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Äldre  människor  med  behov  av  omvårdnad  har  sedan  lång  tid  erbjudits  särskilt  
-

lanboenden”,  dvs.  senior-  och  trygghetsboende  för  att  komplettera  det  ordinä-
ra  och  det  särskilda  boendet.  Vad  betyder  integration  och  segregation  i  dessa  
sammanhang?  I  programmet  ”Bo  bra  på  äldre  dar”1  har  kommuner,  företag  och  

ta  äldre  bor  i  det  ordinära  
bostadsbeståndet.  Ett  segregerat  boende,  där  äldre,  utlandsfödda  eller  HBTQ-

rumsliga  avgränsning  kan  vägas  upp  av  en  öppenhet  gentemot  närsamhället.  
Trygghet  i  boendet  kan  bidra  till  att  stärka  äldres  delaktighet  i  samhället.  

For  a  long  time,  frail  old  persons  have  been  offered  residential  care  in  special  

production  of  ”in  between”  housing,  i.e.  senior  and  assisted  living  housing  to  
complement  ordinary  housing  and  residential  care  units.  What  does  integra-
tion  and  segregation  mean  in  this  context?  Questions  of  this  character  have  
been  illuminated  in  practice  oriented  investigations  and  development  work  in  
a  nationwide  programme;;  ”Growing  Old  Living  Well”1.The  overwhelming  ma-
jority  of  older  people  live  in  ordinary  housing.  Segregated  models;;  senior  hou-

and  requirements.  The  delimited  living  space  can  be  balanced  by  openness  
towards  the  neighbourhood.  Security   in  the  housing  environment  can  contri-
bute  to  empowerment  and  participation  in  the  external  community.

1 Bo bra på äldre dar (Eng: Growing Old Living Well), genomfördes 2010–2012 på regeringens uppdrag med 
Hjälpmedelsinstitutet som koordinerande myndighet, se: www.mfd.se/publikationer/rapporter/bo-bra-pa-
aldre-dar/
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Integration och segregation är vanliga 
begrepp i samhällsdebatten, båda med 
en viss laddning. De har ofta varit på 
tapeten i diskussionerna kring föror-
terna i våra storstadsregioner (Lilja & 
Pemer 2010). Det har handlat om so-
ciala och kulturella skillnader mellan 
olika boendegrupper och om hur svaga 
grupper med små inkomster, utländsk 
bakgrund osv. bor för sig med risk att 
bli marginaliserade. 

Äldre människor med behov av vård 
och omsorg har sedan lång tid erbju-
dits särskilt boende i särskilda hus. Se-
dan mitten av 1980-talet har bostäder 
för seniorer byggts och marknadsförts 
för sig;; seniorboende, 55+boende, 
gemenskapsboende, etc. Såväl antalet 
som andelen äldre i befolkningen ökar 
nu. 1,8 miljoner, 19 procent är idag 
65+. 2040 förväntas andelen vara 24 
procent. En kvarts miljon, 2,7 procent, 
är idag 85+. 2040 kommer den andelen 
att vara fördubblad (SCB 2012). Äldre-
boendedelegationen (SOU 2008:113) 
föreslog fortsatt satsning på ”mellan-
boenden”, dvs. boendealternativ för 
äldre mellan det ordinära boendet och 
vård- och omsorgsboendet. Vad bety-
der integration och segregation i äldre 
människors boende och vardagsliv?

Integration och segregation i 

boendet

Att integrera betyder att förena, att 
sammanföra till en helhet. Integration 
kan ses som en process och ett mål 
att sträva efter för att främja en håll-
bar samhällsutveckling. Integration 
förutsätter respekt för olikheter inom 
ramen för samhällets demokratiska 
värderingar. Alla oavsett bakgrund bör 

ingå i integrationsprocessen och vara 
delaktiga i utvecklingen för att minska 
risken för utanförskap och social iso-
lering. Arbete framhålls ofta som en 
nyckel till integration. Men boendet, 
basen för människors vardagsliv, spe-
lar en lika viktig roll. Lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter att skaffa 
bostad är grundläggande för att männ-
iskor ska kunna etablera sig i samhället, 
för integration på bostadsmarknaden 
och integration i samhället (Boverket 
2004). Goda möjligheter såväl att bo 

till en bättre lämpad bostad är nycklar 
till välfärd för människor som lämnat 
arbetslivet och blivit pensionärer. 

Att segregera betyder att hålla isär, att 
avskilja från en helhet. Segregation i 
boendet innebär att olika grupper i 
samhället bor åtskilda. Tre kategorier 

som innebär en åtskillnad mellan ål-
dersgrupper, hushållstyper och kön;; 
en socioekonomisk mellan olika in-
komst-, yrkes- och socialgrupper och 
en etnisk mellan människor med olika 
nationalitet, religion och kultur. Boen-
desegregation betraktas som ett sam-
hällsproblem. Bostadsmarknaden är 
segregerad;; olika grupper bor på olika 
platser. Den är också segmenterad;; 

åtskilda. Segmenteringen förstärker 
segregationen. En konsekvens är mar-
ginalisering, att delar av befolkningen 
upplever sig utestängda från samhälls-
gemenskapen. 

Segregation ses ofta som en följd av 
bristande integration och vice versa. 
Insatser för samhällsintegration leder 
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inte alltid till att segregationen mins-
kar eller upphör. Rumslig åtskillnad 
behöver inte heller innebära bristande 

samspel mellan integration och segre-
gation men de bör inte ses som varan-
dras motsatser (Boverket 2009). 

Särskilt boende, seniorboende och 

trygghetsboende

Äldre med behov av vård och omsorg 
har sedan lång tid erbjudits särskilt bo-
ende i särskilda hus. Benämningarna 
har avlöst varandra;; ålderdomshem, 
servicehus, sjukhem, gruppboende, 
vård- och omsorgsboende. Ädelrefor-
men 1992 gav kommunerna ansvaret 
för det särskilda boendet. Äldre kan få 
en lägenhet med dygnet-runt service 
efter biståndsbedömning. Det totala 
antalet platser i Sverige har minskat, 
från 120 000 år 2000 till 89 000 idag 
(Socialstyrelsen 2012), trots att den 
äldre befolkningen ökat. Orsakerna är 

med dygnet-runt service är höga, ca 
550 000 kr per plats och år. Äldre kan 
idag bo kvar längre med hemtjänst och 
sjukvård i hemmet om bostäderna är 
tillgängliga. Det framhålls, allt oftare, 
att äldre tvingas att bo kvar när alterna-
tiv saknas (Larsson 2006).

Alltsedan mitten av 1980-talet har se-
niorboenden, 55+boenden, gemen-
skapsboenden etc., byggts och mark-
nadsförts för äldre. God tillgänglighet 
och äldreanpassning – hissar, säkra 
trappor, breda dörrar, låga trösklar och 
bra hygienrum – är självklara krav lik-
som gemensamma utrymmen för akti-
vitet och samvaro. En lägsta ålder, t.ex. 
55+, ibland också en högsta ålder, t.ex. 

75–, inga stora omvårdnadsbehov och 
inga hemmaboende barn, är vanliga 

-
boendedelegationen (SOU 2008:113) 
föreslog en fortsatt satsning på ”mel-
lanboenden”, dvs. boendeformer an-
passade för äldre i gapet mellan det or-
dinära och det särskilda boendet. Den 
föreslog också en ny modell, ”trygg-
hetsboende”, för 70+ äldre. Investe-
ringsbidrag utgår till renovering/byg-
gande som leder till trygghetsboenden 
med samma villkor som för vård- och 
omsorgsboenden (Boverket 2012). Det 

-
dra i samma ålder och en förhoppning 
att aktivitet, gemenskap och ömsesidig 
hjälp bland likasinnade kan bidra till ett 
tryggt åldrande med lägre kostnader 
för samhället. 

Trygghet och delaktighet

Vardagslivets innehåll och relationerna 
till människor i omgivningen, de soci-
ala nätverken, är bärande för upplevel-

-
takten och närheten till barn och nära 
anhöriga betyder i allmänhet mest, där 

och de man pratar med spontant i hu-
set och grannskapet, ”de svaga ban-
den”, har också stor betydelse (Grano-
vetter 1973). När människor åldras kan 
avstånd blir svårare att hantera. Anhö-
riga och vänner går bort och kretsen 
av band tunnas ut. Frågor uppstår hur 
band kan upprätthållas, hur svaga band 
kan stärkas och hur möjligen nya rela-
tioner kan etableras. Boendemiljön ger 
grundläggande förutsättningar.

Att kunna träffas i gemensamhetsloka-
ler i grannskapet kan vara ett sätt att 
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vidmakthålla, stärka och knyta band. 

samma ålder och med liknande intres-
sen kan vara en annan strategi. Det 

kompletterande vägar till trygghet och 
delaktighet. Äldre önskar – som alla 

mellan och möjligheter att byta strategi 
om förhållandena ändras. 

Praktiknära  utrednings-  
och  utvecklingsarbete
Hur vill äldre bo? Vill de bo (kvar) i 
helt vanliga hus och lägenheter i det 
ordinära bostadsbeståndet? Vill de bo 
med andra äldre i senior- och trygg-
hetsboenden? Vill de bo i seniorkollek-
tiv eller i åldersintegrerade bogemen-
skaper? Vill de bo i kärnfamiljer med 

boendet? Är segregerat boende en väg 
till trygghet och delaktighet? 

Frågor av detta slag har tagits upp i pro-
jekt inom ramen för ”Bo bra på äldre 
dar”, det program som genomfördes 
2010–12 på regeringens uppdrag med 
Hjälpmedelsinstitutet som koordine-
rande myndighet. Ett 70-tal projekt 
har genomförts, där kommuner, or-
ganisationer, företag och forskare sat-
sat på praktiknära utrednings- och ut-
vecklingsarbete. Resultatet är underlag 
för verksamhetsutveckling men också 
kunskaper av generellt intresse. Vi vill 
här lyfta fram några exempel för att be-
lysa förhållningssätt hos den växande 
äldre befolkningen och möjligheter att 
möta behov och önskemål.

Intresse för senior- och 

trygghetsboende

Lidköpings kommun har genomfört 
tre undersökningar för att få veta mer 
om de äldre invånarnas syn på boen-
det i framtiden. I kommundelen Järpås 
skickades 461 enkäter till invånare i ål-
dern 60+ och svar erhölls från 73 pro-
cent (CMA Research AB, april 2012). 

egnahem. Folk känner till att det gamla 
ålderdomshemmet Björkhaga, byggt 
på 1960-talet, skall byggas om till 
trygghetsbostäder. Den andra under-
sökningen gällde framtiden i Dröms-
tan, ett miljonprogramsområde i Lid-
köpings stad. En enkät skickades till 
1000 slumpvis utvalda boende i hela 
kommunen i åldern 60 – 80 år och 
svar erhölls från 78 procent (Markör 
2012). Ett nytt hus med trygghetsbo-
ende projekteras mitt i Drömstan. I 
den tredje undersökningen om synen 
på den framtida boendesituationen in-
gick 1000 slumpvis utvalda invånare, 
60 – 80 år, i kommunen som helhet 
och svar erhölls från 89 procent (CMA 
Research AB, maj 2010). 

Lidköpingsstudierna visar att 25–40 
procent av de svarande är intresse-
rade av seniorboende och att ungefär 
lika många inte är intresserade. Trygg-
hetsboende är intressant i högre grad, 
32–50 procent, där denna boendeform 
planeras och där de svarande vet unge-
fär vilka hus det gäller och vad boende-
formen innebär. Intresset är i stort sett 
lika oavsett kön, ålder och civilstånd i 
de tre undersökningarna. Resultaten 
överensstämmer i stora drag med an-
dra liknande undersökningar, t.ex. en 
studie i Göteborgs stad där 3000 en-
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käter skickades till äldre, 70–90 år, i tio 
stadsdelar (de Courcy 2011). 

Ett trygghetsboende med en 

träffpunkt 

Tankar om trygghetsboende uttalas oli-
ka beroende på de äldres livssituation, 
visar en undersökning i Färgelanda i 
Dalsland, en av Sveriges små kommu-
ner, ca 6 500 invånare, med minskande 
befolkning (Morsing, 2012). 100 en-
käter gav 64 svar och kompletterande 
intervjuer genomfördes med 11 per-

i enkäten. Intresset för folkhälso- och 
boendefrågor är betydande. Behovet 
av gemenskap, att kunna göra saker 
tillsammans, behovet av att få nya vän-
ner när dem man tidigare umgåtts med 

på ett centrumnära boende med någon 
form av träffpunkt i Färgelanda tätort 
intresserar människor i hög grad. Ge-
mensamhetslokaler och gästrum för 
besökande anses viktigt. Utemiljön 

utemiljö ger möjligheter att vara utom-
hus, se fåglar, känna blomdoft och kan-
ske arbeta med odling i ett trädgårds-
land. Flera kan tänka sig att hjälpa till 
med att köra rullstol, koka kaffe, leda 
cirklar etc., även om de inte primärt är 

-
terna i huset, kan bli en naturlig träff-
punkt i bygden. 

Trygghetsboendets villkor

trygghetsboende och vilka möjligheter 
kan den kooperativa hyresrätten ge? I 

för seniorer med kooperativ hyresrätt. 
-

en entreprenadtävling syftar till hus av 
god kvalitet till rimliga kostnader. En 
förening har bildats av personer som 

-
lemmarna samlades under 2011–12 i 
en studiecirkel, för att lära sig mera om 
den kooperativa hyresrättens villkor 
och för att diskutera förväntningarna 
på det gemensamma boendet i det nya 
huset (Harris 2012).

Flera av de intresserade bor i egnahem. 
-

bär en omställning såväl praktiskt som 
känslomässigt. Det är viktigt att slippa 
det tunga arbetet med fastigheten, t.ex. 
städning och snöskottning. Samtidigt 
måste hyresnivån/boendekostnaderna 
vara överkomliga. Närhet till affärer, 
service och natur anses viktigt, likaså 
utrymmet i lägenheten. Inglasad bal-
kong, hiss, bra kök, öppen planlös-
ning, trädgård/uteplats och bredband 
är önskemål. Enskilda behov måste 
tillgodoses, t.ex. svängrum och plats 
i badrummet. En förhoppning är att 
det skall vara möjligt att bo kvar ”in i 
det längsta”. Det är önskvärt med en 
inkluderande atmosfär och att vardags-
livet är religiöst och politiskt obundet. 

trygghet i samspelet med andra boen-
de, t.ex. när det gäller att bry sig om 
utan att tränga sig på. 

Enkel och kravlös gemenskap

Möjligheter till möten/gemenskap 
med andra på ett enkelt och kravlöst 
sätt framhålls ofta, bl.a. i studier i Mjöl-
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by kommun i Östergötland (Landh 
Peterson, 2012). En lokal för informa-
tion och samråd inreddes i ett bostads-
område, Tunet, som fungerade som 
ett referens-/försöksområde. En enkät 
delades ut till alla 65+ i Tunet. Åtta 
fokusgrupper samlades med äldre per-
soner, anhörigvårdare, representanter 
för det kommunala pensionärsrådet, 
hemtjänstpersonal, biståndshandläg-
gare och rehabiliteringspersonal från 
landsting och kommun. Gemenskapen 
får gärna innefatta blandade åldrar, bra 
med integration. Alla måste få delta på 
sitt sätt efter eget val. En del kan be-
höva hjälp för att ta sig till träffpunk-
ten och då kan hemtjänstpersonal vara 
behjälplig och stötta. Aktiviteter som 
planeras bör äga rum både ute och 
inne för att motivera till rörelse och ak-
tivitet. I resultaten från Mjölby betonas 
att det är viktigt att kunna välja var och 
hur man vill bo. För äldre som känner 

dagsläget inga alternativ, bara informa-
tion om trygghetsboende som modell. 
Det dröjer innan något blir byggt och 
många är rädda att boendekostnaderna 
blir för höga. 

Modeller och tankegångar om 

gemenskap

Nya modeller för äldreboende engage-
-

det Skåne. Arbetet genomfördes med 
”gräsrotsperspektiv” och i gruppdis-
kussioner med ”idea mapping” (Vor-
mell, 2012). Äldreboende skulle kunna 
kopplas samman med daghem och för-

och för att verksamheterna skulle kun-
na berika varandra. Nya former för bo-
gemenskap skulle kunna skapas genom 

att 4–5 hushåll köper ett hus tillsam-
mans och att detta görs om till små lä-
genheter med stort utrymme för själv-
ständighet. ”Livsstilsboenden”, där 
intressen och livsstil är viktiga, skulle 
kunna ge stort utrymme för indivi-
dualitet. ”Generationsboenden” skulle 

att bo tillsammans. Den sociala ge-
menskapen skulle kunna stödjas med 

Integration på olika sätt, genom att bo 
kvar i det ordinära bostadsbeståndet 

äldreboende, diskuterades, bl.a. i en 
avslutande tvådagars workshop, i pro-
jektet ”Syd bygger för framtidens äld-

gjordes med studenters boendemiljö. 
I studentbostadshus, liksom i seni-

lokaler för aktiviteter. Men det är ett 
fåtal som efterfrågar och använder lo-
kalerna. Det sociala livet består främst 
av umgänge med vänner som man har 
sen tidigare. Att bo med människor i 
en likartad livssituation kan ge trygg-
het men kan också leda till att åldran-
det fokuseras. Det kan upplevas som 
stigmatiserande att bli gammal i vårt 
samhälle. Äldre kan ha svårt att känna 
sig hemma på ett äldreboende. Många 
skröpliga människor i samma hus kan 
bidra till att åldrandet påskyndas. Att 
bo kvar i det ordinära bostadsbestån-
det innebär för det mesta att bo ihop 
med människor i olika åldrar.

Gemenskap och delaktighet

Att (yngre) äldre gärna tänker sig att bo 
med personer i den egna åldern men 
att det samtidigt är viktigt att boendet 
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är integrerat, dvs. ingår i en blandad 
bebyggelse, framgår av studier i Bur-
lövs kommun, som har 17 000 invånare 
(Nilsson, april 2012). Underlaget är en 
enkät som skickades till 1800 slumpvis 
utvalda 40–65 åringar, dvs. en tredjedel 
av kommunens befolkning i denna ål-
der. Svar erhölls från 728 personer, 40 
procent, varav en fjärdedel uppgav sig 
vara utlandsfödda. Hemtjänstpersonal 
samlades i fokusgrupper för att disku-
tera utemiljö, innemiljö, service och 
kommunikationer. Djupintervjuer ge-
nomfördes med tre utlandsfödda och 
fyra svenskfödda kvinnor. 

Ungefär hälften av dem som svarat på 
enkäten anser att det är viktigt att bo 
nära anhöriga/vänner. Det bidrar till 
social gemenskap och trygghet. En 
kvinna beskriver hur viktigt det är att 
veta att hennes barn bor nära: ”Min 

dotter ringer mig varje dag, jag behöver aldrig 

känna mig ensam. Tänk om jag inte haft dem 

så nära, jag vill ju inte använda hemtjänst, 

jag vill klara mig själv. Det är ett lugn att 

alltid funnits för dem”. 

Över hälften av dem som svarat på 
Burlövenkäten bor i eget hus/villa/
radhus. I den aktuella åldern är männ-
iskor inte särskilt intresserade av att 

-
ende. På sikt kan det kanske vara bra 
att bo med andra i samma ålder. I inter-
vjuerna beskriver en kvinna samspelet 
mellan att bo med andra i samma ålder 
och att ha alla åldrar omkring: ”Jag bor i 

ett 55+-hus, så här bor bara äldre men huset 

mitt emot är inte 55+ och ibland är det ett 

väldigt skrikande där så det kan vara jobbigt 

också. Men det är å andra sidan roligt att se 

barn som leker och andra i alla åldrar. Det 

är bra att ha en åldersuppdelning i huset men 

att huset ligger i bebyggt område så det är liv 

och rörelse runt om”.

Enkäten gav möjlighet att lämna spon-
tana synpunkter. En svarande skrev: 
”Viktigt att äldre- och seniorboende inte-

greras i övriga samhället, så man som äldre 

möter andra vuxna i olika åldrar och även 

barn. Att få vara där det rör lite på sig.” 
En annan beskrev vid intervjun räds-
lan för att inte känna sig som en del av 
samhället när man blir äldre: ”Jag kan 

på vischan som är långt från allt, miljö och 

folk. Jag vill kunna titta på folk, man vill ju 

inte bara puttas bort för att man blir gammal, 

jag vill bo blandat”.

En rad frågor i Burlövenkäten (Nils-
son, april 2012) berör delaktighet i 
boendet. Diagrammet nedan visar hur 
stor andel av de svarande som anser att 
påståenden om gemenskap och del-
aktighet är mycket viktigt, inte viktigt 
eller varken eller, samt hur stor andel 

-
turanknutna högtider, att kunna äta 
tillsammans och att bo nära anhöriga 
värderas högt.

Trygghet utifrån identitet

En studie av HBT-personers tankar, 

2012), beskriver funderingar kring åld-
rande och boende som har generell 
räckvidd. HBT-gruppen omfattar per-

bi- eller transsexuella. Den förenande 
faktorn är att de under ett långt liv har 
mötts, och fortfarande ibland möts, av 
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diskriminering och fördomar då de av-
viker från den heterosexuella normen 
i samhället. Homosexualitet klassades 
som sjukdom fram till 1979. Som en 
följd av erfarenheter av vård och om-
sorg tidigare i livet känner äldre i HBT-

äldreboende. De är, liksom de äldre i 
stort, en grupp med stora variationer, 
olika ekonomiska förutsättningar, med 
bakgrund i olika samhällsklasser, olika 
kulturella sammanhang, osv.

Ett frågeformulär delades ut under 
Stockholm Pride festivalen 2011. 487 
formulär besvarades av HBT-personer 

och 208 av personer med heterolägg-
ning. ”Fortsatt kontakt med nuvarande 

umgänge” och ”möjlighet att fortsätta idka 

hobby” -
derades högst av såväl HBT-män och 
-kvinnor som heteropersoner enligt en-
käten. Med hjälp av enkäterna kallades 
intresserade till fokusgrupper. Diskus-
sionerna visade att ett HBT-äldrebo-
ende inte nödvändigtvis behöver vara 
eller se annorlunda ut än andra äldre-

bemötande och kunskaper om HBT 
bland dem som arbetar i boendet. Att 
åldras bland personer med liknande 
livserfarenheter beskrivs som en grund 

Figur 1. En enkät skickades till 1800 slumpvis utvalda 40–65-åringar i Burlövs kommun med totalt 
17 000 invånare, dvs. till en tredjedel av kommunens befolkning i denna ålder. Svar erhölls från 728 
personer, 40 procent, varav en fjärdedel uppgav sig vara utlandsfödda. Diagrammet visar hur stor 
andel av de svarande som anser att påståenden angående Gemenskap och delaktighet är mycket 
viktigt, inte viktigt, varken eller, eller som valt att inte svara på frågan (Nilsson, april 2012). 
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för trygghet. Men att sluta sig samman 
och exkludera andra rimmar dåligt med 
det som HBT-rörelsen kämpat för un-
der många år. Dilemmat att kunna vara 
öppen mot omvärlden och samtidigt 
skapa en trygg intern miljö i ett äldre-
boende diskuterades i fokusgrupperna. 
Exemplet med hur det hade blivit på 
Pride 2011, som hade temat Öppenhet, 
togs upp. Till skillnad från tidigare år 

och det var gratis att gå in på området. 
Deltagarna med HBT-identitet upp-
levde att de blev i minoritet och inte 
i majoritet som de annars brukar vara. 
Därmed försvann något av den stäm-
ning och gemenskap – och till den en 
kopplad stolthet – som tidigare år kän-
netecknat Pride. Det fanns en oro att 
detta skulle kunna inträffa även i ett 
äldreboende. 

Trygghet utifrån etnicitet

Hur förhåller sig utlandsfödda grupper 
till integration/segregation på äldre 
dar? Gruppsamtal med äldre med fem 
olika nationella bakgrunder;; Bolivia, 
Chile, Eritrea, Turkiet och Sri Lanka, 
har genomförts av Mångkulturellt 
centrum i Botkyrka. 4 – 5 personer, 
45–87 år, deltog i varje samtal, som ge-
nomfördes på respektive grupps hem-
språk eller genom att någon i gruppen 
kunde svenska och kunde agera som 
tolk (León Rosales, september 2012). 

Informanterna i denna studie, som 
kom från vitt skilda länder på olika 
kontinenter, kunde berätta att äldre-
omsorgen i deras hemländer ofta är 
familjens ansvar då det saknas offent-

släktingar eller grannskapet förväntas 

ta hand om gamla som behöver hjälp. 
De framställer äldreomsorgen i Sve-
rige i positiva ordalag. Många markerar 
samtidigt att de är dåligt informerade 
om svensk äldreomsorg. Få utnyttjar 
hemtjänst. I enstaka fall har man slutat 
anlita hemtjänst på grund av att man 
inte kunde tala med hemtjänstperso-
nalen, p.g.a. språkproblem, eller för att 
personalen inte förstod sig på den mat 
de ville ha.

Deltagarna i gruppsamtalen har hört 
om personalbrist och nedskärningar 
inom äldreomsorgen i Sverige. Äldre-
boende är inget som lockar. Några har 
upplevt diskriminering i samhället och 

-

resurserna är knappa. Flera kan ändå 

om de behöver mycket hjälp eftersom 
de inte vill belasta barnen. I Sverige är 
barn och barnbarn engagerade i sina 
yrken och sitt familjeliv. Äldre vill an-
passa sig till de villkor som råder här 
och de vill att deras egna barn och 
barnbarn också ska få möjlighet att 
göra egna prioriteringar. Om de måste 

-
sonal som talar deras språk och som 
kan laga den mat som de tycker om. I 
enstaka fall vill de inte möta personal 
med rötter i den egna kulturen;; det är 
skamligt att ha en demenssjukdom och 
att vara oförmögen att klara sig själv.

Mångkulturellt centrums studie visar 
bl.a. att det är ett uttalat önskemål att 
personal i äldreomsorgen samman-
förs med äldre med samma moders-
mål och matkultur. I vissa fall kanske 
avdelningar kan öppnas där boende 
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och personal tillhör samma språk- och 
kulturområde. En internationell kun-
skapsöversikt efterlyses, där erfaren-
heter av äldreomsorg för en åldrande 
multietnisk befolkning lyfts fram. Det 

längre erfarenhet än Sverige. 

Närmiljön, bostadshusen och bosta-
dens rum utgör en grund för män-
niskors vardagsliv. Planeringen och 
formgivningen av artefakterna ger 
förutsättningarna för såväl praktisk 
tillgänglighet/användbarhet och soci-
alt liv som för kommunikativa och ex-

Paulsson 2004). 

Att kunna träffas enkelt och kravlöst i 
en lokal hemmavid kan vara ett sätt att 

till ett boende med andra i samma ålder 
och med liknande intressen för att kny-
ta nya band kan vara en annan strategi. 

sådant boende, en ungefär lika stor del 
föredrar att bo kvar och en del tar inte 
ställning. Företrädare för kommuner 
och brukare framhåller nya möjlighe-
ter;; små kollektiv, generationsboenden 
och boende med koppling till andra 
samhällsinstitutioner som daghem och 
förskola, för att bryta åldersuppdelning 
och för att olika verksamheter kan be-

som HBTQ och utlandsfödda, betonar 
den trygghet som har sin grund i iden-
titet och etnicitet. Trygghetsboende 

undersökningar. Begreppet trygghet 
väcker förhoppningar om vad dessa 

boenden kan erbjuda, men än så länge 

erfarenheter. Många olika alternativ 
behövs för att tillgodose mångfalden 
av önskemål i ett komplext samhälle. 

-
liggande positivt begrepp. Segregation 
har en negativ klang och nämns nästan 
aldrig.

Hushållsekonomin betyder mycket

De önskemål som kommer fram i 
olika undersökningar bör ses i ett in-
tersektionellt perspektiv (Grönvik & 
Söder 2008). De svarande tillhör inte 
bara ett visst åldersspann;; de tillhör 
också en social klass, ett ekonomiskt 
skikt, ett kön, ett civilstånd, en grupp 
med eller utan funktionsnedsättning, 
en viss generation i åldersspannet, osv. 
Hushållsekonomin är kanske den mest 
betydande faktorn som styr hur äldre 
människor svarar på frågor om behov 
och önskemål. Gruppen ”fattigpen-
sionärer” lyfts allt oftare fram;; de med 
en disponibel inkomst som är mindre 
än halva medianinkomsten för den 
vuxna befolkningen i Sverige (Flood 

beräknas år 2020 tillhöra denna grupp 

En del av dessa äldre bor förmodligen i 
äldre och halvgamla hyreshus med låga 
hyror. De vill bo kvar och hoppas få ha 
kvar sina låga boendekostnader. Andra 
bor i äldre egnahem på landsbygden 
och i mindre städer och förorter. Lå-
nen på husen är avbetalda och de vill 
bo kvar med sina låga boendekostna-
der. I den offentliga debatten talas det 
ibland om en ”inlåsningseffekt”. Dessa 
äldre sägs också utgöra ett hinder för 
rörligheten på bostadsmarknaden. 
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Men äldre med små inkomster ser för 

boendeformer, typ senior-/trygghets-
-

det och värnas där.

Integration och segregation i olika 

perspektiv

Människor tolkar och förhåller sig till 
begreppen integration–segregation ut-
ifrån sina individuella upplevelser, sina 
egna positioner och sitt eget ansvar. I 
ett översiktligt planeringsperspektiv, ett 
makroperspektiv, har integration ofta 
betydelsen att människor av en viss ka-
tegori skall vara utspridda, inte samlade 
i ett avskilt område eller ett hus. I pla-
nering av äldreomsorg framhålls ofta 
en närhetsprincip, att särskilt boende 
skall förläggas nära i förhållande till var 

-
va lämna det kända grannskapet, utan 
kunna fortsätta att ha kontakt med 
sina sociala nätverk. Det skall vara nära 
för anhöriga och vänner att besöka 

i äldre och halvgamla stadsdelar och 
områden. Att det ofta fattas tomtmark 
för nya hus eller möjligheter att bygga 

hindrande faktorer för integration av 
nya boendeformer (Paulsson 2002). 
Aktörerna i planerings- och byggpro-

i program- och bygghandlingar, äld-
reomsorgsplaner osv. och med sam-
hälls- och företagsekonomiska förut-
sättningar. Systemvärldens tänkande 
dominerar (Habermas 1996).
 
I ett mikroperspektiv, från insidan av 
olika boendeformer, upplever äldre och 
hemtjänstpersonal att det väsentliga är 

positiva kontakter med omgivningen, 
att inte bli isolerade från omvärlden. 
Anhöriga och vänner är viktiga besö-
kare, det är viktigt ha goda relationer 
med grannar, fastighetsskötare, bo-
stadsföretag, affär, post, osv. I kontak-
terna utåt kan de boende få stöd av var-
andra, och av anhöriga och personal, 
när de bor tillsammans. Trygghet och 
delaktighet handlar om utbytet med 
enskilda och grupper av människor i 
omgivningen i det dagliga livet. Livs-
världens tänkande dominerar (ibid.). 

Den byggda miljön

Boendemiljöns utformning är en av-
görande faktor i integrations-/segrega-
tionsdiskussionen, i både system- och 
livsvärld. Det är lockande – och fullt 
möjligt – att tänka och arbeta i ett ”de-
sign för alla”-perspektiv. Nya hus för 
äldre kan förläggas så att såväl utsprid-
ning i stadsbebyggelsen som närhet till 
och kontaktytor mot människor och 
verksamheter kan tillgodoses. Husen 
kan utformas så att de smälter in i om-
givningen eller så att de berättar om 
ändamålet på ett diskret sätt. De kan 
ges en pregnant och utmanande ut-
formning och på så sätt lyfta de äldres 
anseende. De kan utformas så att de 
väl tillgodoser såväl funktionella som 
estetiska behov och önskemål, dvs. ges 
en ”design för alla”-utformning (Myn-
digheten för delaktighet 2014).

redan. Ny- och ombyggnader kan ge 
viktiga tillskott genom att tillföra det 
som saknas och behövs på kort och 
på lång sikt. Men tillskotten är mycket 
marginella volymmässigt. Det är nu-
mera oftast en fråga om att renovera 
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men också en lång rad begränsningar. 
Diskussionen i byggsektorn överskug-
gas just nu av frågor om det överhu-
vudtaget går att bygga till överkomliga 
priser och hyror som den åldrande 
befolkningen kan betala (von Platen 
2009). En stötesten gäller tolkningen 
av ett EU-direktiv som innebär att 
kommunala allmännyttiga bostadsföre-
tag i Sverige ska drivas ”affärsmässigt” 
(Lind & Lundström 2011). Trygghet 
och delaktighet i livsvärlden kommer i 
andra hand när olika intressen kämpar 
i systemvärlden.

En summering

Att greppa komplexiteten i boende-
sektorn, med alla konkurrerande per-
spektiv, system och faktorer, är idag 
en stor utmaning. Det krävs kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte och utvecklad 
samverkan mellan aktörerna i projek-
ten inför framtiden. I ’Bo bra på äldre 
dar’-programmets slutsatser, de s.k. 
stafettpinnarna (HI 2012), betonas att 
äldres boende behöver lyftas upp och 
bli en prioriterad fråga för kommuner-
nas politiska ledning. Samverkan mel-
lan olika sektorer i kommunerna och 
med det civila samhället och företagen 
är en nyckel till framgång i arbetet för 
bra boendemiljöer för alla. 

i det ordinära bostadsbeståndet. Där 

Segregerat boende, senior-, trygghets- 
och vård-/omsorgsboende i liten skala, 
kan komplettera och tillgodose speci-

samhället utifrån de lokala förutsätt-
ningarna. Den rumsliga avgränsningen 
kan vägas upp av öppenhet gentemot 
närsamhället med möjligheter till mö-
ten mellan människor av alla kategorier. 
Tryggheten i boendet kan bidra till att 
stärka de äldres delaktighet i samhället. 
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