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Fyrtiotalisterna ställer nya krav på äldreomsorgen
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Sammanfattning

Av Sveriges befolkning är i dag tretton procent födda 1940-1949. De så kallade fyrtiotalisterna 
är med andra ord över 1 200 000 personer. Under denna period var årskullarna i stora delar 
av västvärlden mycket stora jämfört med både 1930- och 1950-talet. Fyrtiotalsbarnen kom 
därmed genom sitt antal och sin uppväxt och utbildning under relativt gynnsamma förhållan-
den, att driva på kulturella, sociala och politiska förändringar under efterkrigstiden. I denna 
heterogena grupp har människor växt upp i en tid av stark utveckling och förändring och de 
förväntas ställa stora krav på den framtida äldreomsorgen.

Attendo ville ta reda på hur fyrtiotalisterna ser på att bli äldre och vad de förväntar sig 
av äldreomsorgen när det blir aktuellt att ta del av densamma. Vi lät därför undersök-
ningsföretaget Novus Opinion intervjua 2 100 personer födda på 1940-talet om sin syn på 
åldrande och vad de anser vara viktigt för en god levnadsstandard när de blir äldre. Vi 
fi ck många intressanta svar och har sammanställt de viktigaste och mest framträdande 
trenderna i denna rapport.

De tre tydligaste slutsatserna är att fyrtiotalisterna den dag de blir beroende av äldre-
omsorgen vill:

välja sitt boende själva
bo tillsammans med sin livspartner
bo tillsammans med personer med liknande intressen och bakgrund

Samtidigt visar undersökningen att det också är dessa frågor som fyrtiotalisterna ut-
trycker störst oro inför.

De slutsatser som dras i undersökningen är en mycket tydlig indikation på vilken inrikt-
ning som krävs inom såväl politiken som bland de kommunala utförare och entreprenörer 
som verkar inom äldreomsorgen. Trenden mot ökat inslag av valfrihet inom äldreomsor-
gen ligger i linje med fyrtiotalisternas önskan. Den intensiva debatten kring rätten för 
par att fortsätta leva tillsammans bygger på en tydlig önskan till fortsatt sammanboende, 
men också en stark oro för att behöva skiljas från sin livskamrat. Fyrtiotalisterna efter-
frågar även i hög utsträckning nischade äldreboenden där man ges möjlighet att dela 
intressen med sina grannar.

Attendo Care, i likhet med de fl esta svenska vård- och omsorgsföretag – liksom Sveriges 
kommuner, erbjuder i dag bara begränsade möjligheter till nischboenden för äldre, eller 
parboenden för människor som länge levt som par. Förutsättningarna kring detta styrs 
i dag i hög grad av vilka resurser kommunerna anslår. I takt med att människor ställer 
fl er krav på äldreomsorgen kommer utbudet av sådana boenden sannolikt att öka.

I undersökningen framkommer också vissa intressanta skillnader i hur män respektive 
kvinnor vill leva på äldre dar. Män vill i högre utsträckning bo kvar hemma med hjälp 
av partner eller annan nära anhörig, medan det bland kvinnor är jämnare mellan detta 
svarsalternativ och att bo kvar hemma med hemtjänst eller bo på äldreboende. Samtidigt 
är kvinnor oroligare än män för att inte få leva tillsammans med sin partner.
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Att själv få välja boende är en självklarhet

Varje människa – ung som gammal, frisk som sjuk – har individuella behov och önskemål. Varje 
människa åldras och kan komma till en punkt som kräver hjälp i någon form för att livskvaliteten 
ska kunna upprätthållas. Boendet är ofta den fasta punkten i tillvaron och naturligtvis vill man 
vara med och påverka boendet även när man blir äldre. Bland fyrtiotalisterna i denna under-
sökning anger 96 procent att möjligheten att själv få välja boende är viktig eller mycket viktig.

Hur man anpassar sitt boende är också individuellt. Den dag man blir beroende av äldre-
omsorg vill:

4 av 10 bo kvar hemma med hjälp av 
anhörig
3 av 10 bo kvar hemma med hemtjänst
2 av 10 fl ytta till ett äldreboende

Här fi nns en tydlig skillnad mellan könen. Män 
uppger att de helst vill bo kvar hemma med 
hjälp av maka eller annan nära anhörig (46 
procent). Därefter väljer män ”Bo kvar hemma 
med hemtjänst” (27 procent). Endast 18 procent 
av männen väljer ”Bo på äldreboende”. 

Bland kvinnorna är det annorlunda. 31 pro-
cent svarar ”Bo kvar hemma med hjälp av 
make/nära anhörig”. 30 procent svarar ”Bo kvar hemma med hemtjänst” och 25 procent 
”Bo på äldreboende”.

Fyra av tio är oroliga för att inte kunna bo där de vill

Samtidigt visar Attendos undersökning att 4 av 10 fyrtiotalister är ganska eller mycket oroliga 
för att inte kunna bo där de vill. Särskilt tydlig är denna oro bland kvinnorna.

Det fi nns alltså en tydlig korrelation mellan 
oro och den fråga som anses helt central för en 
god ålderdom.

Olika former av valfrihetsreformer har införts 
inom äldreomsorgen under 2000-talet. Bland 
annat har ett 70-tal kommuner valt att til-
lämpa Lagen om valfrihetssysten (LOV) för 
att främja en mångfald av utförare och öka 
den enskildes valmöjligheter. Och som under-
sökningen visar är möjligheten att få välja 
själv viktig för fyrtiotalistgenerationen. 
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Fyrtiotalisterna kräver att få bo tillsammans på ålderns höst

Efter ett långt liv tillsammans kan det tyckas vara självklart att få bo tillsammans med sin livs-
partner. Det har varit en intensiv debatt kring äldre par som tvingas dela på sig när den ena 
personen fl yttar in på ett äldreboende. När Novus ställde frågan om hur viktigt det var att få 
bo tillsammans med sin livspartner svarade nästan samtliga som i dag är i en relation att det är 
ganska eller mycket viktigt. 

Av samtliga tillfrågade anser 8 av 10 att det 
är viktigt.

Bland dem som i dag är i en relation anser 97 
procent att det är viktigt men även bland dem 
som är ensamstående anser 3 av 10 att det är 
viktigt att få bo tillsammans med den man vill.

Fyra av tio oroar sig för att 
inte få leva tillsammans med den de vill

Samtidigt visar det sig att oron för att inte få leva tillsammans med den man vill är mycket stor. 

Av samtliga tillfrågade säger 4 av 10 att de är 
ganska eller mycket oroliga för att inte få leva 
tillsammans med den de vill.

Kvinnor är oroligare än män. 

I vissa kommuner har man öppnat för möjlig-
heten för personer utan eget biståndsbehov 
att fl ytta med sin partner till äldreboende. Än 
så länge är detta dock ovanligt, då det fi nns 
ekonomiska och praktiska frågor som uppstår 
i sådana här lägen.
  
För Attendo är det angeläget att människors 
individuella behov och önskningar i största möjliga utsträckning ska kunna tillfredstäl-
las. På några av vårdboenden som vi bedriver i egen regi fi nns det möjlighet för par, där 
bara den ena parten fått en plats tilldelad sig genom den kommunala biståndsbedömaren, 
att fortsätta kunna leva ihop. Detta är dessvärre långt ifrån vanligt. För att fl er par ska 
få möjlighet att fortsätta bo ihop måste frågan om fi nansiering lösas och det är upp till 
den enskilda kommunen att bestämma hur denna fråga ska hanteras. 
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Stark efterfrågan på mångfald och profi lerade boenden

Ett sätt att möta äldres behov är att än tydligare anpassa formerna för vård och omsorg efter olika 
livssituationer och intressen. Attendos generationsbarometer visar att över 7 av 10 fyrtiotalister 
tycker att det är viktigt att få bo tillsammans med personer med liknande bakgrund och intressen. 
 
Inom Attendo fi nns i dag på många håll äldre-
omsorgsverksamhet där personalen har sär-
skilda språkkunskaper – t ex fi nska, engelska 
och persiska – för att kunna erbjuda brukarna 
bästa möjliga vård och service. Attendo arbetar 
även med att utveckla vårdboenden med profi -
lering. Genom koncept som riktar in sig på kul-
tur och upplevelser, teknik och samvaro, natur 
och hälsa eller miljö och sinnesstimulering vill 
vi erbjuda äldre ännu bättre möjligheter att 
välja aktiviteter utifrån intresse och lust.

Om Attendo

Attendo Care är Nordens ledande företag inom service, omsorg och vård till äldre, funk-
tionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Attendo Care har verksamhet i Sverige, 
Norge och Danmark.

Kontakt

För ytterligare information, kontakta presschef Jonas Morian, telefon 073 839 98 00 alt. 
e-post jonas.morian@attendo.se.
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