lundqvist (2006). Eftersom förvaltningarna i 
dagsläget saknar ett forum där de kan diskutera dessa frågor, kan de skilda uppfattningarna troligen 
förstås som ett resultat av att förvaltningarna inte haft någon möjlighet att skapa en gemensam 
förståelse. Om inget forum skapas kan det försvåra för både samverkan och för den äldrevänliga 
planeringen. Som beskrivits av Tornberg och Cars (2008) är en gemensam målbild viktigt för en 
välfungerande samverkan och det är därav även viktigt att de förvaltningsanställda ges en möjlighet 
att skapa en sådan gemensam målbild. I detta sammanhang kan även politiken bidra till att skapa 
bättre förutsättningar för samverkan genom att formulera en övergripande målbild som alla 
förvaltningar har att förhålla sig till. !
I anslutning till samverkan för en äldrevänlig planering framhålls ett aktivt deltagande bland de 
äldre som en viktig aspekt. Ett av de främsta argumenten varför äldre personer behöver involveras 
inom arbetet för en äldrevänlig planering i Stockholm, hänger samman med att de 
förvaltningsanställda själva påtalar att de saknar kunskap kring äldre personers behov och 
önskemål. För att deltagarprocessen ska kunna bidra till arbetet för en äldrevänlig planering 
samtidigt som processen skapar ett mervärde för dem som deltar, ställs dock vissa krav på 
processens utformning i enlighet med vad som argumenterats av Warburton et al. (2008). Det är 
även viktigt att det tydligt framgår vad deltagarna kan förvänta sig av deltagandet för att inte de som 
väljer att delta ska uppleva en känsla av frustration enligt vad som beskrivits av Arnstein (2007) om 
processen inte motsvarar de förväntningar som skapats. Själva deltagarprocessen bör även vara 
utformad så att den uppmuntrar till ett så brett deltagande som möjligt. I sammanhanget gäller det 
att de ansvariga för deltagarprocessen beaktar både sociala och fysiska barriärer som kan inverka på 
äldres möjligheter att delta i enlighet med vad som beskrivits av Petriwskyj et al. (2012). Samtidigt 
måste även en medvetenhet finnas om att det trots höga ansatser om ett brett deltagande, finns vissa 
grupper som inte kommer att vara representerade, varpå även detta bör beaktas av dem som är 
ansvariga för deltagandet. !
Genom de intervjuer som genomförts har framkommit att de anställda på fackförvaltningarna har 
relativt få kanaler för att inhämta synpunkter direkt från medborgarna och att de som arbetar på 
stadsdelsnivån ofta har en närmare kontakt med medborgarna. Detta utgör ett potentiellt problem i 
samband med det strategiska arbetet om inte kunskap och information kan förmedlas mellan dessa 
instanser. En av orsakerna till detta kan troligtvis tillskrivas Stockholms stads organisatoriska 
struktur, där de centraliserade fackförvaltningarna bedriver det strategiska arbetet medan 
stadsdelarna som är mer decentraliserade sköter den dagliga driften och underhållet och därigenom 
har en närmare kontakt med medborgarna. Att, som föreslagits av en av de intervjuade, finna ett 
bättre system för att kanalisera information från stadsdelarna till fackförvaltningarna skulle i 
sammanhanget kunna skapa bättre förutsättningar för fackförvaltningarna att erhålla kunskap om de 
behov som återfinns bland de äldre.  !
Pensionärsråden som finns etablerade i anslutning till den kommunala verksamheten utgör förvisso 
en kanal för de anställda att inhämta information och åsikter direkt från de äldre, även om till 
exempel kommunstyrelsens pensionärsråd främst är sammankopplat med kommunstyrelsen. 
Pensionärsrådens roll är dock något oklar och det är tillika något oklart vilket inflytande råden 
faktiskt besitter i anslutning till de beslut som till exempel fattas av kommunfullmäktige. Till 
exempel blir det i pensionärsrådens fall tydligt att denna typ av forum kan utformas och styras så att 
en viss typ av frågor tas upp för diskussion i enlighet med vad som beskrivits av Arnstein (2007). 
Att betrakta råden som representativa för stadens äldre är inte heller helt oproblematiskt. Förvisso 
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har ledamöterna nominerats från de förbund som de representerar, med utgångspunkten att de ska 
företräda förbundets medlemmars intressen. I sammanhanget måste dock även beaktas att långt 
ifrån alla äldre inom Stockholms stad är medlemmar av ett pensionärsförbund, vilket medför att 
många personer inte kan sägas vara representerade genom de större förbunden som har en plats 
inom pensionärsråden. Den samlade bedömningen blir således att ansatser att inhämta de äldres 
synpunkter inte bör utgå ifrån de befintliga pensionärsråden, utan snarare genom alternativa forum.  !
Slutligen måste bilden av äldre personer som en överrepresenterad grupp vid olika former av 
deltagarprocesser, en bild som framkommit både genom intervjuer med de förvaltningsanställda och 
med de två representanterna från pensionärsråden, förändras. Denna bild visar på en okunskap om 
den heterogenitet som återfinns bland gruppen äldre och om personer med ansvar för att samla in de 
äldres synpunkter har denna bild som utgångspunkt, riskerar resultatet att bli mycket missriktade 
insatser för äldre. I anslutning till diskussionen kring heterogeniteten bland gruppen äldre, utgör en 
annan svårighet vid äldres deltagande att definiera den grupp som ska utgöra föremål för insatserna. 
Denna uppsats har inte haft för avsikt att föra en mer ingående diskussion kring denna fråga, men 
den bör ändå vidkännas som ett potentiellt hinder eller en potentiell svårighet i anslutning till en 
äldrevänlig planering.  !
Nedan presenteras några rekommendationer för en äldrevänlig planering inom Stockholms stad.  !
Rekommendationer: !
Manifestera betydelsen av den äldrevänliga planeringen 
- Skapa en legitimitet för det arbete som ska bedrivas genom att anta kommunala politiska mål för 

arbetet samt genom att manifestera betydelsen av arbetet inom styrande kommunala dokument. 
Aktualiseringen av stadens översiktsplanen utgör i sammanhanget en möjlighet att samman-
koppla den äldrevänliga planeringen med stadsplaneringen samt stadens långsiktiga planering.  

Samordna arbetet för äldre  
- En samordning måste ske mellan olika förvaltningar i anslutning till frågor som berör äldre. 

Detta är viktigt för att undvika att förvaltningarna antar motstridiga strategier/arbetar för 
motstridiga mål, men även för att undvika att förvaltningarna bedriver ett parallellt arbete utan att 
dra nytta av det arbete och den kunskap som återfinns inom en annan förvaltning.  

- Den äldrevänliga planeringen och de strategier som antas i anslutning till denna behöver även 
samordnas med övriga kommunala strategier som berör andra samhällsområden. Detta är viktigt  
för att undvika förekomsten av motstridiga strategier samt för att kunna uppnå fördelar och 
vinster som kan uppstå i och med ett samordnat arbete. 

Skapa en samverkansorganisation 
- Etablera en samverkansorganisation där de förvaltningsanställda ges en möjlighet att diskutera 

frågor som berör äldre och utbyta kunskap kring äldre. 
- Skapa ett välfungerande samverkansklimat genom att tillämpa metoder från den kommunikativa 

planeringen. Avsikten ska vara att främja ett bra argumentationsklimat och att de anställda 
utvecklar en gemensam förståelse för frågor som berör äldre. Vikt ska även tillskrivas 
formulerande av en gemensam målbild som kan leda arbetet framåt.  

- Det arbete som bedrivs i anslutning till den äldrevänliga planeringen och inom samverkans-
organisationen ska vara väl förankrat bland samtliga involverade aktörer, samt hos en bredare 
krets såsom bland övriga anställda inom den kommunala organisationen. !!
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Involvera externa aktörer  
- Identifiera och involvera aktörer från den privata sektorn, organisationer och forsknings- och 

utbildningsinstitutioner som kan skapa en bredare kunskaps- och resursbas för det arbete som ska 
genomföras (till exempel bygg- och fastighetsbolag, pensionärsorganisationer et cetera). Dessa 
aktörer kan till exempel bistå med att samla in kunskap från äldre.  

Involvera de äldre 
- Nya kanaler för kommunikation behöver etableras mellan förvaltningstjänstemännen och de 

äldre. 
- De äldre bör ta en aktiv del inom det arbete som ska genomföras, bland annat för att identifiera 

relevanta arbetsområden och för att erhålla kunskap om äldres behov och önskemål. De äldres 
deltagande i anslutning till en äldrevänlig planering kan även ses som ett viktigt medel för att 
främja ett aktivt deltagande bland äldre och skapa en social delaktighet. För att detta ska vara 
möjligt ska deltagarprocessen utformas på ett sådant vis att den kan ge upphov till ett mervärde 
för dem som deltar. 

- I anslutning till deltagandet ska det tydligt framgå vilken reellt inflytande som de som deltar kan 
förvänta sig. Deltagarprocessen bör även utformas så att den bidrar till ett så brett deltagande 
som möjligt. Riktade insatser bör också genomföras för att nå ut till grupper som sällan deltar vid 
olika former av deltagarprocesser. !

Reflektioner kring studiens resultat och förslag på vidare forskning!
Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att den bild som framställts inom detta arbete 
porträtterar hur en äldrevänlig planering skulle kunna ta sin form inom Stockholms stad och vilka 
potentiella hinder och möjligheter som skulle kunna förekomma inom denna unika kontext. Genom 
att studien genomförts utifrån ett stadsperspektiv, innebär det att resultatet inte bör användas 
oreflekterat för att dra slutsatser om förutsättningarna för att bedriva en äldrevänlig planering på 
landsbygden. Inom en annan kontext kan problemen och möjligheterna se mycket annorlunda ut 
och därav de möjliga lösningarna vara helt andra. Inte heller bör studiens resultat oreflekterat 
överföras till någon av landets andra större städer, då aspekter såsom de lokala organisations-
förhållandena skiljer sig åt från stad till stad. Vidare är det viktigt att notera att mycket av den 
litteratur och de exempel som presenteras i studien har sin grund inom en internationell kontext, 
med andra planeringssystem och regelverk än de som förekommer i Sverige, vilket innebär att 
materialet inte bör användas oreflekterat inom en svensk kontext. Detsamma gäller då vissa av de 
exempel som studerats är hämtade från städer av en mycket större storlek än Stockholm. !
Vidare bör en medvetenhet finnas kring att endast ett mindre antal förvaltningsanställda intervjuats 
inom ramarna för studien. Att porträttera de olika förvaltningarna som innehavandes vissa 
värderingar et cetera utifrån information som erhållits av endast två förvaltningsanställda, skulle 
kunna ifrågasättas. I sammanhanget kan dock de tankar som presenterats i anslutning till det 
teoretiska ramverket och organisationskulturer åberopas, det vill säga att tankar och uppfattningar 
ofta delas av de anställda inom en organisation och att gemensamma värderingar ofta uppkommer 
hos personer som verkar inom samma fält eller på samma arbetsplats. Även om detta på intet vis 
innebär att samtliga anställda delar exakt samma åsikter, ger det ändå ett visst stöd för att påstå att 
de tankegångar som återfunnits hos de intervjuade förmodligen även finns representerade hos ett 
flertal av de anställda. Dessa tankegångar kan även åberopas i anslutning till varför studiens resultat 
även skulle kunna ha en relevans för förhållandena inom andra kontexter. !
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Att äldrevänlig planering utgör ett nytt ämnesområde och att inga egentliga åtgärder vidtagits för att 
initiera en äldrevänlig planering inom Stockholms stad, har delvis utgjort en försvårande 
omständighet i anslutning till denna studie. Bland annat har det medfört att intervjuerna och de 
frågor som ställts i anslutning till dessa har varit tvungna att genomföras på ett sådant sätt att inte 
utsagorna från de intervjuade skulle bli alltför hypotetiska och spekulativa. Hade ett arbete för äldre 
redan initierats inom Stockholms stad, hade studien troligen fått en helt annan inriktning.  !
Det finns ett flertal olika aspekter som vore intressanta att studera mer ingående vid fortsatta studier 
inom ämnesområdet. Som ett exempel har den politiska dimensionen lämnats utanför detta arbete, 
trots att de politiska prioriteringarna kommit att visa sig utgöra en mycket betydelsefull aspekt för 
en äldrevänlig planering. Detta medför en rekommendation om att framtida studier kring 
äldrevänlig planering, särskilt i anslutning till det arbete som bedrivs inom Stockholms stad, även 
bör inkludera den politiska dimensionen och de politiska förutsättningarna för en äldrevänlig 
planering. I sammanhanget skulle även en studie som direkt riktar sig gentemot de äldre för att 
identifiera vilka behov som faktiskt återfinns bland de äldre vara användbar för att bättre kunna 
motivera behovet av en äldrevänlig planering. Slutligen vore det även av intresse att vidare utforska 
de möjliga samverkanspartners som återfinns inom den privata sektor i anslutning till en äldrevänlig 
planering. För detta vore det även nödvändigt att vidare undersöka vilka potentiella svårigheter och 
möjligheter som kan tänkas uppkomma om den privata sektorn involveras i arbetet. Även om detta 
är ett ämnesområde som tangerats inom denna uppsats, skulle denna aspekt behöva vidareutvecklas 
genom fortsatta studier.  !!!!!
!
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