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Var och en har rätt till en levnadsstandard tillräcklig fo ̈r
den egna och familjens hälsa och välbefinnande,
inklusive mat, kläder, bostad, hälsovård och no ̈dvändiga
sociala tjänster samt rätt till trygghet i händelse av
arbetslo ̈shet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes do ̈d,
ålderdom eller annan fo ̈rlust av fo ̈rso ̈rjning under
omständigheter utanfo ̈r hans eller hennes kontroll. 

Artikel 25:1



Europeiska Unionens stadga om de grundla ̈ggande ra ̈ttigheterna
(ratificerades 2000, laglig i och med Lissabonfördraget 2009)

Artikel 21:1 (om icke-diskriminering) 
All diskriminering på grund av bland annat ko ̈n, ras, hudfärg, 
etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion 
eller o ̈vertygelse, politisk eller annan åskådning, tillho ̈righet till 
nationell minoritet, fo ̈rmo ̈genhet, bo ̈rd, funktionshinder, ålder
eller sexuell läggning skall vara fo ̈rbjuden. 

Artikel 25 (om a ̈ldres ra ̈ttigheter)
Unionen erkänner och respekterar rätten fo ̈r äldre att leva ett 
värdigt och oberoende liv och att delta i det sociala och 
kulturella livet. 



Det finns ingen konvention om äldres rättigheter
som det t.ex. finns: 

– för kvinnor (The International Convention on the Elimination of
all forms of Discrimination Against Women) 1967/1979

– för barn (The Convention on the Rights of the Child) 1990

– för funktionshindrade (The UN Convention on the Rights
of Persons with Disabilities) 2006 











Synonymer







Svensk synonymordbok
(2002)

Pensionär: pensionstagare
pensionerad
understödstagare
äldre
rentier

Att åldras: bli äldre
bli gammal
komma upp i åren
förlora fräschören
gråna
vissna
tackla av
tyna bort
deklinera
ha sett sina bästa dagar
ha överlevt sig själv



Synonymer.se

Synonymer till pensionär

Pensionstagare, pensionerad, åldring, senior, grå panter, dagledig, 
inackorderad person

Synonymer till åldras

Bli gammal, bli äldre, gråna, vissna, tackla av, deklinera, changera



Identitet



















→ 1960-talet     Äldre   

1970-talet → Yngre äldre/Äldre äldre
Tredje åldern/Fjärde åldern

Othering/ Andrafiering



”En av de betydelsefullaste åtgärderna för en rationell 
åldringsvård är att bereda sysselsättning åt de gamla – att 
hålla dem i gång. Enklast sker detta genom att skaffa arbeten 
i den öppna marknaden. Blir detta omöjligt måste läkarna 
söka ordna sysselsättning i hem och på särskilda anstalter, 
med mer eller mindre meningslösa arbeten, såsom att knyta 
mattor, göra korgar och dylikt för att motverka åldringarnas 
inaktivitet.” (1959)



Arbetslivet










Platsannonser Lidingö kommun 
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(Andersson & Öberg 2012)

Andelen finländska män och kvinnor som anser att deras möjligheter
till nyanställning vid arbetslöshet är ’goda’ eller ’mycket goda’





EUROBAROMETER 263







Hälso- och sjukvård



Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2012:673

13 § Diskriminering är förbjuden i fråga om
1. hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet

13 b § Förbudet mot diskriminering i 13 § som har samband med ålder
hindrar inte

1. tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, eller
2. annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett

berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för
att uppnå syftet





… enligt en undersökning genomförd 2008 endast var
knappt hälften av alla landsting som erbjöd 
mammografiscreening till hela den åldersgrupp
(40-74 år) som omfattas av Socialstyrelsens 
rekommendationer. (Lagrådsremiss, s. 48)

… inte innebär att landstingen tar otillåten hänsyn till
ålder…. den kommunala självstyrelsen och hälso-
och sjukvårdslagens karaktär av ramlag får anses ge
landstingen visst utrymme att själva bestämma vilka
åldersgrupper som ska omfattas av den screening 
som erbjuds. (Lagrådsremiss, s. 48)



Det undantag som nu är fråga om ska tolkas restriktivt
och motverka att särbehandling inte förbjuds. 
(Lagrådsremiss, s. 48)

.. förbudet mot diskriminering är avsett att skydda
dem som bäst behöver det. (Lagrådsremiss, s. 31)

Regeringen konstaterar.. att för det fall en enskild begär 
men förvägras en undersökning med hänvisning till 
vederbörandes ålder, kan det vara fråga om 
diskriminering. (Prop. 2011/12:159, s. 48)

Enbart det förhållandet att en person inom den 
rekommenderade åldersgruppen inte kallas till 
undersökning, bör emellertid inte anses strida
mot förbudet mot åldersdiskriminering.
(Prop. 2011/12:159, s. 48)







Andra av Socialstyrelsen beslutade författningar reglerar 
åldersgränser för utbyte av kanyler och för blodgivare. 
Utmärkande för de nu nämnda reglerna om åldersgränser 
är att de syftar till att skydda ungas hälsa i olika avseenden. 
Det finns också högre åldersgränser som utgår från 
skyddssyften. Regeringen anser att de syften som nu 
redogjorts för är berättigade och väl avvägda. 
Särbehandling på grund av ålder bör alltså få förekomma 
i enlighet med dessa regler. (Lagrådsremiss, s. 47)



ATT DISKUTERA/AGERA

– Äldrekonvention?

– Attityder till äldre (arbetskraft)

– Pensionärsskatt...

– Äldreomsorg vs. LSS
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VILKA KONSEKVENSER FÅR ÅLDERISMEN?

Barbro Westerholm             
Nackas seniordag 2018-11-09



12-ÅRIG POJKE: ”VARFÖR ÄR DET FINARE ATT VARA EN GAMMAL MÖBEL 
ÄN EN GAMMAL MÄNNISKA?”



ILLUSTRATION AV 
LIVSRESAN



MEN SÅ HÄR KAN MAN OCKSÅ SE PÅ
LIVSRESAN            CECILIA TORUDD AFTONBLADET



FÖRDOMAR OCH MYTER SOM ORSAK TILL 
ÅLDERSDISKRIMINERING FINNS INOM ALLA POLITIKOMRÅDEN

• Utbildning
• Arbetslivet
• Hälso- och sjukvård
• Social trygghet
• Försäkringar
• Finansiell service
• Beskattning
• Ideella insatser
• Boende

Varor och tjänster•
Media•
Transporter•
Offentliga platser•
Modern teknologi•
Statistik•
Politiskt deltagande•
Våld och övergrepp•



FÖRDOMAR OCH MYTER OM ÅRSRIKA 
MÄNNISKOR I ARBETSLIVET (LÄNGRE LIV, LÄNGRE 
ARBETSLIV SOU 2012:28)

En myt att äldre blir friskare, lyckligare och lever längre om man slutar arbeta tidigt.•
En myt att äldre bör ge plats till ungdomarna på arbetsmarknaden bl.a för att minska •
ungdomsarbetslösheten

Studier ger inte något entydigt stöd för att tidig pensionering i genomsnitt förbättrar hälsan, •
minskar dödligheten eller höjer de äldres livskvalitet

Arbetet betyder så mycket mer än lönen, även för äldre. Ett meningsfullt arbete är viktigt för •
individens självbestämmande, upplevelse av livskvalitet och delaktighet, vara en del av en 
arbetsgemenskap



HUR FRAMSTÄLLS ÅRSRIKA MÄNNISKOR I MEDIERNA?

• 5 % av bilderna/ 25 % av befolkningen (Maria Edström)



FRAMVÄXTEN AV 
ÅLDERSDISKRIMINERINGSLAGEN.



WHO, EU OCH AGE, SPF SENIORERNA, ÖVRIGA 
PENSIONÄRSORGANISATIONER OCH LSU – NÅGRA AV STEGEN PÅ VÄGEN 
TILL EN LAG  MOT ÅLDERSDISKRIMINERING

EU• -direktiv år 2000 om åldersdiskriminering i EU. (European Directive 2000/78/EC on 
Employment Equality) Begränsat till arbetsliv och utbildning 
FN:s andra konferens om äldrefrågor • 2002 i Madrid hade som ett av målen att 
bekämpa åldersdiskrimineringen 
2008 • EU-kommissionen förslag till EU direktiv mot åldersdiskriminering (8 länder 
genomfört, Tyskland bromsar)

2009 • Sverige lag mot åldersdiskriminering inom utbildning och arbetsliv



VAD HÄNDE SEN I SVERIGE -

Motioner om en bred lag mot åldersdiskriminering väcktes i riksdagen •
från 2006 framåt.
Samarbete i frågan inleddes mellan de fem rikstäckande •
pensionärsorganisationerna och ungdomarnas paraplyorganisation 
LSU
På olika villkor • Rapport från LSU
Diskriminering på låtsas • Rapport från LSU, PRO, SPF, Seniorkraft



DISKRIMINERING PÅ LÅTSAS HANDLADE BL.A. OM:

• Ålder i media 
• Att vara för ung eller för gammal för politik
• Om boende - Det här är ingen vårdcentral, trogna kunder premieras
• Åldersgräns vid hälsoundersökning
• Psykisk hälsa bland årsrika – värd att vårda? 

Slutsats: Vi vet för litet om åldersdiskriminering idag



ÅLDER SOM DISKRIMINERINGSGRUND
LAG 2009 MED TILLÄGG 2013

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med ålder. Lagen •
gäller inom arbetsliv, hälso- och sjukvård, socialtjänst, varor och tjänster, boende 
m.m.

Det finns vissa undantag .t.ex. försäkringar, lagstiftning om pensioner, LSS och •
LASS, utskänkning till ungdomar, körkort
Om man känner sig diskriminerad på grund av sin ålder kan man anmäla detta till •
Diskrimineringsombudsmannen (DO)



VAD RAPPORTERAS  
INKOMNA ANMÄLNINGAR 2013 - 2017

Område                                               Antal

Arbetslivet                                            712

Varor och tjänster                               228

Sjukvård                                                 85

Utbildning                                              76

Socialtjänst                                            39

Övrigt                                                     31

Totalt                1228



VAD HAR HÄNT MED DE 1228 ANMÄLNINGAR 
SOM INKOMMIT 2013 - 2017

Domslut om tre anmälningar om chaufförer som nekats köra buss (• 2) och färdtjänst (en) för att de 
fyllt 70 år ledde till ersättning då deras fall bedömts som åldersdiskriminering.

Fyra fall har gått till förlikning. Här rörde det sig om sökanden till tjänster inom offentlig sektor. I •
ett fall låg också diskriminering på grund av etnicitet bakom.

Övriga • 1221 anmälningar har inte analyserats därför det bedömts att de inte faller inom lagens 
tillämpningsområde. 

Utredning • 2016 om DO:s arbete ledde inte till några förändringar.

Slutsats • – lagen måste stärkas och DO:s uppdrag vidgas till att omfatta analyser av 
samtliga rapporter och ansvar för att förmedla kunskap om varför människor känner 
sig åldersdiskriminerade.



DELEGATION FÖR FRÄMJANDE AV ÄLDRE ARBETSKRAFT 
(DIR 2018:XX)

• En kommitté i form av en delegation får i uppdrag att verka för ett mer 
inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet. Delegationen ska bidra till 
ökad kunskap om forskning om äldres möjligheter och även föreslå åtgärder som 
motverkar åldersdiskriminering för att bättre tillvarata äldres kompetens och 
erfarenhet.

• Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2020



VAD HÄNDER UTANFÖR SVERIGE?
8:E EUROPEISKA DAGEN FÖR SOLIDARITET MELLAN GENERATIONER 29 APRIL 
2016
EUROPEAN PARLIAMENT INTERGROUP ON ACTIVE AGEING, INTERGENERATIONAL 
SOIDARITY AND FAMILY POLICIES; AGE PLATFORM EUROPE; EUROPEAN YOUTH 
FORUMKonferens i Parlamentet om erfarenheter av ålderism i båda ändar av vuxenlivet med stöd av 

parlamentsledamöter från olika partier

Tog upp exempel på finansiell diskriminering, diskriminering i samhället, arbetslivet, social trygghet, 
hälso- och sjukvård

Slutsats: Konsekvenserna av åldersdiskriminering är allvarliga både när det gäller berörda människors livskvalitet 
och samhällets utveckling. Insatser behöver göras när det gäller lagstiftning, de myter som finns om unga och 
om årsrika människor.



FN:S  OCH WHO:S KAMPANJ 2016 – 2020 
MOT ÅLDERISM OCH ÅLDERSDISKRIMINERING

World Values Survey•
83 000 • personer intervjuade i 57 länder

Resultat: Lägsta respekten för årsrika människor återfanns i höginkomstländerna•
Vanligast att man är omedveten om sin ålderistiska syn på människor•
Att utsättas för ålderism leder till sämre hälsa•
Ålderism kan ta sig olika uttryck: beskrivning av årsrika människor som sköra, beroende och att de •
utsätts för ransonering av hälso- och sjukvård 



AGE PLATFORM EUROPE
KAMPANJ 2018-10-01 – –12-10

Syfte att inför • 70-årsdagen av Deklarationen för de mänskliga rättigheterna 10 december 2018 lyfta 
diskrimineringsgrunden ålderism/åldersdiskriminering. Teman:
Ålderism och kön-
Ålderism och sociala rättigheter-
Ålderism och migration-
Ålderism och generationsöverskridande solidaritet-
Ålderism och sexualitet-
Ålderism och etnicitet-
Ålderism och våld och övergrepp-
Ålderism och religion-
Ålderism och funktionsnedsättningar-



COST- TOWARDS A SOCIETY FOR ALL AGES
CONTEMPORARY PERSPECTIVES ON AGEISM 2014 - 2018
EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS, EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, AGE PLATFORM EUROPE

• Omkring 200 forskare från 35 länder har under fyra år samlat fakta om ålderism och dess 
konsekvenser inom arbetsliv, hälso- och sjukvård, media och lagstiftning

• Arbetliv – svårigheter få jobb och fortbildning 

• Hälso- och sjukvård - hälsoundersökningar, läkemedelsbehandling, brist på personcentrering

• Medierna – årsrika beskrivs mer som en börda än en tillgång men det finns också beskrivning av 
hurtiga, välsminkade personer

• Lagstiftning – bra som normsändare men räcker inte. 



ARVID CARLSSON, NOBELPRISTAGARE, 93 ÅR

”Vi lever i ett samhälle där vi är måna om att 
utnyttja resurser effektivt. Hos äldre finns en 
enorm mängd resurser tillgängliga, som dessutom 
inte har något emot att användas. Det är konstigt 
att vi i Sverige är så efterblivna och inte inser vi 
vilket slöseri det är”

Arvid Carlsson, 93 år i boken Årsrika



ORD STYR. VI BEHÖVER POSITIVA SYNONYMER 
TILL  ORDEN GAMMAL OCH ÄLDRE

Årsrik står för rik på levda år, kunskap och livserfarenhet
Årsrika är en tillgång, inte en belastning
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ÄLDRES DIGITALA
INNANFÖRSKAP

VAD PÅVERKAR ÄLDRE MÄNNISKORS
MÖJLIGHETER ATT HÄNGA MED I DET
DIGITALA SAMHÄLLET?

H Ö G S K O L A N  I  S K Ö V D E – W W W . H I S . S E

Eva Söderström



DIGITALT UTANFÖRSKAP

Många• aktiviteter och servicefunktioner, som:
Boka• tid för att besiktiga bilen
Betala• räkningar
Boka• och ta emot bekräftelser från vårdgivare
Delta • i demokratiska processer

•…kräver i stort sett att du har tillgång till:
BankID•
SMS• -bekräftelser
Internetbank, etc.•



DIGITALISERINGENS BETYDELSE

Tillgången• till digital teknik är god i Sverige:
98• % av Sveriges befolkning har tillgång till en mobil
93• % har dator i hemmet

MEN • - tillgång till teknik är i sig inte en garanti för att digital 
teknik utnyttjas

Nära• 430.000 av den äldre befolkningen använder inte
internet, vilket betyder att de går miste om de digitala
möjligheterna

Källa: Internetstyrelsen i Sverige



•Den första vågen

• Tillgång till 
informations- och
kommunikations-
teknik

• Tillgång till 
bredband och
nätverk

DEN DIGITALA KLYFTAN

Den andra vågen

Kunskap• om
användning
Kunskap• om
navigering till “rätt” 
information



Rädsla1.
Negativ2. attityd

3. “För gammal”
Kunskap och erfarenhet4.
Språk och förståelse5.
Tidsödande6.

VARFÖR TROR ÄLDRE SJÄLVA ATT DE RISKERAR
ATT HAMNA UTANFÖR?



CITAT

• De tror inte att de klarar det och vågar inte försöka.
• Vi är lite långsamma och alldeles för fega.
• Föddes inte in i det digitala landskapet.
• Ny teknik utvecklas så snabbt att den gamla hjärnan inte hänger med.
• Väldigt knapphändig information till äldre.
• Äldre människor har inte samma behov.
• De är inte vana vid det från sitt arbetsliv.
• Under hjälpsessioner används ett obegripligt expertspråk som jag inte

förstår.
• Vi installerade ny epost på paddan. Det tog ungefär 30 minuter, men 

det var så många koder att jag aldrig kommer kunna göra det igen.
• Etc



HUR KAN VI NÅ DIGITALT
INNANFÖRSKAP?



MER DIGITAL

•“Om man kan det nya blir man mindre utestängd och
begränsad från samhället.” 
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Utbildningstillfälle• , 3 timmar/gång
• ‘Studenter’ – kommuninvånare 65 år+
• ‘Lärare’ – högstadieungdomar
• ‘Handledare’ – vuxna kommun-

representanter

Datorer• finns på plats, deltagarna kan ta 
med sina egna datorer, mobiler och
surfplattor.

VAD INNEBÄR ‘MER DIGITAL’?



Vid • varje bord
8 • ‘studenter’

• 3-4 ‘lärare’
1 • handledare

ENERGI!



YNGRE OCH ÄLDRE I SAMSPEL



VAD BETYDER DIGITALISERING FÖR DIG?

•“Den mesta informationen och
kommunikationen sker ju digitalt.” 

•“Världen kommer närmare.” 

•“Snabbare tillgång till samhällets
kanaler.” 

Vet ej
2%

Teknik
35%

Uppkopplad/närvaran
de

35%

Nödvändighet/enkelh
et
8%

Hänga med
13%

Övrigt
7%

Vad betyder digitalisering för dig?



ÄR DIGITALISERINGEN BRA?

•“Skräckblandad förtjusning.” 

•“Något nytt när man är 80 år.” 

Bra
94%

Oklart
6%

Är digitaliseringen bra?



VAD ÄR BRA?

•“Komma i kontakt med det jag inte kan
komma i kontakt med annars.”

•“Bekvämt, jag sköter mig själv.” 

•“Om man kan det nya blir man mindre
utestängd och begränsad från samhället.” 

Ja
12% Nyttigt att lära 

5%

Tjänster
32%

Hålla 
kontakt/kommunicera

20%

Bekvämt
15%

Hänga med
9%

Inget val
3%

Vet ej
3%

Tror inte 
det är 
bra
1%

Vad är bra med digitaliseringen?



FINNS NACKDELAR MED 
DIGITALISERING?

•“Jag är rädd att jag inte klarar av det
digitala samhället.” 

•“Jag vet inte när jag gör rätt.” 

Finns inga eller 
osäkra
24%

Finns nackdelar
76%

Finns nackdelar med digitalisering?



VILKA ÄR NACKDELARNA?

•“Faran för kapning av ID.” 

•“Det kan bli för roligt och ta upp lite 
för lång tid.”

• “När syn och hörsel försämras och
åldrandet i egen koppling i hjärna, 
känsel och personliga
kontakter/service avtar.” 

Elberoende/strömavbr
ott
8%

Mindre fysisk aktivitet 
och möten

11%

Hinner inte med/svårt 
att lära

18%

Tidstjuv/beroende-
framkallande

15%

Informations-
säkerhet

15%

Vet ej
14%

Finns inget
10%

Svårt att sålla 
information/stress

4%

Utarmande av 
landsbygd

2%

Skadligt fysiskt
1%

Kräver investeringar
2%

Nackdelar med digitalisering



HAR DIN SYN PÅ DET DIGITALA
ÄNDRATS?

•”Jag har alltid varit lite smårädd för att
hålla på med datorn men nu känner jag 
mig säkrare.”

• ”Kanske inte är så svårt som man trott
fast man är 80 år.” Till det bättre

81%

Nej
19%

Har din syn på det digitala ändrats?



HUR HAR DEN ÄNDRATS?
•”Att det är lite krångligt som jag trodde, 
men vill träna hemma själv för att bli
bättre.” 

•“Större möjligheter finns än jag var
införstådd med.” 

•”Ju mer man lär sig ju mer fattar jag och
önskar lära mig ännu mer.” 

•“Kul att sitta tillsammans och lösa
problem/få svar på funderingar”. 

Nej
19%

Lite 
mer/bättre/enklar

e
35%

Påtagligt
2%

Våga mer
11%

IT som 
verktyg/hjälp

13%

Lite krångligt men vill 
mer
3%

Kunskap skapar 
lärlust/möjligheter

16%

Ett måste
1%

Har din syn på det digitala ändrats?



KOMMER DU ÄNDRA BETEENDE
DIGITALT?

•”Hantera det som jag alltid gjort [fast 
digitalt istället].”

•”Vågar nog använda digitala medier
mera nu.”

•”Trial and error!” 

Nej/Vet ej
16%

Ja
84%

Kommer du ändra beteende digitalt?



VAD KOMMER DU GÖRA
ANNORLUNDA?

1) Använda offentlig digital service
2) Använda digitala tjänster
3) Söka information
4) Kommunikation med sociala nätverk

Använda nya 
program

25%

Nej
8%

Uppmärksam på 
säkerhet

1%

Skaffa ny teknik
5%

Mer tid för 
dator/padda/mobil

14%
Vill ha fler kurser

3%

Använda kunskap 
från idag

36%

Vet ej
8%

Kommer du agera annorlunda?



SÅ LÅNGTVID 
UTBILDNINGSTILLFÄLLET – MEN 

ÄNDRADE DE FAKTISKT SINA
ATTITYDER OCH BETEENDEN

EFTERÅT?



HAR DU ÄNDRAT SYN PÅ DET
DIGITALA?
•“Jag fick väl hjälp med Internet och hur jag 
skulle gå in och sådär.”

•“Går in mer än förut och söker på nätet.”

•“Jag tycker att jag är en sådan som har så
besvärligt för de här datorerna […] men nu 
fick jag mer självförtroende och tycker att
jag hade en bra handledare där också.”

Ja
91%

Nej
9%

Ändrad syn på det digitala



VAD HAR ÄNDRATS?

•“Jag har nog inte använt så mycket
mer men jag är nog lite säkrare när jag 
håller på med datorn.”

Använder IT mer 
än förut

73%

Inte mer, 
men mer 

säker
18%

Ska investera i ny 
teknik

9%

Ändrad syn på det digitala



ANVÄNDER DU FLER DIGITALA
TJÄNSTER NU?

•“Jag fick hjälp med att få igång e-post, 
det hade jag inte gjort förut.” 

Ja
64%

Nej
36%

Användning av nya digitala tjänster



SER DU BEHOV AV NYA TJÄNSTER?

•“Så vet jag ju hur jag ska göra, men jag 
har inte haft något sådant behov ännu i alla
fall.”

•“Ju mer man är inne i paddan, desto
lättare går det. Men därifrån till att veta
vad jag är i behov av, det är inte så lätt att
säga.” 

•“Annars vet jag inte att jag saknar något
direkt.” 

Ja
18%

Nej
82%

Hittat nya behov?



HUR SKA VI ÖKA DET DIGITALA
INNANFÖRSKAPET FÖR ÄLDRE?
“Så att man får lära sig att våga använda de här
sakerna.”

“Många är rädda för att göra fel. Då vet man inte vad
man ska göra och då tycker man det är läskigt.”

•“Allt är så smått.” 

“Jag har min grabb här, jag har honom att tillgå när jag 
inte klarar själv.”

Ordna 
utbildningar 
som Mer 
Digital
25%

Minska rädslan
25%

Mer kunskap 
om/bättre/billigare 

teknik
25%

Mer träning och 
personlig hjälp

25%

Förslag på insatser



SLUTSATSER
Utbildningsinsatsen• var mycket uppskattad bland deltagarna

Majoriteten• av deltagarna upplever att deras initiala förväntningar på
utbildningsinsatsen har mötts med råge

Bilden• av vad användning av digital teknik egentligen innebär har
avdramatiserats.

Det• finns en tydig indikation på att deltagarna har flyttat fram
gränserna för sina digitala vanor. 

Deltagarna• vågar prova fler digitala saker efter utbildningen
•



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!

FRÅGOR?



SENIORDAGEN 2018
Äldrenämnden i Nacka kommun
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