
ÅLDERISM= Åldersrelaterade diskrimineringar 
- Kan gälla unga som gamla 

 

SPF genomför ett program för att motverka ålderism, dvs negativa attityder och diskrimine-

ring av äldre. För att kartlägga medlemmarnas uppfattning om den nuvarande situationen, 

identifiera områden där ålderism kan tänkas förekomma, uppskatta i vilken grad SPF:s  med-

lemmar drabbats och få underlag för programmets planerade aktiviteter, har medlemsenkäter 

genomförts under 2012. 

 

Som komplement till riksenkäten, har SPF:s lokalavdel-

ning i Håbo genomfört en enkät bland medlemmarna med 

särskild inriktning på att mer detaljerat kartlägga dator-

användning och insatser som är värdeskapande  =  Näran-

de. 

 

Först gjordes en genomlysning av de närande aktiviteter 

föreningen gör, som kommer kommunens invånare tillgo-

do. T. ex.  

 

 Årlig trafikutbildning av alla i årskull 8:a (ca 250 

personer) 

 Trafikutbildning för pensionärer 

 Trygghetsringning 

 Rullstolspromenader 

 Rastvakter, värdinnor och ledsagare mm.  

 Plus 45-50 aktiviteter för medlemmarna varje vecka 

= 4900 ledartimmar per år.  

 

Den lokala genomlysningen har redovisats i Veteranen. 

 

 

Den lokala enkäten omfattade dels vissa frågor som ingick i riksenkäten, dels frågor om vilken 

frivillig verksamhet som kan betraktas som närande. Även frågor om föreningsarbete ingick. 

Enkäten skickades ut under sommaren 2012 genom inbladning i den lokala SPF-tidningen och 

utdelning på månadsträffen i september. Enkäten besvarades anonymt. 

 

Resultat av enkäten 

Könsfördelningen bland de svarande var 48 % kvinnor och 52 % män. Enligt centrala med-

lemsregistret hade SPF i de aktuella åldergrupperna 61 % kvinnor och 39 % män. Män är så-

ledes något överrepresenterade i enkäten lokalt. 

I gruppen 63-74 år var medelåldern 68 (69) år och i gruppen 75 år och äldre 80 (80) år vilket är 

i stort sett överensstämmande med riksenkäten (inom parentes). 

 

Hälsa 
Åldersgrupp   63 – 74 år   75 år och äldre 

Mycket god hälsa 30%   17% 

God hälsa  56%  46% 

Någorlunda  14%  32% 

Dålig  0%  5% 



 

 

Datoranvändning 
63-74 år (inom parentes 74 år och äldre)                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nej 1g/mån 1g/vecka Flera ggr/vecka Dagligen 

Total 

Datoranv. 9% (30%)   1% (7%) 5% (5%)       13% (9%)           72(49%) 

Anv. e-post 33% 3% 7% 23%  53% 

Anv. Internet  

Sökning 29%  5%               9%                 33%                 46% 

 

 

I arbete eller ej 

65 – 74 år  75 år och äldre 

Slutat arbeta  84%                     97% 

Deltid  16%  3% 

Heltid  0%   0% 

 

 

Engagerad i kultur eller volontär 

 
64 -75 år                                 75 år och äldre 

Ingen  49%  30% 

Kulturförening 8%  18% 

Röda korset  5%  0% 

Annan förening 38%  18% Totalt 1.800 timmar/år 

 

Barnvakt           65 -74 åe  75 år och äldre 

Sällan/aldrig  45%  67% 

Någon gång/vecka 42%  31% 

Flera gånger/vecka 13%  2% Totalt 8.275 timmar/år 

 

 

Vård av anhöriga 65 -74 år  75 år och äldre 

Aldrig  63%  68% 

Någon gång/månad 15%  18% 

Någon gång/vecka 12%  7% 

Dagligen  9%                           7% Totalt 12.611 timmar/år 

 

Totalt representerar de svarande i den lokala enkäten  22.686 närande timmar/år.        

 



Behov av stöd för att starta eget 8%. 

 

 

Är Håbo en bra kommun ? 

Ja 81% Nej 10% Ej svar 0% 

 

 

Önskas fler aktiviteter i SPF Håbo 

Ja 23% Nej 28% Vet ej  49% 

 

Vilket påstående tycker du stämmer på andras syn på pensionärer? 

 

Pensionärer är närande, de skapar mer värde än de kostar 52% 

Pensionärer är tärande, de kostar mer än det värde de skapar 29% 

Vet ej     19% 

 

 

Sammanställt av Bernt Fredriksson 


