
 

Barbro Westerholms föreläsning om ålderism och dess konsekvenser 

Åldersdiskriminering är den av de sju diskrimineringsgrunderna som är svårast att 

göra något åt enligt Världsorganisationen, WHO. I föredraget diskuteras en del av de 

åtgärder som behöver vidtas. 

 

Barbro Westerholms, BW*, dröm är att 2000-talet blir de årsrikas århundrade då vi 

kan flytta fram positionerna på olika sätt. Ett hinder är ålderismen som är ett allvarligt 

problem inom alla samhällets sektorer eftersom man utgår från kronologisk ålder. 

Världshälsoorganisationen, WHO, ser ålderismen som ett allvarligt hälsohot, då man 

ställts åt sidan i samhället, att man inte behövs är en verklig risk. WHO har definierat 

att de två riskgrupperna är årsrika och unga män som inte känner sig behövda i 

samhället.  

Utredning Senior arbetskraft 

Början och i all välmening är att 1930 skapades pensionssystemet och då skedde en 

klyvning av befolkningen. De som förvärvsarbetade och drog in pengar mot de som 

stod utanför och fick sin pension. Viktigt är att man förbereder sig hur gå vidare när 

man lämnat arbetslivet. Ivar-Lo Johansson uppmärksammade detta 1952 och 

föreslog att de skulle skapas åldringsyrken för allting är bättre än att gå in i en 

påtvingad passivitet. 

Då vaknade Gustav Möller, socialminister på den tiden, när han fyllde 70 och inte fick 

vara kvar i politiken. Han satte igång en utredning som kom 1964 där budskapet var 

att den som kan och vill fortsätta med arbetslivet inte tvingas bort från det. 1981 kom 

socialstyrelsen med påtvingad pensionering och många mådde så dåligt av det att 

man då föreslog att alla som kan och vill måste få arbeta fram till 70 - 75 år.  

Det blev inget av detta förslag eftersom de fackliga organisationerna arbetade för 

kortare arbetstid och längre semestrar, bra reformer, men man glömde fråga hur folk 

vill ha det med pensionsåldern.  



Hur ser det ut i Sverige idag när det gäller arbetskraften? Mellan 30 - 40 år är man 

mest attraktiv men efter fyllda 40 efterfrågas man inte visar studier. Konstigt eftersom 

vi ökat vår livslängd och mår bättre. Ingemar Skoog, AgeCap*, har tagit fram data 

som visar att 70-åringar idag mår som 50-åringarna gjorde för femtio år sedan. Men 

arbetslivet har inte tagit hänsyn till det.  

 

SPF Seniorerna började arbeta 2001 med den här frågan om var dyker 

åldersdiskriminering upp. Det visade sig tydligt att åldersdiskriminering finns inte bara 

i arbetsliv och utbildning utan även i hälso-och sjukvård. SPF Seniorerna vill ta bort 

gränsen 70 år för mammografi som är idag. Men forskarna har inte tagit med kvinnor 

75 år och äldre så gränsen är kvar. En annan kronologisk gräns är LSS ass, om man 

får en funktionshindrande stroke före 65 kan man få assistans efter 65 är det 

närstående och hemtjänst det handlar om. De här åldersgränserna är etiskt väldigt 

stötande för det är människors behov och nytta av en insats som ska vara gällande. 

Andra tjänster som är svårt är att ta lån i bank även om man har en fast tillgång. 

Ålderismen måste bekämpas med att visa vad årsrika människor gör med sin tid. 

Därför att efter fyllda 65 och en bra bit upp i 80-års åldern visar SCB statistik att det 

här är en väldigt aktiv generation. Utredningen Senior arbetskraft visar att en av tre 

vill fortsätta efter 67 – 68 årsdagen. Tidigare var det journalister och konstnärer som 

fortsatte arbeta men nu kommer yrkesgrupp efter yrkesgrupp. För de utanför 

arbetslivet står 70 % för vården av närstående och 800 000 till 900 000 är med i 

någon pensionärsorganisation, som inte minst nu i covid-19 tider betytt så mycket 

med telefonkedjor och på olika sätt minska ensamheten för alla 70+ som beordrades 

att hålla sig isolerade.  

Det här borde synas i nationalräkenskaperna och klargöra att vi behövs. Samtidigt 

måste vi se att vi är individer. 2,5 miljoner individer och 1,6 miljoner är över 70 år, och 

alla är individer med olika behov. Vi är inte ett kollektiv men behandlas som kollektiv. 

När BW* hör ”att man vill värna dom äldre”, säger hon att det välment, men då ser 

man denna generation som multisjuk, behöver mycket stöd och inget kan vara 

felaktigare. Väldigt många har ju god hälsa som beror på medicinska framgångar, 

fullvärdig kost, fysisk aktivitet och inte minst psykisk aktivitet. Med referens till 

Ingemar Skoog behöver ca 7% av den här stora generationen tjänster från hemtjänst 

och sjukvården. Alla andra klarar sig själva och får inte buntas ihop. 

2013 kom lagen mot åldersdiskriminering, men tyvärr har den för svaga muskler. 

Lagen måste stärkas och i riksdagen är det för få som arbetar för dessa frågor. Här 

krävs ett opinionstryck och BW* ser gärna att pensionärsorganisationerna driver på 

för att få en förändring av den här lagstiftningen. Sedan 2013 anmäls varje år mellan 

200 till 300 hundra fall av åldersdiskriminering till diskrimineringsombudsmannen. 

Hittills har ca 10 fall kommit till domstol eller förlikning alla de andra ligger 

obearbetade. Vilket enligt BW* är skandal.  

Utredningen om Hemtjänsten 

BW* kommenterade det orättvisa med att ha isolerat 70+ men som nu lyckligtvis är 

borttaget. Många har mått psykiskt dåligt så covid-19 har uppdagat ålderismen. I 

utredningen om hemtjänsten fann BW* det värdefulla med en fast omsorgskontakt. 



80% av kommunerna har detta på papper men orden har inte lyft från papperet. I 

socialtjänstlagen ska det finnas inskrivet att den som bedöms ha rätt till hemtjänst 

också ska erbjudas en fast omsorgskontakt, någon som arbetar nära och kan följa 

hälsotillståndet. I och med att sjukvården flyttar ut från sjukhusen in i folks 

sängkammare och vardagsrum ska utbildningen vara en välutbildad undersköterska. 

2030 räknar man att behovet av undersköterskor är tillgodosett. 

Arbeta i hemtjänsten är inget enkelt jobb, man talar ofta om att det är enkla jobb, men 

det är det inte. Här fodras kvalificerad, social och medicinsk kompetens för 

uppgifterna är sådana. Man arbetar ensam och under tidspress så det är ett svårt 

jobb som måste värdesättas. BW* tror att om den här utredningen kommer i mål 

höjer man statusen på det här yrket. Och i lönekuvertet kommer det att synas och 

enligt holländska erfarenheter spar det pengar på sikt utöver alla andra vinster i 

livskvalité. 

• AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa https://www.gu.se/agecap  

•  BW* Barbro Westerholm  

• Vill du lyssna och se föredraget på youtube klicka på länken  

https://www.youtube.com/watch?v=-OJVN2_t-5g&feature=youtu.be    

https://www.gu.se/agecap
https://www.youtube.com/watch?v=-OJVN2_t-5g&feature=youtu.be

