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Sammanfattning
Denna uppsats handlar om den åldrande befolkningen som är ett internationellt
fenomenen och en viktig samhällsutmaning. Fokus i uppsatsen ligger på nationell och
framför allt kommunal nivå. Syftet är att redogöra för konsekvenserna av en åldrande
befolkning och att redogöra för de åtgärder som finns på nationell nivå och framförallt
på kommunal nivå genom att undersöka fyra utvalda kommuner (Örebro, Kumla,
Hällefors och Ljusnarsberg). Syftet är även att kartlägga andelen äldre i svenska
kommuner. Frågeställningarna som uppsatsen har utgått ifrån är - vilka konsekvenser
skapar en åldrande befolkning enligt tidigare forskning på nationell nivå samt vilka
åtgärder föreslås? - Vilka kommuner har en hög respektive låg andel äldre? Vilka
mönster går att urskilja och vad kan förklara dem? - Vilka konsekvenser skapar en
åldrande befolkning på en kommunal nivå? - Hur arbetar de fyra utvalda kommunerna
med att åtgärda de problem som de ställs inför i och med en åldrande befolkning?
Både kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Det kvantitativa materialet utgörs
av offentlig statistik och det kvalitativa materialet utgörs av åtta intervjuer, två
intervjuer för varje kommun.
De huvudsakliga slutsatserna är att det på nationell nivå finns sju övergripande
konsekvenser som en åldrande befolkning skapar och dessa är att ekonomin blir
sämre, försörjningsbördan ökar, arbetskraften föryngras, trycket på högskolesektorn
ökar, vårdbehovet ökar, arbetskraftsbrist uppstår samt att miljöpåverkan minskar. Det
finns fem övergripande åtgärder som föreslås på en nationell nivå och dessa är att öka
förvärvsgraden, arbetskraftsinvandring/migration, effektivisera utbildningen, öka
födelsetalen samt det kommunalekonomiska utjämningssystemet. De kommuner som
har en hög andel äldre återfinns framför allt i delar av Norrland och Värmland medan
kommuner med en låg andel äldre framför allt återfinns i kommuner i
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö samt i universitetskommuner.
Den främsta anledningen till att kommuner har en hög eller låg andel äldre har att
göra med flyttningar. Utflyttningskommuner tenderar att ha en hög andel äldre medan
inflyttningskommuner tenderar att ha en låg andel äldre. Flyttströmmar går från
glesbygdskommuner till medelstora kommuner och universitetskommuner för att
slutligen hamna i storstadskommunerna. Konsekvenserna som skapas på en
kommunal nivå handlar främst om ökat tryck på och ökade resurser till
äldreomsorgen, ökade kommunala kostnader, ökat tryck på boende för äldre,
arbetskraftsbrist (vilket framför allt gäller för vårdsektorn) samt att det blir svårt att få
tag på personal med omvårdnadskompetens. För att åtgärda problemen som skapas av
en åldrande befolkning arbetar kommunerna främst med att planera för de äldre,
arbeta för att de äldre kan bo kvar hemma så länge som möjligt samt att bygga olika
typer av boenden. Det kommunalekonomiska utjämningssystemet hjälper exempelvis
kommuner som har en hög andel äldre genom bidrag. Detta eftersom dess syfte är att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet i kommuner och
landsting.

Innehållsförteckning
1.	
   Inledning ..................................................................................................................... 1	
  
1.1	
   Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 2	
  
1.2	
   Disposition ............................................................................................................. 3	
  
2.	
   Bakgrund .................................................................................................................... 3	
  
2.1	
   Handlingsplaner internationellt och nationellt ...................................................... 3	
  
2.2	
   Orsakerna till att Sverige har en åldrande befolkning ........................................... 4	
  
2.3	
   Befolkningens åldersstruktur ................................................................................. 5	
  
3.	
   Forskningsläget .......................................................................................................... 7	
  
3.1	
   Urbanisering, flyttmönster och naturlig befolkningsminskning påverkar
åldersstrukturen ............................................................................................................... 7	
  
3.2	
   Konsekvenser av en åldrande befolkning .............................................................. 9	
  
3.3	
   Åtgärder ............................................................................................................... 14	
  
3.4	
   Möjligheter .......................................................................................................... 17	
  
3.5	
   Sammanfattning ................................................................................................... 18	
  
4.	
   Metod och material .................................................................................................. 20	
  
4.1	
   Material................................................................................................................ 20	
  
4.2	
   Metod/tillvägagångssätt ....................................................................................... 21	
  
4.2.1	
   Kvantitativ metod ......................................................................................... 21	
  
4.2.2	
   Kvalitativ metod ........................................................................................... 22	
  
4.3	
   Informationssökning och källkritik ..................................................................... 24	
  
5.	
   Resultat och analys .................................................................................................. 25	
  
5.1	
   Kartläggning av andelen äldre i svenska kommuner ........................................... 25	
  
5.1.1	
   Befolkningsprognoser .................................................................................. 31	
  
5.1.2	
   Befolkningspyramider .................................................................................. 33	
  
5.1.3	
   Flyttningsöverskott och naturlig befolkningsökning.................................... 35	
  
5.2	
   Intervjuer ............................................................................................................. 37	
  
5.2.1	
   Läget i kommunerna..................................................................................... 37	
  
5.2.2	
   Konsekvenser av en åldrande befolkning..................................................... 41	
  
5.2.3	
   Åtgärder ........................................................................................................ 44	
  
5.2.4	
   Framtidsutsikter ............................................................................................ 49	
  
6.	
   Diskussion och slutsatser ......................................................................................... 49	
  
7.	
   Avslutande reflektioner ........................................................................................... 56	
  
Litteratur och källförteckning ........................................................................................... 57	
  
Bilaga 1.	
  

Figur- och tabellförteckning
Figur 1. Befolkningspyramid för Sverige år 1900 och 2010. ............................................. 6	
  
Figur 2. Andelen 65 år och äldre i Sveriges kommuner år 1980 och 2011....................... 26	
  
Figur 3. Andelen 65 år och äldre i Örebro läns kommuner år 1980 och 2011.................. 27	
  
Tabell 1. Andelen 65 år och äldre i Örebro läns kommuner 1980 och 2011 .................... 28	
  
Figur 4. Andelen 80 år och äldre i Sveriges kommuner år 1980 och 2011....................... 29	
  
Figur 5. Andelen 80 år och äldre i Örebro läns kommuner år 1980 och 2011.................. 30	
  
Tabell 2. Andel 80 år och äldre i Örebro läns kommuner 1980 och 2011 ........................ 31	
  
Figur 6. Befolkningsprognos för andelen 65 år och äldre för de fyra utvalda kommunerna
2011-2021 ................................................................................................................. 32	
  
Figur 7. Befolkningsprognos för andelen 80 år* och äldre för de fyra utvalda
kommunerna 2011-2021 ........................................................................................... 32	
  
Figur 8. Befolkningspyramider för de fyra utvalda kommunerna 2010 ........................... 33	
  
Figur 9. Flyttningsöverskott för fyra utvalda kommuner 2001-2011 ............................... 35	
  
Figur 10. Naturlig befolkningsökning för de fyra utvalda kommunerna 2001-2010 ........ 36	
  

1. Inledning
I början av februari 2012 sa Fredrik Reinfeldt i en intervju i Dagens Nyheter (DN) att
det krävs att pensionsåldern ökar för att vi ska kunna få den ekonomiska standarden vi
förväntar oss när vi blir pensionärer. Eftersom vi lever allt längre krävs det att vi
arbetar längre, annars ser situationen ut så att vi får lägre pension och Reinfeldt frågar
sig om människor är beredda på det? Han menade att man skulle kunna arbeta till 75
års ålder och göra ett karriärbyte när det yrke man har blir för stressigt eller tungt.1
Detta uttalande ledde till massiv kritik från allmänheten där den mesta kritiken
handlade om att arbeta till 75 års ålder. Faktum kvarstår dock att Sveriges befolkning
blir allt äldre och år 2060 förväntas pensionärerna utgöra 25 procent av befolkningen
jämfört med 18,8 procent 2011. Detta kommer bland annat innebära att
försörjningsbördan ökar. Den åldrande befolkningen i Sverige är en högaktuell
samhällsutmaning som vi står inför.
Det är dock inte bara i Sverige som befolkningen åldras utan hela världen åldras. Den
demografiska förändringen ser ut så att det sker en förskjutning från höga födelsetal
och dödstal till låga födelsetal och dödstal. Den åldrande befolkningen är en mycket
aktuell fråga även på den internationella agendan. Enligt Förenta Nationerna (FN)
innebär den demografiska transitionen att befolkningar över hela världen blir äldre. 2
Livslängden har ökat kraftigt i världen och globalt sett har den förväntade livslängden
vid födsel ökat med 20 år från 1950 till 2009. Antalet äldre (avser här 60 år och äldre)
beräknas att mer än fördubblas till år 2050 och då bli två miljarder. Enligt en rapport
från FN 2009 bodde 1/5 av de äldre i Europa och 54 procent i Asien. Andelen äldre
var 2009 störst i de utvecklade länderna men ökningen av andelen äldre skedde
snabbast i utvecklingsländer.3
På kommunal nivå ser problematiken kring en åldrande befolkning olika ut beroende
på vilken kommun som undersöks. Detta beror på att kommunernas åldersstruktur ser
olika ut vilket i sin tur innebär att somliga kommuner påverkas i högre grad än andra
beroende på hur hög andel äldre som bor där. Det är kommunerna som får bära
kostnaderna för äldreomsorgen och för de kommuner vars befolkning utgörs av en
stor andel äldre, blir bördan tyngre. För många kommuner handlar det om att vända
befolkningsutvecklingen.
I diskussionerna och debatterna om den åldrande befolkningen i Sverige har enligt
Nationalekonomen Thomas Lindh ofta ett katastrofperspektiv framhävts där
1
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framtiden ser mörk ut och välfärden kommer att försvinna. Han menar att detta inte
stämmer utan att framtiden faktiskt går att påverka och förändra vad gäller
befolkningsutvecklingen och dess konsekvenser eftersom befolkningsframskrivningar
gör att det går att blicka in i framtiden. Befolkningsstrukturen har en inneboende
tröghet som enligt Lindh innebär att de val som vi gör idag avgör hur de framtida
valmöjligheterna kommer att se ut. 4 Angående synen på befolkningens åldrande
uttrycker sig Lindh enligt följande:
”Det handlar inte om ett enda stort problem med en enda slutgiltig lösning.
Det handlar om en rad olika problem men också möjligheter som uppstår vid
olika tidpunkter på olika platser.”5
1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att redogöra för konsekvenserna av en åldrande befolkning
och att redogöra för de åtgärder som finns på nationell nivå och framförallt på
kommunal nivå genom att undersöka fyra utvalda kommuner (Örebro, Kumla,
Hällefors och Ljusnarsberg). Syftet är även att kartlägga andelen äldre i svenska
kommuner.
För att besvara syftet utgår uppsatsen från följande frågeställningar:
-

Vilka konsekvenser skapar en åldrande befolkning enligt tidigare forskning på
nationell nivå samt vilka åtgärder föreslås?
Vilka kommuner har en hög respektive låg andel äldre? Vilka mönster går att
urskilja och vad kan förklara dem?
Vilka konsekvenser skapar en åldrande befolkning på kommunal nivå?
Hur arbetar de fyra utvalda kommunerna med att åtgärda de problem som de
ställs inför i och med en åldrande befolkning?

Örebro län valdes ut för att ha ett avgränsat område vid valet av kommuner.
Anledningen till valet av Örebro län är dels att det underlättar vid exempelvis
intervjuer på plats eftersom jag bor där och dels för att placeringen i Sverige inte på
förhand ger några indikationer på hur andelen äldre ser ut där. Med det sistnämnda
åsyftas att det finns en generell syn på att det exempelvis bor en låg andel äldre i
storstadsregionerna då många yngre flyttar dit. De kommuner som valdes ut för att
undersöka den åldrande befolkningen på kommunal nivå, är fyra till antalet. Två av
dessa har den högsta andelen äldre i länet, Ljusnarsberg och Hällefors, och de andra
två kommunerna är de som har den lägsta andelen äldre, Örebro och Kumla.
Anledningen till att fyra kommuner valdes ut har att göra med att fler skulle bli för
4
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många samt att fyra skulle kunna ge en större förståelse för situationen i kommuner
med en hög och en låg andel äldre än vad två kommuner skulle kunna. Urvalet
baserades på statistik från 2011 från Statistiska Centralbyrån (SCB). Med äldre i
uppsatsen avses personer över 65 år.
1.2 Disposition
Det följande kapitlet, kapitel 2, innehåller en bakgrund där bland annat orsaker till att
Sverige har en åldrande befolkning tas upp, handlingsplaner internationellt och
nationellt samt hur Sveriges befolkningsstruktur har sett ut och ser ut idag. Kapitel 3
utgörs av forskningsläget där relevant forskning om ämnet tas upp på nationell och
kommunal nivå. Fokus i kapitel ligger på konsekvenser av en åldrande befolkning
samt åtgärder. Kapitel 4 innehåller en genomgång av uppsatsens empiriska material,
metod och tillvägagångssätt samt även informationssökning och källkritik. Kapitel 5
utgörs av resultat och analys av det empiriska materialet som består av dels GISkartor, figurer och tabeller och dels av intervjuer. I Kapitel 6 presenteras svaren på de
inledningsvis ställda frågorna och en diskussion kring dessa. Slutligen kommer
kapitel 7 som innehåller några avslutande reflektioner.

2. Bakgrund
Dagens demografiska situation liknar den vi upplevde i Sverige i slutet av 1960-talet
och början av 1970-talet. Då var stora kullar på väg in i pensionsåldern som var födda
i seklets början och de stora kullarna fyrtiotalister var på väg in i bostads- och
arbetsmarknaden. Idag utgör 40-talisterna istället kullarna som är på väg in i
pensionsåldern medan de stora kullarna 90-talister äntrar bostads- och
arbetsmarknaden. Under 1970- och 1980-talet ökade andelen äldre snabbt i Sverige
och Sverige var då ”världens äldsta land” sett till befolkningsandelen över 65 år i
världen.6
Det finns många andra länder i Europa som kommer att få större problem än Sverige
med åldersstrukturen. Dessa länder åldras snabbare på grund av att befolkningen där
föder färre barn än vad befolkningen i Sverige gör. Problem uppstår när en befolkning
minskar för snabbt och om fruktsamhetstalet i ett land är cirka ett barn per kvinna
innebär detta att en halvering kommer att ske av varje ny generation och
befolkningspyramiden ändrar utseende till att bli en upp-och-nedvänd pyramid.7
2.1 Handlingsplaner internationellt och nationellt
På 1980-talet började frågor om äldre personer att uppmärksammas internationellt och
1982 arrangerades den första världskonferensen om åldrande i Wien som resulterade i
6

Lindh, Tomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter. S.
5, 11, 36.
7
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utvecklingen. S. 55-58.
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“Vienna International Plan of Action on Ageing”. Handlingsplanen innehöll åtgärder
gällande frågor som bland annat hälsa, bostäder och miljö, inkomsttrygghet och
sysselsättning och insamling och analys av forskningsdata. FN:s Generalförsamling
antog 1991 principer angående äldre personer där rättigheter som värdighet,
delaktighet och vård ingick. Den internationella konferensen om åldrande träffades
året därpå för att följa upp handlingsplanen som slöts i Wien. En proklamation om
åldrande antogs och ett förslag om att 1999 skulle bli det internationella året för äldre
personer antogs även av FN:s Generalförsamling. 2002 arrangerades den andra och
senaste världskonferensen om åldrande vilken hölls i Madrid och dess syfte var att
utforma den internationella politiken om åldrande. Konferensen resulterade i en
politisk förklaring och antagandet av ”Political Declaration” och ”The Madrid
International Plan of Action on Ageing”. Handlingsplanen syftar till att förändra
attityder och politik om åldrande och gå från att se åldrandet enbart som någonting
negativt till att se dess potential. Tre områden prioriteras och dessa är äldre personer
och utveckling, främja hälsa och välbefinnande i ålderdomen samt aktivering och
stödjande miljöer.8 Handlingsplanen antogs av de 159 stater som deltog i konferensen.
48 stater av 133 tillfrågade har sedan 2002 antagit en nationell plan eller strategi om
åldrande/äldre personer. I år, 2012, kommer en utvärdering gällande framstegen i
genomförandet av ”The Madrid International Plan of Action on Ageing” att
offentliggöras i rapporten ”The State of the World’s Older Persons 2012”.9 Sverige
antog 1998 en nationell handlingsplan för äldrepolitiken där syftet var att skapa en
nationell enighet om åtgärder för hur äldrepolitiken skulle utvecklas på lång sikt.10
2.2 Orsakerna till att Sverige har en åldrande befolkning
En orsak till att Sverige har en åldrande befolkning är att vi lever allt längre. De
minskande dödstalen innebär att medellivslängden ökar. År 1861 låg
medellivslängden för kvinnor på 49 år och för män 45 år. Anledningen till att
medellivslängden ökade fram till 1950 då den var 70 år för kvinnor respektive 68 år
för män11, var framför allt att risken för att dö i infektions- och bristsjukdomar
minskade. Det var framför allt bland barn och yngre människor som dödstalen sjönk.
Från 1950 och framåt har även dödligheten i kroniska sjukdomar sjunkit. De senaste
decennierna har dödligheten sjunkit tack vare medicinsk behandling och bättre
levnadsförhållanden.12 Medellivslängden i Sverige idag är en av de högsta i världen.
För de barn som föddes år 2010 beräknas flickorna i genomsnitt bli 83 år gamla och

8

http://www.un.org/en/globalissues/ageing/index.shtml (2012-03-26)
United Nations Population Fund & HelpAge International (2011) Overview of Available Policies and
Legislation, Data and Research, and Institutional Arrangements Relating To Older Persons - Progress
Since Madrid. S. i, 1-7.

9
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Socialdepartementet (2002) Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken.
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____25830.aspx (2012-04-12)
12
Statistiska centralbyrån (2009) Sveriges framtida befolkning 2009-2060. S. 105 f.
11
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pojkarnas medellivslängd förväntas bli 79 år.13 År 2060 beräknas medellivslängden ha
ökat till 87 år för kvinnor och 85 år för män.14
En annan orsak till att befolkningen åldras har enligt Thomas Lindh att göra med
födelsetalen. Den svenska befolkningen åldrades relativt tidigt jämfört med övriga
Europa och Lindh menar att Sveriges tidiga åldrande kom sig av 1930-talets
befolkningskris då födelsetalen var väldigt låga. Även in- och utvandring påverkar
befolkningsstrukturen och förändrar befolkningssammansättningen i befolkningen.
Migranter är till största delen yngre människor.15 The United Nations Population
Fund (UNFPA) tar, liksom Lindh, upp att en åldrande befolkning orsakas av att
födelsetalen minskar och den menar att påverkan blir ännu större om minskade
födelsetal kombineras med ökad medellivslängd.16
2.3 Befolkningens åldersstruktur
En befolknings åldersstruktur eller åldersfördelning kan illustreras genom
befolkningspyramider. Formen på pyramiden visar hur utvecklingen av fruktsamhet,
dödlighet och migration har sett ut då detta har resulterat i hur många människor det
finns i olika åldrar. Pyramiden visar även årgångar av stora och små födelsekullar
genom in- och utbuktningar. Pyramiden kan användas för att få en indikation på hur
den framtida befolkningsutvecklingen kommer att se ut då in- och utbuktningarna
flyttas uppåt och det går exempelvis att utläsa hur antalet pensionärer förändras över
tiden.17
Åldersstrukturen i Sverige har förändrats kraftigt sedan början av 1900-talet. Då var
24 procent av befolkningen 10 år eller yngre och 8 procent var 65 år eller äldre.
Medellivslängden var vid den här tiden under 60 år. Befolkningspyramiden såg ut
som en pyramid med en bred bas och en smal topp (se figur 1) till följd av många
unga och få som nådde hög ålder. Minskat antal födda och högre medellivslängd har
påverkat åldersstrukturen och 2010 var 12 procent 10 år eller yngre medan 18 procent
var 65 år eller äldre. Befolkningen tenderar alltså att bli äldre och
befolkningspyramiden ser inte längre ut som en pyramid. Hur befolkningspyramiden
ser ut beror till stor del på variationen i de olika födelsekullarna.18 Utbuktningarna i
pyramiden visar de stora födelsekullarna och under 1940-talet, 1960-talet och runt
1990 föddes det många barn. Under 1930-talet, 1950-talet samt runt 1980 och 2000
föddes det däremot färre barn. En ökning har skett i den yngre pensionärsgruppen, 6513

Statistiska centralbyrån (2011) Statistisk årsbok för Sverige 2012. S. 62.
Statistiska centralbyrån (2009) Sveriges framtida befolkning 2009-2060. S. 111.
15
Lindh, Thomas (2008) Sverige i en åldrande värld - framtidsperspektiv på den demografiska
utvecklingen. S. 9.
16
http://www.unfpa.org/pds/ageing.html (2012-03-29)
17
Statistiska centralbyrån. Befolkningspyramiden för Sverige.
www.scb.se/Statistik/BE/.../Befolkningspyramiden_Sverige_.pdf (2011-04-04)
18
Statistiska centralbyrån. Befolkningspyramiden för Sverige.
www.scb.se/Statistik/BE/.../Befolkningspyramiden_Sverige_.pdf (2011-04-04)
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79 år, och ökningen kommer fortsätta eftersom 40-talisterna kommer in i denna
åldersgrupp.19 Pyramiden från 2010 (se figur 1) visar även att det i alla åldersklasser
upp till cirka 60 år, är fler män än kvinnor där anledningen är att det föds fler pojkar
än flickor. Från 67 år och uppåt blir dock kvinnorna fler än männen vilket beror på att
kvinnor lever längre än män.20
Figur 1. Befolkningspyramid för Sverige år 1900 och 2010.

Källa: Statistiska centralbyrån. Befolkningspyramiden för Sverige.
www.scb.se/Statistik/BE/.../Befolkningspyramiden_Sverige_.pdf (2011-04-04)
Storstädernas åldersstruktur 2010 karakteriserades av att en hög andel (64 procent)
befann sig i yrkesverksam ålder, 20-64 år, och andelen 65 år eller äldre var 15
procent. Förortskommunerna till storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö hade
en relativt ung åldersstruktur där andelen 65 år eller äldre var 16 procent. De större
städerna där Stockholm, Göteborg och Malmö räknas bort, hade en åldersstruktur som
var lik den genomsnittliga för hela landet där 18 procent var 65 år eller äldre.
Glesbygdskommunerna hade äldst åldersstruktur där 25 procent var 65 år eller äldre.21
Det finns två olika modeller som används för att beskriva befolkningsutvecklingen
och dessa är den demografiska transitionen och åldersgruppers transition. Den
demografiska transitionen innebär att befolkningen går från höga födelse- och dödstal
till låga födelse- och dödstal. Denna utveckling kan delas in i fyra perioder där
Sverige idag befinner sig i den fjärde perioden. Den fjärde perioden inleddes 1930
och födelsetalen har varierat under perioden och dödligheten sjunkit. Den naturliga
folkökningen har varierat mycket och för befolkningstillväxten har den utrikes in- och
19

Statistiska centralbyrån (2011) Sveriges framtida befolkning 2011-2060. S. 1.
Statistiska centralbyrån. Befolkningspyramiden för Sverige.
www.scb.se/Statistik/BE/.../Befolkningspyramiden_Sverige_.pdf (2011-04-04)
21
Statistiska centralbyrån. Befolkningspyramiden för Sverige.
www.scb.se/Statistik/BE/.../Befolkningspyramiden_Sverige_.pdf (2011-04-04)
20
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utflyttningen fått större betydelse.22 Sveriges demografiska läge idag ser ut så att
födelsetalen är relativt låga, befolkningen åldrande, urbanisering leder till viss
avfolkning i en del delar av landet och stagnation förekommer. 23 Före den
demografiska transitionen hade åldersstrukturen en pyramidformad struktur med bred
bas av barn som smalnade av hela vägen mot toppen. Den demografiska transitionen
kom att ändra pyramidformen till att åldersfördelningen idag inte ser ut som en
pyramid.24
Åldersgruppernas transition kan också delas in i fyra perioder. Befolkningsökning
sker enligt denna genom att först koncentreras till gruppen barn, sedan unga vuxna,
följt av gruppen medelålders och som sista grupp åldringarna. Från och med 1970 och
framåt pågår perioden som vi förknippar med Sverige idag, nämligen den med allt fler
äldre. Denna den fjärde perioden kännetecknas av minskad ekonomisk tillväxt och
ökade offentliga utgifter. En ökande befolkning ger olika effekter beroende på vilken
åldersgrupp som ökar. Anledningen till detta är att de olika åldersgrupperna skiljer sig
från varandra i sitt ekonomiska beteende. Detta kan förklaras av den ekonomiska
livscykeln genom att vi är konsumenter eller producenter, och i vissa perioder i livet
är vi mer det ena än det andra. I början och i slutet av livet är konsumtionsbehovet
högre än produktionsförmågan medan konsumtionsbehovet är lägre än
produktionsförmågan i perioden mitt i livet. Nu befinner sig Sverige i
åldrandeperioden, och då antalet personer med större konsumtionsbehov än
produktionsförmåga ökar innebär det att ett troligt scenario är att den ekonomiska
tillväxten sjunker.25

3. Forskningsläget
I detta kapitel kommer en översiktlig beskrivning av forskningsläget och den tidigare
forskningen på området. Fokus här ligger på konsekvenserna av en åldrande
befolkning samt åtgärder.
3.1 Urbanisering, flyttmönster och naturlig befolkningsminskning påverkar
åldersstrukturen
Urbaniseringen har påverkat Sveriges befolkningssammansättning. Under perioden
1900-1980 skedde i Sverige en kraftig urbanisering och många flyttade till städerna
men även många nya tätorter bildades där nya förorter till de växande storstäderna
ingår. Runt 1980 bodde hela 83 procent av befolkningen i tätorter och så har andelen i
22

Statistiska centralbyrån (1999) Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik
befolkningsstatistik under 250 år. Fakta inför 2000-talet. S. 83-87.
23
Forsberg, Gunnel (2005) ”Rumsliga obalanser i befolkningens sammansättning och bosättning”. I:
Forsberg, Gunnel (red) Planeringens utmaningar och tillämpningar. S. 37.
24
Lindh, Thomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter.
S. 24-25.
25
Malmberg, Bo (2000) ”Befolkningsgeografin – en bortglömd pusselbit?” I: Berger, Sune (red.) Det
nya samhällets geografi. S. 48-53.
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princip sett ut sedan dess. Under senare delen av 1900-talet har det även förekommit
urbanisering av landsbygden då bland annat bättre kommunikationer har främjat
pendling.26
Befolkningsutvecklingen i Sveriges kommuner från 1950 och 50 år framåt har sett ut
så att det är förortskommunerna som har ökat mest. Då allt fler sökte sig till
storstadsregionerna så växte förortskommunerna samtidigt som nya förorter växte
fram. De förortskommuner som ökade mest var de som låg nära Stockholm, Göteborg
och Malmö. Kommuner där det finns högskolor eller universitet har även de tillhört
tillväxtkommunerna och att fler har flyttat dit samt till storstadsområden beror främst
på att unga människor bosätter sig där, både genom inrikes flyttningar och invandring.
En ung befolkning innebär att det blir ett födelseöverskott vilket innebär en fortsatt
tillväxt. Av de kommuner som däremot minskar befolkningsmässigt ligger de flesta i
Norrland eller i skogslänen (Norrlandslänen, Värmlands- och Dalarnas län). En
anledning till att det är i dessa kommuner som befolkningen har minskat är att de har
haft stora problem på arbetsmarknaden. Även industri- och bruksorter har under
denna period upplevt minskning av befolkningen. Kommuner med en hög andel äldre
återfinns framför allt i Norrlands inland och i östra Småland. I glesbygdskommunerna
har framför allt andelen barn och ungdomar minskat.27
Åldersstrukturen varierar mellan kommuner och beror bland annat på vilken typ av
kommun det är. Att åldersstrukturen ser olika ut beror främst på omflyttningar mellan
kommuner som har pågått under en längre tid. Den åldersgrupp som tenderar att flytta
mest är den mellan 20-35 år och detta beror bland annat på att dessa personer flyttar
hemifrån, får jobb på annan ort, börjar studera eller bildar familj. Kvinnor i 30årsåldern föder flest barn och då de ingår i den åldersgrupp som flyttar mest så
påverkar det antalet födda barn i kommunen. Invandring kan även påverka somliga
kommuners åldersstruktur.28 Yngre personer tenderar att flytta långt medan äldre
flyttar kort och flyttningarna blir kortare och färre efter 30-årsåldern. Av alla
flyttningarna 2010 gick var tredje över kommungränsen och cirka hälften av dessa
flyttningar gick utanför länet.29
I de flesta av Sveriges län har folkmängden minskat. Flyttströmmar går från
glesbygdskommuner till små och medelstora kommuner samt högskole- och
universitetskommuner för att slutligen hamna i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö. Dessa flyttströmmar från många kommuner leder till att
befolkningen minskar där och medför en åldrande befolkning. Andelen äldre blir
26

Statistiska centralbyrån (1999) Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik
befolkningsstatistik under 250 år. Fakta inför 2000-talet. S. 81-83.

27

Statistiska centralbyrån (1999) Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik
befolkningsstatistik under 250 år. Fakta inför 2000-talet. S. 81, 88-91.
28
Statistiska centralbyrån. Befolkningspyramiden för Sverige.
www.scb.se/Statistik/BE/.../Befolkningspyramiden_Sverige_.pdf (2011-04-04)
29
Statistiska centralbyrån (2011) Statistisk årsbok för Sverige 2012. S. 66.
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alltså hög och födelsetalen låga samt dödsfallen många. I de flesta kommunerna har
befolkningen under de senaste åren minskat genom en naturlig befolkningsminskning
vilket innebär att det är fler som dör än som föds under ett år. Anledningen till detta är
låga födelsetal och en åldersstruktur med många äldre.30 De variabler som avgör om
det blir en befolkningsminskning eller befolkningsökning i ett område är antalet
födda, antalet döda samt antalet in- och utflyttade. Födelse- och dödstalet påverkas av
befolkningens åldersfördelning vilket innebär att det kan variera mycket mellan olika
kommuner. Generellt gäller att dödstalet blir högt om andelen äldre är hög. En del
områden har en befolkningsökning på grund av stor inflyttning och/eller höga
födelsetal medan vissa områden har en befolkningsminskning på grund av utflyttning
och/eller höga dödstal.31
3.2 Konsekvenser av en åldrande befolkning
Förändringar i åldersstrukturen påverkar den ekonomiska och sociala utvecklingen.
Det finns samband mellan åldersförändringar och ekonomiska och sociala variabler
som exempelvis BNP-tillväxt, inflation och arbetslöshet. Anledningen till att
sambanden har kunnat observeras är att åldersstrukturen under lång tid bakåt har
varierat kraftigt.32 Enligt Martin Dribe och Maria Stanfors, docenter i ekonomisk
historia, har befolkningsdebatten sedan en lång tid tillbaka dominerats av den snabbt
växande världsbefolkningen och rädslan för denna befolkningsökning. Sedan ungefär
ett decennium tillbaka menar Dribe och Stanfors att dessa farhågor har hamnat lite i
skymundan i debatten där den åldrande befolkningens konsekvenser på ekonomin har
kommit att ta över. Under de kommande 50 åren kommer andelen äldre bli allt högre
och framför allt kommer de som är 80 år och äldre bli allt fler enligt Dribe och
Stanfors.33 Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport har en ökning skett av andelen
äldre som anser sitt hälsotillstånd vara gott. Vidare menar rapporten att vårdbehoven
ökar efter 80 års ålder och de två sista åren av livet i genomsnitt tillbringas i omsorg.34
I avsnittet som följer presenteras sju övergripande och några övriga konsekvenser av
en åldrande befolkning som kan konstateras i den tidigare forskningen.
Ekonomin blir sämre: Enligt Thomas Lindh påverkar befolkningens åldersstruktur
ekonomin. 40-talisterna som går i pension nu är dubbelt så stora åldersgrupper som de
som kommer efter. Detta kommer att innebära negativa ekonomiska konsekvenser
eftersom det är så många fler som går i pension än vad det är som fyller upp efter
dem. Det blir då färre personer som hamnar i den för ekonomin åtråvärda åldern runt
50 år vilket är åldern då personer vanligtvis når sina högsta inkomster samt några år
30

Statistiska centralbyrån (1999) Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik
befolkningsstatistik under 250 år. Fakta inför 2000-talet. S. 81, 91.
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Forsberg, Gunnel (2005) ”Rumsliga obalanser i befolkningens sammansättning och bosättning”. I:
Forsberg, Gunnel (red) Planeringens utmaningar och tillämpningar. S. 36, 49-50.
32
Lindh, Thomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter.
S. 22-23.
33
Dribe, Martin & Stanfors Maria (2010) Demografins grunder. S. 81, 88.
34
Socialstyrelsen (2009) Folkhälsorapport 2009. S. 145-147.
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framåt har skaffat sig huvuddelen av sin förmögenhet. De är högbeskattade och bidrar
till tillväxten. Lindh menar att en konsekvens av detta blir att statskatteintäkterna och
skattebasen35 påverkas negativt och att de offentliga utgifterna inom vissa områden
kommer att öka. Detta innebär att det uppstår ett tryck på budgetbalansen.36
När åldersstrukturen förändras sker enligt Lindh skiften i konsumtionsmönstren vilket
innebär att det går bra för vissa branscher och sämre för andra. Även
arbetskraftutbudet påverkas och skiftar och alla effekter av den förändrade
åldersstrukturen återfinns i bruttonationalprodukten (BNP), bytesbalansen 37 och
budgetbalansen. För arbetsmarknaden och sysselsättningen blir det bättre tider och
ökad rörlighet när 40-talisterna går i pension. I de regioner där det bor flest äldre
kommer det däremot att bli väldigt svårt att anställa arbetskraft med relativlönerna38
som gäller idag. Det är inom den offentliga sektorn som de flesta som går i pension
framöver arbetar, så det är där som de flesta nya anställningarna uppstår. Anledningen
till att så många 40-talister arbetar och har arbetat inom den offentliga sektorn är att
den expanderade när 40-talisterna kom ut på arbetsmarknaden samt att det i princip
inte skedde några nyanställningar inom den sektorn under 1990-talet. Lindh påpekar
dock att det finns motstridiga tendenser och att ekonomerna inte med säkerhet vet om
de förutspådda ekonomiska konsekvenserna kommer att slå in. 39 Även Lena
Sommestad, professor i ekonomisk historia, pekar på olika konsekvenser av en
åldrande befolkning där hon tar upp att den ekonomiska tillväxten avtar, att
budgetunderskott kan förekomma samt att offentliga utgifter såsom pensioner,
äldreomsorg och sjukvård växer. 40 Jean-Philippe Cotis menar att den åldrande
befolkningen kommer att innebära ekonomiska konsekvenser för alla OECD-länder41.
Detta kommer enligt honom skapa utmaningar för pensionssystemen och de offentliga
budgetarna, liksom Lindh och Sommestad tog upp. En konsekvens blir enligt honom
att andelen personer i yrkesverksam ålder minskar vilket innebär att det blir färre
35

Nationalencyklopedin definierar skattebas så här: ”Skatteunderlag, det belopp varpå skattesatsen
appliceras vid beräkningen av skatten. Skatten är således skattebasen multiplicerad med skattesatsen.”
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/skattebas (2012-04-08)
36
Lindh, Thomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter.
S. 25-26, 30.
37
Nationalencyklopedin definierar bytesbalans så här: ”Sammanställning som omfattar ett lands
export, import och vissa transfereringar till och från utlandet, en del av betalningsbalansen.”
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/bytesbalans (2012-04-08)
38
Statistiska centralbyrån definierar relativlön så här: ”Relativlönen är lönen på en delarbetsmarknad i
förhållande till lönen på hela arbetsmarknaden.” Statistiska centralbyrån (2006) Fokus på näringsliv
och arbetsmarknad hösten 2006. S. 31.
39

Lindh, Thomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter.
S.26-28, 33.
40
Sommestad, Lena (2002) ”Ålderstransitionen. Ett befolkningsperspektiv på ekonomisk och social
utveckling”. I: Malmberg, Bo och Sommestad, Lena (red) Befolkning och välfärd. Perspektiv på
framtidens välfärdspolitik. S. 148.
41
Enligt Nationalencyklopedin definieras OECD-länder som de länder som medlemmar i OECD,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling där bland annat Sverige ingår.
http://www.ne.se.db.ub.oru.se/lang/oecd?i_h_word=oecd-l%C3%A4nder (2012-05-07)
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personer som betalar skatt och sociala avgifter samtidigt som andelen äldre ökar som
kommer ta emot pension och sjukvård.42
Ekonomiska konsekvenser av en åldrande befolkning tas även upp i
Finansdepartementets Långtidsutredning (1999/2000). Befolkningsutvecklingen som
ger en åldrande befolkning kommer att påverka tillväxten negativt i Sverige genom att
arbetskraftutbudet minskar och genom att ökat antal äldre innebär att sparandet
minskar och konsumtionen ökar. Om inte minskningen av arbetskraftsutbudet
åtgärdas på något sätt så kommer det att minska kontinuerligt till år 2050 på grund av
demografiska orsaker. Detta har enligt långtidsutredningen inte hänt i Sverige i
modern tid. När försörjningsbördan (vilket innebär hur många som inte arbetar som
ska försörjas av varje arbetande43) ökar så minskar det offentliga sparandet och ett
minskat sparande kan göra att räntorna går upp och leder till minskade investeringar.
Om investeringsefterfrågan minskar kan det innebära att produktionen minskar och
sysselsatta i branscherna som producerar investeringsvaror blir färre. En åldrande
befolkning kommer även att innebära att kostnaderna för pension och
sjukvård/äldreomsorg kommer att öka vilket även Lindh och Sommestad var inne på.
Kommunerna har ansvar för äldreomsorgen vilket regleras i socialtjänstlagen och i
hälso- och sjukvårdslagen. Där framgår det bland annat att kommunerna måste kunna
erbjuda boende och vård hemma, och särskilda boende- och vårdformer på institution.
Ökade kostnader för äldreomsorgen kan uppstå genom att allt fler personer har kunnat
uppnå en hög ålder genom utvecklingen inom vården och då på grund av sin ålder
löper större risk att råka ut för flera allvarliga sjukdomar. Men detta är inte säkert utan
befolkningen skulle lika gärna kunna bli friskare vilket skulle kunna innebära att
kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg inte ökar i samma takt som antalet äldre.44

42

Cotis, Jean-Philippe (2003) “Population ageing: Facing the challenge”. I: Organisation for
Economic Cooperation and Development. The OECD Observer 239. S. 19-20.
43
Försörjningsbördan kan räknas ut på två sätt där antingen försörjningskvoten eller
försörjningsbördan räknas ut. Försörjningskvoten räknas ut genom att ta totalbefolkningen dividerad
med antalet personer i åldrarna 20-64 år och den tar bara hänsyn till förändringar i
befolkningsutvecklingen. Försörjningskvoten säger hur många personer som ska försörjas av varje
person i åldrarna 20-64 år. Försörjningskvoten har under de senaste decennierna varit relativt stabil
runt 1,70-1,75 men den beräknas att öka och 2030 beräknas den ligga på 1,85. Detta innebär att en
person mellan 20 och 64 år i genomsnitt ska försörja något färre än två personer där personen själv är
inräknad. Försörjningsbördan tar till skillnad från försörjningskvoten även hänsyn till utvecklingen på
arbetsmarknaden och räknas ut genom att ta totalbefolkningen dividerad med antalet sysselsatta i
åldrarna 20-64 år. Vid användandet av detta mått blir talet högre och variationen betydligt större över
tid. På grund av att den tar hänsyn till arbetsmarknaden blir den mer svårprognostiserad då det är svårt
att sia om arbetsmarknaden. Om försörjningsbördan ligger på 2,0 innebär det att varje arbetande ska
försörja två personer, sig själv och en till. 2011 låg försörjningsbördan på i genomsnitt 2,3 i Sverige
vilket innebär att det är färre som arbetar än som inte arbetar och detta betyder att det blir problematiskt
när försörjningsbördan stiger än mer. Enligt en prognos från SCB förväntas försörjningsbördan ligga på
2,47 år 2040. Landgren Möller, Elisabeth (2007) ”Den framtida försörjningsbördan: törs vi tro på
framtiden?”
Välfärd,
Nr
3,
S.
3.
SCBs
prognos
finns
att
hämta
på:
http://newsroom.sebgroup.com/sv/Inlagg/2011/DN-Debatt/ (2012-04-24)
44
Finansdepartementet (1999/2000) Långtidsutredningen 1999/2000. Bilaga 9, En åldrande befolkning
– konsekvenser för svensk ekonomi.
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Försörjningsbördan ökar: Enligt Elisabeth Landgren Möller, som är demografisk
analytiker, kommer andelen personer i yrkesverksam ålder att minska framöver
medan andelen äldre ökar vilket innebär att försörjningsbördan ökar. För de som
arbetar blir vård och omsorg en allt tyngre börda vilket beror på att det är de som
arbetar som försörjer barn och gamla, direkt eller indirekt genom skatter och avgifter.
Pensioner, vård och omsorg är de största offentliga utgifterna för äldre.45 Även Dribe
och Stanfors tar upp problemet med en ökande försörjningsbörda. De menar att ökade
utgifterna för pensioner, vård och omsorg leder till, liksom Landgren Möller tog upp,
att skattebördan för de förvärvsarbetande ökar.46
Föryngring av arbetskraften, ökat tryck på högskolesektorn och ökande vårdbehov:
En annan effekt av åldrandet är enligt Lindh att arbetskraften blir yngre. När 40talisterna går i pension kommer samtidigt de stora kullarna 90-talister in på
arbetsmarknaden. Om dessa kullar utbildar sig i samma utsträckning som ungdomarna
idag så kommer detta att innebära att den nya yngre arbetskraften blir högutbildad. En
sektor som kommer att få stora problem framöver på grund av åldrandet är
högskolesektorn. Inom de kommande åren kommer hälften av alla högskolelärare att
gå i pension och anledningen till att ålderssammansättningen är väldigt skev är att de
flesta som anställts inom sektorn har varit över 45 år. Då 90-talisterna är på väg in i
högskoleåldern kommer detta att resultera i lärarbrist och problem med rekrytering.
Relativlönerna idag gör det svårt att locka högutbildade till forskningsutbildning när
lönerna är mycket högre inom den privata sektorn. Av den äldre befolkningen
kommer först andelen yngre pensionärer (65-74) att öka och medföra att de går från
att vara viktiga skattebetalare till att börja använda sin pension och till viss del öka
vårdutgifterna. Sedan kommer vårdutgifterna öka ytterligare när andelen äldre
pensionärer (75-) ökar. Vårdbehovet kommer att öka kraftigt när 40-talisterna blir
”äldre-äldre” (80-) eftersom slutåren av livet är mer vårdkrävande. Detta gäller på
nationell nivå i Sverige medan läget i kommunerna runt omkring i landet kan se
väldigt olika ut. 47
Arbetskraftsbrist: I många utflyttningskommuner ser redan läget idag ut så att
befolkningen är åldrad. Trycket från ”äldre-äldre” kan på kommunal nivå komma att
öka inom en snar framtid. Kommuner med hög andel ”äldre-äldre” kan få problem
med att upprätthålla vårdservicen för dessa då en stor andel av vårdpersonalen går i
pension.48 Att läget förvärras i glesbygderna påverkas även av att av de som arbetar
inom den offentliga sektorn är majoriteten kvinnor och det är främst kvinnor som

45

Landgren Möller, Elisabeth (2007) ”Den framtida försörjningsbördan: törs vi tro på framtiden?”
Välfärd, Nr 3, S. 3.
46
Dribe, Martin & Stanfors Maria (2010) Demografins grunder. S. 82.
47
Lindh, Thomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter.
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flyttar från små orter. 49 Somliga kommuner visar prognoser där den arbetsföra
befolkningen inte kommer räcka för vårdens personalbehov. Lindh menar dock att
detta aldrig kan inträffa eftersom flyttmönstren måste ändras innan dess genom att
antingen vårdpersonal flyttar till en sådan kommun eller att de äldre flyttar därifrån.50
Lindh anser att det kommer att uppstå problem med finansieringen samt
organiseringen av äldrevård och omsorg. Pressen på budgeten som åldrandet skapar
kommer enligt honom leda till att den offentliga sektorn kommer att behöva
förändras. 51 En konsekvens av den åldrande befolkningen blir alltså även
arbetskraftsbrist. Denna förväntas komma cirka 20 år framåt och bero på de låga
födelsetalen kring sekelskiftet samt de ökande vårdnadsbehoven hos de ”äldre-äldre”.
Arbetskraftsbristen är troligast inom vårdsektorn och Lindh anser att det krävs
åtgärder redan idag för att inte bristen ska bli kritisk samtidigt som vårdbehovet blir
som störst. 52 Även Dribe och Stanfors pekar på arbetskraftsbrist när de som
pensioneras utgör en allt större andel av befolkningen vilket gör att arbetskraftutbudet
riskerar att sjunka.53
Minskande miljöpåverkan: Miljöpåverkan kan enligt Lindh komma att minska i ett
åldrande samhälle eftersom äldre är mindre rörliga vilket gör att behoven av
transporter minskar. Dock förutsätter detta att de äldre kan tillgodose sina behov
lokalt. Det finns sätt att ytterligare minska miljöpåverkan som skulle kunna fungera
enligt Lindh och dessa är bland annat att doktorn kan åka till de sjuka samt att
kommunikationsteknik till viss del kan ersätta vårdpersonal.54
Övriga konsekvenser: Enligt en FN-rapport från 2007 skapar de demografiska
förändringarna som världens åldrande befolkning innebär, konsekvenser som
exempelvis att familjesammansättningen och efterfrågan på bostäder påverkas.55 J
Beard ser flera olika konsekvenser av en åldrande befolkning i de utvecklade
länderna. Dessa är exempelvis bristfälligt utbildad vårdpersonal för att ta hand om
äldre, ökad efterfrågan av långtidsvård speciellt när det gäller demens och
åldersdiskriminering som marginaliserar äldre människor.56
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3.3 Åtgärder
En rad konsekvenser som en åldrande befolkning skapar har redogjorts för, men vad
kan göras för att minska de negativa konsekvenserna? I avsnittet som följer
presenteras fem övergripande och några övriga åtgärder som kan konstateras i den
tidigare forskningen.
Öka förvärvsgraden: Enligt Lindh bör åtgärderna handla om att öka skattebasen.
Detta kan gå till på olika sätt men storleken på den förvärvsarbetande befolkningen
och deras inkomster är grundläggande. Han lägger fram fyra förslag på åtgärder som
är anpassade efter olika tidsperioder och på mycket kort sikt (1-10 år) handlar det
enligt honom om att öka förvärvsgraden vilket ger effekt väldigt snabbt. Detta kan ske
genom att exempelvis förlänga arbetslivet och öka arbetstiden per år.57 Även Dribe
och Stanfors anser att förvärvsgraden bör ökas och de menar att det är viktigt för att
motverka det minskande antalet i arbetsför ålder och den ökande försörjningsbördan.
Enligt dem skulle detta kunna ske genom att exempelvis höja pensionsåldern, öka
arbetskraftsdeltagandet bland grupper som har låg förvärvsfrekvens (unga, äldre,
delvis arbetshandikappade) eller att öka medelarbetstiden för grupper som i hög grad
arbetar deltid.58 Enligt Långtidsutredningen är det bästa sättet att möta en minskande
andel av befolkningen i arbetsför ålder att öka arbetskraftutbudet för de som faktiskt
har möjlighet att arbeta59, vilket även Dribe och Stanfors var inne på. Daniel Hallberg
anser liksom Dribe och Stanfors att pensionsåldern bör höjas. Eftersom vi lever längre
menar Hallberg att det naturliga vore att arbeta längre. Dock ser läget ut så att
arbetskraftsdeltagandet bland äldre har sjunkit under en längre tid. Flera reformer har
genomförts för att göra det möjligt att senarelägga pensionering men Hallberg menar
att mer kan göras och ett förslag han har är att pensionen bara ska skötas av det
offentliga. Han är kritisk mot avtalspensionen eftersom den enligt honom underlättar
tidigt utträde och motverkar rörligheten på arbetsmarknaden.60 Enligt Jean-Philippe
Cotis kommer regeringarna i OECD-länderna att behöva göra svåra val och för att
inte pensionärerna ska bli utarmade eller skattebördan öka. Cotis förslag till åtgärder
handlar bland annat om att avskaffa förtidspensionering, höja pensionsåldern och
effektivisera övergången från skola till arbete. Han anser att det är ganska radikala
åtgärder men menar samtidigt att det är det som krävs för att befolkningen i arbetsför
ålder inte ska minska.61
Arbetskraftsinvandring/migration: På kort sikt (inom loppet av 30 år) menar Lindh
att arbetskraftsinvandring är ett bra alternativ för att öka skattebasen.
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Grundinvesteringen hos arbetskraftsinvandrare är gjord i ett annat land men
arbetsfrekvensen hos invandrare avgör om investeringen blir lönande. 62 Hallberg
anser att migration kan förändra befolkningssammansättningen och ge en ökning av
andelen människor i yrkesverksam ålder. Detta menar han ger en positiv effekt på
ekonomin direkt. För att effekten ska bli positiv menar han att integrationen av
invandrare är viktig.63 För att förändra åldersstrukturen föreslår Dribe och Stanfors,
liksom Hallberg, att migration är ett bra alternativ. Men då även invandrare blir äldre
menar Dribe och Stanfors att invandringen måste vara långvarig för att den på lång
sikt ska kunna motverka att andelen äldre ökar. Problem som de ser med denna åtgärd
är att prognoser visar att det kommer att behövas mer än en fördubbling av den
förväntade invandringen för att åldersstrukturen ska påverkas. Det krävs även att
invandrarna faktiskt får arbete.64 Bo Malmberg, professor i kulturgeografi, diskuterar
hur befolkningsutvecklingen kan påverkas genom politiska åtgärder där en åtgärd är
den reglerade invandringen. Malmberg menar att riksdagen påverkar hur många
invandrare från länder utanför Norden och Europa som får bo i Sverige. I exempelvis
Asien, Afrika och Sydamerika finns det många miljoner människor som är i de
flyttningsbenägna åldrarna vilket Sverige skulle kunna dra nytta av. 65 Enligt
Långtidsutredningen är det bara migration som på kort och medellång sikt kan åtgärda
ett avtagande arbetskraftutbud. Men det räcker inte med fler invandrare utan som
Dribe och Stanfors pekade på så krävs det att de får arbete.66
En åtgärd gällande somliga kommuners problem att rekrytera vårdpersonal är enligt
Lindh riktad arbetskraftsinvandring av vårdpersonal för att återfå balansen. Dock är
detta inte helt enkelt och det kommer att innebära kostnader för att få det att fungera.
När det gäller vård och omsorg är det viktigt att personalen kan kommunicera med
varandra samt med patienterna.67
Effektivisera utbildningen: En åtgärd på medellång sikt (10-50 år) för att öka
skattebasen är enligt Lindh att effektivisera utbildningen. På detta sätt kommer
produktiviteten i arbetskraften att höjas liksom inkomsterna. Att effektivisera
utbildningen genom att den ska genomgås på kortare tid är en investering som ger
avkastning så småningom och är positivt på flera plan. Det skulle bland annat
motverka att familjebildandet får vänta vilket innebär att många inte hinner skaffa det
antal barn de egentligen skulle vilja ha samt motverka att arbetslivet förkortas.68 Även
62

Lindh, Thomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter.
S. 38-39.
63
Hallberg, Daniel (2009) Balansen mellan de unga och gamla, Intergenerationella
resursomfördelningar och en åldrande befolkning. S. 14.
64
Dribe, Martin & Stanfors Maria (2010) Demografins grunder. S. 83.
65
Malmberg, Bo (2002) ”Befolkningspolitiska alternativ”. I: Malmberg, Bo och Sommestad, Lena
(red) Befolkning och välfärd. Perspektiv på framtidens välfärdspolitik. S. 160-162.
66
Finansdepartementet (1999/2000) Långtidsutredningen 1999/2000. Bilaga 9, En åldrande befolkning
– konsekvenser för svensk ekonomi.
67
Lindh, Thomas (2008) Sverige i en åldrande värld - framtidsperspektiv på den demografiska
utvecklingen. S. 54.
68
Lindh, Thomas (2007) Sverige i världen – att vända faran till fördel. Åldrandets många möjligheter.
S. 38.

15

Hallberg föreslår att utbildningen bör kortas ned och menar att det ökar
produktiviteten hos de yrkesverksamma. Han föreslår även att utbildningens kvalitet
ska höjas och att etableringsåldern på arbetsmarknaden bör sänkas.69
Öka födelsetalen: Lindhs förslag på lång sikt (20-70 år) är att öka födelsetalen.
Huvudsaken är enligt Lindh att den aktiva delen av befolkningen på lång sikt inte
minskar då detta skulle innebära minskad skattebas och att det blir svårare att se till
att de äldre får en rimlig välfärd. Investeringar i barn kostar mycket och tar lång tid
innan de ger avkastning varför det enligt Lindh är viktigt att försöken att påverka
födelsetalen påbörjas redan nu. Det krävs resurser till familjepolitiken och de personer
som tvekar inför att skaffa barn på grund av praktiska eller ekonomiska problem ska
det underlättas för. 70 Familjepolitiken är en åtgärd som kan påverka
befolkningsutvecklingen enligt Malmberg. Familjepolitiken som politisk åtgärd
handlar om de beslut som ska tas för att främja barnafödandet så att samhället
kompenserar för kostnaderna som uppstår för att skaffa barn, vilket Lindh också tog
upp. Det blir hela tiden dyrare att skaffa barn och hur arbetsmarknaden, de sociala
trygghetssystemen och bostadsmarknaden är utformade påverkar nivån på
barnafödandet.71 Enligt Hallberg är en åtgärd på lång sikt att öka födelsetalen, liksom
Lindh anser, genom att underlätta kombinationen barn med arbete eller studier. Detta
kan ske genom exempelvis barnomsorg, föräldraledighet, barnbidrag och vård av barn
vid sjukdom.72
Enligt Lindh har födelsetalen i Sverige i genomsnitt varit relativt höga sedan 1970talet och de är idag på väg uppåt. Sverige har en politik som främjar födelsetalen till
skillnad från många andra länder i Europa. För att motverka tendenser till att färre
barn föds på grund av att barn har blivit mer kostsamma i form av pengar och tid, så
har detta kompenserats genom en väl utbyggd och subventionerad
daghemsverksamhet, generösa föräldraförsäkringar samt bostadsbidrag.73
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet: Kommunalekonomisk utjämning
kan ses som en åtgärd på nationell nivå till kommunal nivå. Den syftar till att alla
kommuner och landsting i Sverige ska kunna erbjuda sina invånare likvärdig service
oberoende av strukturella förhållanden såsom andelen äldre. Det handlar om att skapa
likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. I Sverige har
kommuner och landsting hand om en stor mängd uppgifter och de står för den största
delen av välfärdstjänsterna såsom sjukvård, olika omsorger och skola. Utgifterna
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liksom förutsättningarna att klara dessa uppgifter skiljer sig mellan kommuner.
Anledningarna till att förutsättningarna ser olika ut beror på bland annat antalet som
arbetar och på invånarnas åldersstruktur. Om inte utjämningen fanns skulle
kommuner med hög andel äldre få problem att tillhandahålla äldreomsorg utan att ha
en väldigt hög kommunalskatt. Kommuner och landstings kostnader för verksamhet
finansieras till ca 70 procent av kommunalskatt.74
Enligt Lindh hjälper det kommunala utjämningssystemet till med att omfördela
pengar så att kommuner som har hög andel äldre får hjälp med att klara den
kommunala verksamheten, men han påpekar samtidigt att systemet inte kan påverka
flyttningstrenderna och problemet med exempelvis arbetskraftsbrist. Lindh menar
även att utjämningssystemet kommer att utsättas för press genom politiska
påfrestningar när kommuner i storstadsområden blir av med en allt större andel av
skatteintäkterna.75 Då finansieringen av vård och omsorg i huvudsak är lokal menar
Lindh att om flyttmönstren där unga flyttar till storstadsregionerna fortsätter (vilket
leder till att fler kommuner får upp-och-nedvända befolkningspyramider) så kommer
den lokala finansieringen bli problematisk och sätta press på utjämningssystemet.76
Övriga åtgärder: För att bibehålla budgetbalansen anser Lindh att det krävs åtgärder
genom att antingen höja skatterna eller minska utgifterna per person. Dessa åtgärder
påverkar olika grupper. Sett till ålder så påverkas den aktiva befolkningen av höjda
skatter och sänkta avgifter påverkar den beroende befolkningen. För att regioner med
stor andel äldre ska kunna nyanställa måste det relativa löneläget enligt Lindh höjas.
Detta kommer innebära skattehöjningar och ett val mellan att fortsätta finansiera
tjänsterna inom den offentliga sektorn eller välja privat finansiering vilket innebär att
tillgången till välfärdstjänster inte blir jämlik. 77 Lindh menar att den regionala
obalansens där vissa kommuner inte kommer att ha tillräckligt med vårdpersonal
måste återställas. Han menar att det finns förslag som handlar om vårdförsäkringar
där finansieringen ska flyttas från den lokala nivån till att de äldre själva ska få avgöra
var de vill vårdas.78
3.4 Möjligheter
Lindh ser möjligheter i situationen som den åldrande befolkningen skapar och han
menar att de kommande problemen och möjligheterna kommer att bero på valen som
gjorts innan. Hur väl vi kommer att kunna ta hand om den åldrande befolkningen om
några decennier beror på dagens investeringar i människor. Lindh menar att när
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många bara ser problem framför sig i och med en åldrande befolkning så borde man
se möjligheter och uppskatta att vi faktiskt lever längre och väldigt många med en god
hälsa.79 Åldersdiskriminering har exempelvis länge varit förekommande i Sverige
men nu finns det en möjlighet att detta kommer att förändras och att en persons
förmågor och meriter istället kommer att bestämma vem som får ett arbete.80
När det gäller det ökade trycket på högskolesektorn kan ett tillfälle till föryngring och
reformering ges enligt Lindh. Då kunskap och erfarenhet går förlorad vilket är viktigt
i denna yrkesgrupp, är ett förslag att en nedtrappning ska ske så att de kan vara
mentorer för de nya högskolelärarna. Om arbetet inom vårdsektorn kan göras
attraktivare menar Lindh att det skulle kunna innebära en möjlighet till att den sneda
könsfördelningen inom sektorn blir mer balanserad. Överskottet i budgeten bör enligt
Lindh användas till att investera i den uppväxande generationen samt de unga vuxna
som i framtiden kommer att bekosta den ökande andelen äldres vårdräkningar.
Investeringarna resulterar i mer kapabla människor vilka tjänar mer och betalar högre
skatt. Att satsa på fler barn och invandrare gör att det kommande trycket på vården
blir mindre. Lindh menar att många ser invandringen som ett problem men att det
egentligen är en möjlighet, en möjlighet att bland annat påverka åldersstrukturen. För
att möjligheterna ska kunna tas tillvara behövs enligt Lindh ett långsiktigt tänkande.81
Även J Beard menar att den demografiska skiftningen mot högre andel äldre kan
innebära möjligheter för samhället. De äldre har resurser såsom erfarenhet, kompetens
och visdom som samhället kan dra nytta av om de får behålla sin hälsa och lever i en
miljö där de tillåts att vara aktiva. J Beard menar att de inte ska ses som en börda utan
att de egentligen bidrar till exempelvis ekonomiska flöden genom att flödena ofta går
från äldre människor till yngre generationer.82
3.5 Sammanfattning
Här kommer en kort sammanfattning av den tidigare forskning som kommer att
användas i analysen. Det som tas upp är främst forskning som går att tillämpa på
kommunal nivå, då fokus i uppsatsen ligger på den nivån. Det mesta av den tidigare
forskningen är på nationell nivå och det finns inte så mycket forskning om ämnet på
kommunal nivå. Urbanisering, flyttmönster och naturlig befolkningsminskning
påverkar åldersstrukturen. Urbaniseringen gör att människor flyttar från landsbygden
till städer och flyttmönstren ser oftast ut så att människor flyttar från
glesbygdskommuner till större kommuner och högskole- och universitetskommuner
för att slutligen hamna i storstadskommunerna. De flesta flyttningarna sker i åldrarna
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20-35 år vilket bland annat beror på att dessa personer flyttar hemifrån, får jobb på
annan ort, börjar studera eller bildar familj. I många kommuner innebär
flyttströmmarna från kommunerna att andelen äldre där blir hög, födelsetalen låga och
dödstalen höga. När dödstalen överstiger födelsetalen minskar befolkningen genom
en naturlig befolkningsminskning. De kommuner som har ökat mest och som har en
ung åldersstruktur är storstadskommuner, förortskommuner till storstäderna samt
universitetskommuner. De kommuner som har minskat mest befolkningsmässigt och
som har en hög andelen äldre ligger framför allt i Norrland.
En konsekvens av den åldrande befolkningen blir enligt Lindh, Sommestad och
Långtidsutredningen att de offentliga utgifterna såsom äldreomsorg och sjukvård
ökar. Detta beror bland annat på att det kommer att bli allt fler äldre som blir äldre
och enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport ökar vårdbehoven efter 80 års ålder där
de två sista åren av livet i genomsnitt tillbringas i omsorg. Det är kommunerna som
har ansvaret för äldreomsorgen enligt långtidsutredningen varför ökade offentliga
utgifter kommer att påverka kommunerna. Enligt Cotis är en konsekvens av en
åldrande befolkning att andelen personer i yrkesverksam ålder minskar, vilket innebär
att det blir färre personer som betalar skatt och sociala avgifter. En ökande andel äldre
kommer enligt Landgren Möller, Dribe och Stanfors att innebära att
försörjningsbördan ökar. Detta innebär att skattebördan för de som förvärvsarbetar
ökar eftersom det är de som försörjer barn och gamla, direkt eller indirekt genom
skatter och avgifter. Lindh, Dribe och Stanfors anser att en annan konsekvens av
åldrandet kan bli arbetskraftsbrist till följd av bland annat att andelen ”äldre-äldre”
som behöver vård ökar. Lindh menar att arbetskraftsbristen är troligast inom
vårdsektorn och han menar att exempelvis utflyttningskommuner, där många har en
åldrad befolkning, kan få problem med att organisera och finansiera vård- och
omsorg. Andra konsekvenser som en FN-rapport från 2007 och J Beard tar upp är att
efterfrågan på bostäder kommer att påverkas, att det kan bli brist på utbildad
vårdpersonal för att ta hand om äldre samt att efterfrågan på långtidssjukvård,
speciellt för demens, kommer öka.
Enligt Lindh är det viktigt att den aktiva delen av befolkningen på sikt inte minskar då
det bland annat skulle innebära att det skulle bli svårare att se till att de äldre får en
rimlig välfärd. För att åtgärda detta menar Lindh att födelsetalen måste öka på lång
sikt. För att lösa somliga kommuners problem med att rekrytera vårdpersonal föreslår
Lindh riktad arbetskraftsinvandring av vårdpersonal som åtgärd. För att det ska
fungera kommer det att krävas kostnader då det bland annat är viktigt att vårdpersonal
kan kommunicera med patienterna. Regioner med stor andel äldre måste enligt Lindh
höja det relativa löneläget för att kunna nyanställa, men detta kommer att innebära att
skatten måste höjas och i slutändan innebära ett val mellan att fortsätta finansiera
tjänsterna inom den offentliga sektorn eller byta till privat finansiering. Privat
finansiering innebär enligt Lindh att tillgången till välfärdstjänster blir ojämlik. Det
kommunalekonomiska utjämningssystemet hjälper bland annat kommuner med hög
andel äldre genom att de får bidrag så att alla kommuner kan erbjuda sina invånare
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likvärdig service. Utan utjämningssystemet skulle kommuner med hög andel äldre
behöva ha väldigt hög skatt för att finansiera äldreomsorgen.

4. Metod och material
En metod kan ses som ett redskap som genom användande kan lösa problem och
generera i ny kunskap. Inom samhällsvetenskapen skiljer man på kvantitativa och
kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder är mer strukturerade än kvalitativa metoder.
Inom kvantitativa metoder är statistiska mätmetoder centrala vid analysen av
information och genom analyser och jämförelser testas resultatet för att se om det går
att generalisera. Kvantitativa metoder har avstånd till informationskällan. 83
Kvantitativ data utgörs av bland annat siffror och statistik där enkätundersökning är
en av de vanligaste metoderna för att samla in data.84
Kvalitativa metoder handlar om att få en förståelse för det som studeras, det är viktigt
att få en djupare förståelse och det finns ingen ambition att informationen ska ha en
generell giltighet. Inom kvalitativ metod finns det, till skillnad mot den kvantitativa
metoden, en närhet till informationskällan.85 Kvalitativ data består av sådant som kan
beskrivas av ord där de vanligaste metoderna för insamlande av data är intervjuer och
observationer.86 För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer både kvantitativ
och kvalitativ metod att användas.
I den kommande delen presenteras först det empiriska material som studien grundas
på. Därefter följer en redogörelse av uppsatsens kvantitativa och kvalitativa
tillvägagångssätt och slutligen kommer en kort redogörelse av informationssökning
och källkritik.
4.1 Material
Det empiriska materialet i uppsatsen är både kvantitativt och kvantitativt. Det
kvantitativa materialet togs fram dels genom kommuners hemsidor (eller när det inte
fanns genom kontakt med en person på kommunen) och dels genom SCBs
statistikdatabas. Materialet utgörs av offentlig statistik och har använts för att skapa
figurer, tabeller samt för att skapa kartor i GIS (Geografiska informationssystem). Det
kvalitativa materialet togs fram genom intervjuer med relevanta personer från de fyra
utvalda kommunerna (Hällefors, Ljusnarsberg, Kumla och Örebro).
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4.2 Metod/tillvägagångssätt
4.2.1

Kvantitativ metod

Den kvantitativa delen utgörs således av GIS-kartor, figurer och tabeller utifrån
offentlig statistik. Denna metod är lämplig eftersom den ger en tydlig översikt av
resultatet. Syftet med GIS-kartorna, figurerna och tabellerna var att försöka urskilja
mönster för att se vilka kommuner som har hög respektive låg andel äldre samt varför
det är så. Ofta är det en fördel att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder
genom att exempelvis använda kvantitativ metod för att generalisera slutsatser från
det data som ingår i undersökningen samt att gå på djupet genom en kvalitativ metod
där en intervju kan ge information om hur personer resonerar kring det undersökta
ämnet87.
För att urskilja mönster bland kommunerna har inledningsvis en kartläggning av alla
Sveriges kommuner gjorts där två av kartorna visar andelen 65 år och äldre år 1980
samt 2011. De andra två kartorna över Sveriges kommuner visar andelen 80 år och
äldre år 1980 och 2011. Detta för att kunna urskilja mönster till vilka kommuner som
andelen äldre ökar mest respektive minst.88 Anledningen till att även andelen 80 år
och äldre valdes ut har att göra med det som framkom i forskningsläget var att det är
när personer blir 80 år och äldre som vårdbehovet ökar liksom trycket på
vårdservicen. Därefter plockades Örebro län ut från dessa fyra kartor för fördjupning
och fyra kartor över Örebro län konstruerades. Anledningen till detta var dels att se
vilka två kommuner i länet som hade högst respektive vilka två som hade lägst andel
äldre. Det visade sig att det var Ljusnarsberg och Hällefors som hade högst andel
äldre och Örebro och Kumla som hade lägst andel äldre. Dels var anledningen till
kartorna över Örebro län att de fyra utvalda kommunernas andelar skulle synas tydligt
samt att det är intressant att kunna se hur det ser ut för de övriga kommunerna i länet
och kunna jämföra de utvalda med de övriga. Jag valde att ha samma klassindelningar
(intervaller) på kartorna för andelen 65 år och äldre 1980 och 2011 samt samma
klassindelning på kartorna för andelen 80 år och äldre 1980 och 2011. Detta för att på
så sätt kunna illustrera likheter och skillnader.
Figurer och tabeller skapades dels som ett komplement till kartorna och dels för att
tydligare visa hur läget ser ut i de fyra utvalda kommunerna. För de utvalda
kommunerna visas figurer, förutom kartorna, i form av befolkningsprognoser,
befolkningspyramider, flyttningsöverskott samt naturlig befolkningsökning. När det
gäller statistiken har strävan hela tiden varit att ta den nyaste statistiken för att på så
sätt kunna visa hur läget ser ut idag. En del figurer har statistik från exempelvis 2010
men det beror på att det är den nyaste jag har kunnat hitta.
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Enligt Knut Halvorsen är det största problemet med användning av offentlig statistik
att relevansen kan vara låg då insamlandet av befintlig data ofta har samlats in för
andra syften än den egna undersöknings syfte vilket innebär att den kanske inte är så
lämplig för att besvara problemställningarna.89 Detta anser jag dock inte vara något
problem i min uppsats då den befolkningsstatistik som använts har samma syfte som
jag har haft när jag har använt den. Syftet är i båda fallen att visa hur statistiken har
sett ut i kommuner för att få en uppfattning om hur läget i kommunerna ser ut. Syftet
för befolkningsprognoser är att försöka visa på hur befolkningsutvecklingen kommer
att se ut vilket är intressant för uppsatsen.
SCB tillhandahåller tillförlitlig statistik, dock är just befolkningsprognoser inte lika
tillförlitliga som statistik för hur det har varit. När det gäller befolkningsprognoser
utkommer omfattande rapporter vart tredje år där den senaste kom år 2009 och åren
däremellan uppdateras prognoserna. Somliga saker är säkrare än andra i
befolkningsutvecklingen där tillförlitligheten har att göra med tidshorisonten och
vilken åldersgrupp som betraktas. Det som är svårt att förutspå är de framtida
födelsetalen och in- och utflyttningarna. Dödstalen är relativt säkra på kort sikt sedan
vet man inte på lång sikt hur exempelvis medicinsk utveckling påverkar livslängden.
Generellt för befolkningsprognosens tillförlitlighet gäller att prognosen är relativt
säker de närmaste åren och att osäkerheten ökar ju längre fram i tiden man kommer.
Säkerheten är störst när det gäller personer som är födda innan prognosen och
prognosen är osäker för de personer som är födda under prognosperioden.90
4.2.2

Kvalitativ metod

När det gäller uppsatsens frågeställningar om hur exempelvis konsekvenser och
åtgärder ser ut på en kommunal nivå lämpar sig intervjuer med relevanta personer.
Denna metod är lämplig eftersom syftet med intervjuerna är att få en djupare
förståelse för hur det ser ut i de utvalda kommunerna, för hur kommunerna ser på
konsekvenserna som en ökad andel äldre skapar samt för åtgärderna. Intervjuerna som
en kvalitativ metod syftar inte till att generalisera utifrån de utvalda kommunerna.
Urvalet av intervjupersoner skedde genom att jag blev rekommenderad olika
intervjupersoner. Det gick till så att jag ringde till växeln i de fyra utvalda
kommunerna och blev vidarekopplad till personer som de ansåg skulle kunna hjälpa
mig. Sedan blev jag inom varje kommun rekommenderad av dessa personer att prata
med andra personer så till slut blev det så att två personer från varje kommun blev
intervjuade. De som intervjuades inom varje kommun är:
Berit Hjalmarsson - Strategisk planerare för social välfärd, Örebro kommun.
Elisabeth Liljekvist - Utvecklingschef för vård och omsorg, Örebro kommun.
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Gunnel Kask - Ordförande i socialnämnden och kommunalråd, Kumla kommun.
Sune Valegren - Näringslivsutvecklare, Kumla kommun.
Eija Kilpala - Nämndsekreterare och utvecklingsstrateg, Hällefors kommun.
Ylva Karttunen Bark - Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Hällefors kommun.
Bo Wallströmer - Ekonomichef, Ljusnarsbergs kommun.
Tommy Larserö - Kommunchef, Ljusnarsbergs kommun.
Att jag pratade med två personer inom varje kommun och blev rekommenderad
intervjupersoner innebär att det är troligt att de personerna som blev intervjuade var
de som hade störst kunskap om ämnet vilket är eftersträvansvärt91. Dessa kontaktade
jag antingen genom telefon eller mail. När intervjupersonerna blev kontaktade
redogjordes syftet med uppsatsen så att de fick reda på vad det var de medverkade i,
vilket är viktigt92. Urvalet av undersökningspersoner är viktigt och de måste passa den
undersökning som ska genomföras. När en person ska intervjuas skiljer man på
respondent- och informantintervju. Respondenter här är någon som är delaktig i det
som studeras medan informanter representerar ett expertkunnande och som står
utanför det som studeras93. Uppsatsens sju intervjuer var informantintervjuer och tre
av dessa var platsintervjuer medan de resterande fyra var telefonintervjuer. Vid
intervjun med Hällefors kommun intervjuades de två personer samtidigt. Sju av de
intervjuade var tjänstemän och en var politiker. Syftet var från början att bara
intervjua tjänstemän men i Kumla kommun inleddes en intervju med
näringslivschefen och efter en stund ansåg han att han inte var kapabel att svara på
resterande frågor och då blev jag hänvisad att intervjua en kommunalpolitiker.
Urvalet av kommunalpolitikern skedde således genom ett snöbollsurval då en
intervjuad informant tipsade om en annan informant94.
Intervjuernas upplägg var semi- eller halvstrukturerade. En halvstrukturerad
intervjuguide användes. Detta intervjuupplägg var lämpligt eftersom det tillät att
följdfrågor kunde ställas när det passade eller behövdes95 . Vid utformningen av
intervjuguiden konstruerades frågorna utifrån frågeställningarna och den tidigare
forskningen. Frågorna anpassades så att de skulle vara korta och inte vara för
akademiska utan att vara enkla att förstå 96 . (Se bilaga 1 för intervjuguiden)
Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter och spelades in med en mp3-spelare.
Intervjuerna inleddes med att fråga om jag fick spela in samtalen samt en redogörelse
för hur materialet skulle hanteras 97 . Sedan transkriberades intervjuerna och de
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informanter som önskade fick läsa intervjudelen innan den slutliga versionen
lämnades in. Vid analysen av intervjuerna användes en helhetsanalys där hänsyn togs
till helheten av det insamlade materialet. Teman valdes ut som analysen utgick ifrån98
och dessa teman är de flesta av de som användes i intervjuguiden.
Fördelen med kvalitativ intervju är att situationen liknar ett vanligt samtal där
styrningen av undersökningspersonerna inte blir så stor. 99 Intervjueffekter kan
förekomma vid intervjuer men det viktiga är att funderar kring detta och i resultatet
redovisa om något resultat kan bero på intervjupåverkan.100 I somliga intervjuer när
det gällde exempelvis konsekvenser för kommunen diskuterades vissa konsekvenser
av informanten först efter att jag tagit upp dessa. Dock framkommer det i resultatet
när svar har framkommit på grund av intervjupåverkan. Det kan tilläggas att jag är
medveten om att intervjupersonerna har väldigt olika arbeten och arbetsuppgifter
inom kommunerna vilket kan innebära att informationen jag får på grund av detta kan
skilja sig åt och/eller vara begränsad. Dock fick jag ta de intervjupersoner som jag
blev rekommenderad och detta behöver inte ses som ett problem. Mitt uppsatsämne är
ett ämne som sträcker sig över många olika ämnen från statistiskt underlag till
äldreomsorg varför ingen person på kommunerna har en helhetssyn över alla mina
frågor. Mindre kommuner skiljer sig ofta från större kommuner när det gäller
ämnesområden där personal på mindre kommuner ofta har större helhetssyn än de på
större kommuner som ofta är mer specificerade. Detta beror på att större kommuner
har mer personal att tillgå vilket gör att de kan vara mer specificerade.
4.3 Informationssökning och källkritik
I Universitetsbibliotekets databaser har information till uppsatsen sökts. Sökningarna
skedde i databaserna Libris och Summon.
I Libris användes sökorden: åldrande, åldrande befolkning, demografi,
åldersfördelning,
befolkningssammansättning,
ageing,
population
ageing,
demography. Sökningarna skedde på avhandlingar och böcker. Några böcker hittade
jag via denna databas som jag använde mig av och sökorden som gav dessa träffar var
åldrande befolkning och demografi.
I Summon användes sökorden: ageing, demography, population ageing, population
forcasting, age distribution, older people, ”population ageing”+effects, ”population
ageing”+impacts, ”population ageing”+actions, ”population ageing”+challange.
Sökningarna skedde på tidsskriftartiklar och avhandlingar. Det fanns många
tidsskriftartiklar som passade uppsatsämnet och de som jag tyckte passade bäst och
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som jag sedan använde mig av hittade jag genom att kombinera sökordet ”population
ageing” med andra ord såsom effect och impacts.
En hel del av den tidigare forskningen i uppsatsen är skriven av nationalekonomen
Thomas Lindh. Detta beror inte på att jag har valt honom framför någon annan utan
på att han är en av de svenska forskarna som har skrivit mest om ämnet. Mycket av
den tidigare forskningen är skriven av ekonomer av olika slag och detta beror på att
det mesta jag har hittat om konsekvenser och åtgärder gällande den åldrande
befolkningen handlar om ekonomi.

5. Resultat och analys
I detta kapitel kommer resultaten och analyserna av de kvantitativa och kvalitativa
undersökningarna att presenteras. Avsnittet är indelat efter det kvantitativa materialet
GIS-kartor, figurer och tabeller samt det kvalitativa materialet intervjuerna.
5.1 Kartläggning av andelen äldre i svenska kommuner
Nedan i figurerna 2-5, kommer andelen 65 år och äldre samt andelen 80 år och äldre
att redovisas för samtliga Sveriges kommuner, där fokus ligger på Örebro läns
kommuner. Redovisningarna avser åren 1980 respektive 2011 för att kunna se hur
utvecklingen har varit och hur det ser ut idag. För samtliga kartor gäller att den
mörkaste färgen visar på den högsta andelen och den ljusaste färgen visar på den
lägsta andelen. Alla kartor har fem klassindelningar (intervaller) men på vissa kartor
visas inte alla fem. Detta beror på att det inte finns någon kommun som har de
klassindelningarna som saknas. På kartorna för alla Sveriges kommuner finns det tre
”utplockade” kommundelar som representerar Stockholms län samt tidigare
Göteborgs- och Bohuslän och Malmöhus län. På kartorna för Örebro län 1980 saknas
uppgifter för Lekebergs kommun eftersom den inte fanns då.
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Figur 2. Andelen 65 år och äldre i Sveriges kommuner år 1980 och 2011

Källa: SCB. www.scb.se 1 (2012-03-03)
Kartan från 1980 visar att andelen kommuner med högst andel äldre främst återfinns i
mellersta och södra Norrland, Dalsland, västra Värmland, norra Bohuslän samt även i
sydöstra Småland. Kommunerna med lägst andel äldre 1980 finns i
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i nordligaste Norrland.
Låg andel äldre har även universitetskommunerna Umeå, Uppsala, Linköping och
Växjö. 2011 går det att se att det har skett en kraftig ökning av andelen 65 år och äldre
i de flesta av Sveriges kommuner. 1980 var det endast en kommun som hade den
högsta klassindelningen och 2011 var antalet 38. Sett till de kommuner som hade den
lägsta klassindelningen, var det 1980 65 kommuner och år 2011 var det bara 15.
Kartan från 2011 visar tydligt att den högsta andelen äldre nu främst återfinns i delar
av Norrland samt i den nordligaste delen av Värmland. Den lägsta andelen äldre
återfinns, liksom 1980, i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö
samt i kommunerna runt omkring dem. Andelen äldre var 2011 även väldigt låg i
kommuner med universitet såsom Umeå, Uppsala, Linköping och Växjö.
Enlig SCB leder flyttströmmar från många kommuner till att befolkningen minskar
där och medför en åldrande befolkning. Inflyttning kan tvärtom innebära en ung
åldersstruktur. Vidare menar SCB att befolkningsutvecklingen mellan 1950-2000 har
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sett ut så att kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö och förortskommunerna
till dessa storstadskommuner samt kommuner där det finns högskolor och universitet
har ökat befolkningsmässigt. Figur 2 visar att det finns ett samband, de kommuner
som har ökat befolkningsmässigt är även de som har lägst andel äldre. De flesta
kommuner som har upplevt befolkningsminskning ligger enligt SCB i Norrland och i
skogslänen (Norrlandslänen, Värmlands- och Dalarnas län). Enligt SCB återfinns
kommuner med en hög andel äldre framför allt i Norrlands inland och i östra
Småland, vilket till viss del stämmer överens med de kommuner som har upplevt
befolkningsminskning. Figur 2 visar att en hög andel äldre bland annat återfinns i
delar av Norrland och Värmland båda åren vilket till viss del stämmer överens med
det SCB sa om befolkningsminskning och var en hög andel äldre finns.
Ofta går flyttströmmarna idag från glesbygdskommuner till medelstora kommuner
och universitetskommuner för att slutligen hamna i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö. Detta kan förklara varför åldersstrukturen ser ut som den gör
på kartorna. 2010 hade storstadskommunerna och förortskommunerna till dessa en
andel äldre som låg på 15-16 procent enligt SCB. Högst andel äldre hade
glesbygdskommunerna där 25 procent var 65 år eller äldre. Detta stämmer väl in på
kartan från 2011.
Figur 3. Andelen 65 år och äldre i Örebro läns kommuner år 1980 och 2011

Källa: SCB. www.scb.se 1 (2012-03-03)

27

Av kartan från 1980 framgår att det är en högre andel 65 år och äldre i norra delen av
länet än i södra med undantag för Askersund. Sett till de fyra utvalda kommunerna så
har Örebro och Kumla lägst andel äldre medan Hällefors och Ljusnarsberg har högst.
Av kartan från 2011 framgår att en tydlig förändring har skett där andelen äldre har
blivit högre i samtliga kommuner utom i Örebro. Tre kommuner har 2011 nått den
högsta klassindelningen för andelen äldre. Det går att se ett mönster på kartan där
desto längre bort kommuner ligger från Örebro desto högre blir andelen äldre. Detta
kan ha att göra med de tidigare nämnda flyttströmmarna från exempelvis
glesbygdskommuner till medelstora kommuner. Sett till de fyra utvalda kommunerna
har Ljusnarsberg fått ytterligare en klassindelning högre sedan 1980 och ligger nu på
den högsta. Även Hällefors har fått den högsta klassindelningen. Industri- och
bruksorter har under en lång period upplevt befolkningsminskning enligt SCB.
Hällefors och Kopparberg (huvudort i Ljusnarsbergs kommun) kan ses som exempel
på detta vilket bland annat kan förklara den höga andelen äldre. I Örebro kommun har
ingen förändring skett medan Kumla har fått en ökad andel äldre. Örebro är en
universitetskommun vilket enligt SCB innebär att många unga flyttar dit och detta kan
förklara den låga andelen äldre där.
Tabell 1 nedan visar andelen 65 år och äldre för Örebro läns kommuner 1980
respektive 2011, vilket kan vara ett intressant komplement till figur 3. Det tabellen
visar som inte framgår av kartan är bland annat att Örebro och Kumla ligger i två
olika klassindelningar 2011 men tabellen visar att det egentligen inte skiljer så mycket
mellan dem, bara 1,1 procentenheter.
Tabell 1. Andelen 65 år och äldre i Örebro läns kommuner 1980 och 2011
Kommuner
Andel 65+ 1980
Andel 65+ 2011
Lekeberg
20,1
Laxå
16,4
26,7
Hallsberg
16,8
21,0
Degerfors
16,3
24,7
Hällefors
20,2
27,8
Ljusnarsberg
23,2
28,1
Örebro
17,7
17,2
Kumla
16,5
18,1
Askersund
21,5
25,2
Karlskoga
16,9
24,2
Nora
18,5
23,7
Lindesberg
18,3
22,7
Örebro län
17,9
20,2
Riket
16,4
18,8
Källa: SCB. www.scb.se 2 (2012-03-03)
Som nämndes tidigare hade glesbygdskommuner högst åldersstruktur 2010 enligt
SCB, där andelen äldre var 25 procent och detta passar in på Hällefors kommun och
Ljusnarsbergs kommun som till och med hade högre än 25 procent. Kommunerna
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med större städer där Stockholm, Göteborg och Malmö räknades bort hade en andel
äldre som låg på 18 procent och detta passar i princip in på Örebro som 2011 hade
17,2 procent.
Figur 4. Andelen 80 år och äldre i Sveriges kommuner år 1980 och 2011

Källa: SCB. www.scb.se 1 (2012-03-03)
Av kartan från 1980 framgår att den högsta andelen 80 år och äldre återfinns ganska
utspritt över Sverige där några geografiskt samlade kommuner med hög andel finns i
mellersta Norrland, norra Bohuslän, Dalsland och västra Värmland. Kommuner med
lägst andel 80 år och äldre 1980 återfinns främst i norra Norrland och de tre
storstadslänen. Från 1980 till 2011 har andelen ökat kraftigt i de flesta kommuner i
Sverige. Kartan från 2011 innehåller två klassindelningar för de två högsta andelarna
som inte ens finns med på kartan för 1980. Sett till de kommuner som hade den lägsta
klassindelningen var det 1980 53 kommuner och 2011 var det bara två. Kartan från
2011 visar att den högsta andelen 80 år och äldre främst återfinns i mellersta och
norra Norrland. Den lägsta andelen återfinns även 2011 i storstadsregionerna men
även i universitetskommunerna Uppsala och Umeå. Figur 4 och figur 2 är relativt lika
där de kommuner som har en hög andel 65 år och äldre oftast även har en hög andel
80 år och äldre.
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Figur 5. Andelen 80 år och äldre i Örebro läns kommuner år 1980 och 2011

Källa: SCB. www.scb.se 1 (2012-03-03)
Av kartan från 1980 framgår att de flesta kommunerna i Örebro län har en medelhög
andel äldre 80 år och äldre. Sett till de fyra utvalda kommunerna så ligger Örebro,
Kumla och Hällefors inom samma medelhöga klassindelning medan Ljusnarsberg har
högre andel 80 år och äldre och även har den högsta klassindelningen. Kartan från
2011 visar en ökning av andelen i samtliga kommuner där Karlskoga utmärker sig
mest vid en jämförelse av kartorna 1980 och 2011 då kommunen har gått från lägsta
andelen till att vara en av kommunerna med högst andel. Ingen av kommunerna har
längre någon av de två lägsta klassindelningarna. Det går att urskilja ett mönster där
det är kommunerna som ligger längst bort från Örebro som har den högsta andelen 80
år och äldre, vilket även var fallet för andelen 65 år och äldre 2011. Sett till de fyra
utvalda kommunerna så har Hällefors och Ljusnarsberg fått den högsta
klassindelningen för länet medan Örebro och Kumla har fått den näst högsta
klassindelningen i länet liksom de flesta kommunerna har. Figur 5 och figur 3 är
ganska lika när de gäller de fyra utvalda kommunerna där de med hög andel 65 år och
äldre, Hällefors och Ljusnarsberg, även har hög andel 80 år och äldre.
Andelen 80 år och äldre redovisas i tabell 2. Ljusnarsberg utmärkte sig på kartan från
1980 genom att vara en av de kommuner som hade högst andel 80 år och äldre i länet
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men tabellen visar att det egentligen inte var så stor skillnad mellan Ljusnarsberg och
Hällefors som kartan visar.
Tabell 2. Andel 80 år och äldre i Örebro läns kommuner 1980 och 2011
Kommuner
Andel 80+ 1980
Andel 80+ 2011
Lekeberg
4,9
Laxå
3,5
8,3
Hallsberg
3,4
5,9
Degerfors
2,9
6,4
Hällefors
4,1
8,0
Ljusnarsberg
4,8
7,5
Örebro
3,6
5,0
Kumla
3,2
5,0
Askersund
4,6
6,4
Karlskoga
2,3
5,0
Nora
3,9
5,8
Lindesberg
3,7
6,2
Örebro län
3,5
5,7
Riket
3,2
5,3
Källa: SCB. www.scb.se 2 (2012-03-03)
5.1.1

Befolkningsprognoser

Befolkningsstatistik används bland annat när det gäller att göra befolkningsprognoser
över befolkningsutvecklingen i landet eller mindre regioner. Statistiken kan sedan
beslutsfattare och planerare använda för att planera för framtiden när det gäller
exempelvis bostäder, barn- och äldreomsorg samt bedöma hur stort skatteunderlaget
kommer att bli. 101 Nedan i figur 6 och 7 följer befolkningsprognoser för de fyra
utvalda kommunerna för andelen 65 och äldre samt för andelen 80 år och äldre. Detta
är intressant eftersom det ger en tydlig uppfattning om hur dessa andelar kommer att
förändras i framtiden. Anledningen till att prognoserna sträcker sig till 2021 och inte
längre beror på att en av kommunerna bara hade prognos till det året.

101

Dahmström, Karin (2005) ”Befolkningsstatistiken hjälper till att förklara.” I: Forsberg, Gunnel (red)
Planeringens utmaningar och tillämpningar. S. 45-46, 58.
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Figur 6. Befolkningsprognos för andelen 65 år och äldre för de fyra utvalda
kommunerna 2011-2021
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Källa: Kommunhemsidor, pdf-filer därifrån och erhållet dokument.
Figur 6 visar att andelen 65 år och äldre kommer att öka i samtliga kommuner under
prognosperioden. Ökningarna i Örebro, Kumla och Hällefors kommer att vara runt två
procentenheter där den största skillnaden är att Hällefors andel bara ökar fram till
2016 för att sedan plana ut. Ljusnarsbergs andel äldre kommer att öka betydligt mer
än de andra kommunerna under perioden och vara på 6 procentenheter. I slutet av
prognosperioden kommer andelen äldre att vara runt 19 procent i Örebro, 20 procent i
Kumla, 30 procent i Hällefors och 34 procent i Ljusnarsberg
Figur 7. Befolkningsprognos för andelen 80 år* och äldre för de fyra utvalda
kommunerna 2011-2021
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Källa: Kommunhemsidor, pdf-filer därifrån och erhållet dokument.
* För Hällefors fanns inte denna indelning utan för Hällefors är det 75 år och äldre.
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Figur 7 visar att befolkningsutvecklingen av andelen 80 år och äldre ser lite olika ut i
de fyra kommunerna. För Hällefors är det dock 75 år och äldre vilket kan göra
resultatet lite missvisande. Andelen 80 år äldre i Hällefors är enligt tabell 2. 8 procent
2011 och alltså mycket lägre än de cirka 13 procent som visas i figur 7. Andelen
kommer under perioden att öka för Hällefors och Ljusnarsberg där Hällefors ökning
är på cirka 3 procentenheter. Ljusnarsbergs ökning är på cirka 2 procentenheter och
sker framför allt i slutet av perioden. För Örebro och Kumla minskar andelen något
ända fram till 2017 för att därefter stiga något mot prognostidens slut.
Figur 2,3,4 och 5 visade att andelen 80 år och äldre oftast följde andelen 65 år och
äldre. Detta visar även befolkningsprognoserna på när det gäller att hög andel 65 år
och äldre ger en hög andel 80 år och äldre och samma sak när det gäller låg andel.
Dock visar prognoserna att ökningarna mellan de två åldersandelarna inte behöver
följa varandra samtidigt då exempelvis andelen 65 år och äldre ökar för Örebro och
Kumla under perioden men inte kommunernas andel 80 år och äldre.
5.1.2

Befolkningspyramider

Genom att se på kommuners befolkningspyramider ges en tydlig och lättöverskådlig
syn på befolkningarnas åldersstruktur. Nedan i figur 8 kommer befolkningspyramider
för de fyra utvalda kommunerna att redovisas.
Figur 8. Befolkningspyramider för de fyra utvalda kommunerna 2010
Örebro
Folkmängd: 135 460

Kumla
Folkmängd: 20 456
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Hällefors
Folkmängd: 7 220

Ljusnarsberg
Folkmängd: 4 931

Källa: Nordisk regional statistikdatabas (StatNord)
https://www.h2.scb.se/grs/Map.aspx (2012-03-03)
Örebros befolkningspyramid påminner till stor del om befolkningspyramiden för
Sverige 2010 (se figur 1). Detta stämmer med SCBs redovisning, nämligen att de
större städerna där Stockholm, Göteborg och Malmö räknas bort hade en
åldersstruktur som var lik den genomsnittliga för hela landet. Örebros
befolkningspyramid är relativt jämn i de flesta åldersgrupper förutom för personer 70
år och äldre där dessa är färre. Kumlas befolkningspyramid skiljer sig en del från
Örebros där utbuktningarna för de stora födelsekullarna under 1940-talet, 1960-talet
och runt 1990 tydligt kan ses i Kumlas befolkningspyramid. Kumla har en något
högre andel äldre än Örebro men har samtidigt även högre andel barn och ungdomar.
Kumla har en inbuktning i pyramiden för den åldersgrupp som enlig SCB flyttar mest,
de som är 20-35 år. Den största utbuktningen i Örebros befolkningspyramid är
åldersgruppen 20-35 år, vilket tyder på att det är en inflyttningskommun.
Hällefors och Ljusnarsbergs befolkningspyramider skiljer sig ganska markant från
Örebros och Kumlas. Det som framträder tydligt är att de unga vuxna försvinner från
dessa kommuner medan de äldre blir kvar. Födelsetalen har sedan ett flertal år tillbaka
minskat visar pyramiderna och om denna trend fortsätter kan pyramiderna komma att
bli ännu mer trattformade. Den största skillnaden mellan dessa kommuner är att
Ljusnarsberg har en större andel äldre än Hällefors, denna skillnad är dock inte så
stor. Det går att se att Ljusnarsberg och Hällefors har en högre andel äldre än Örebro
och Kumla vilket även tabell 1 visade. Hällefors och Ljusnarsberg har liksom Kumla
inbuktningar i befolkningspyramiderna för den mest flyttningsbenägna gruppen, 2035 år. Dessa inbuktningar kan tyda på att det flyttar många från dessa kommuner men
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en skillnad mellan de tre kommunerna är att Kumla har högre födelsetal och återväxt
än Ljusnarsberg och Hällefors samt att inbuktningen inte är lika stor.
5.1.3

Flyttningsöverskott och naturlig befolkningsökning

Nedan följer figurerna 9 flyttningsöverskott102 och 10 naturlig befolkningsökning103.
Dessa har tagits med på grund av att de enligt SCB påverkar om en befolkning ökar
eller minskar. En del kommuner har en befolkningsökning på grund av stor inflyttning
och/eller höga födelsetal medan andra kommuner har en befolkningsminskning på
grund av utflyttning och/eller höga dödstal. Enligt SCB innebär
befolkningsminskningar i form av utflyttningar att andelen äldre i många kommuner
blir hög eftersom det främst är personer i åldrarna 20-35 år som är flyttningsbenägna.
Födelsetalen blir låga där och i kommuner där födelsetalen är låga och där andelen
äldre är hög minskar befolkningen genom ett födelseunderskott. Det är intressant att
undersöka hur detta ser ut för de fyra utvalda kommunerna.
Figur 9. Flyttningsöverskott för fyra utvalda kommuner 2001-2011
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Källa: Statistiska centralbyrån. www.scb.se 3 (2012-04-18)
Figur 9 visar att Örebro och Kumla är inflyttningskommuner med ett positivt
flyttningsöverskott medan Hällefors och Ljusnarsberg är utflyttningskommuner med
ett negativt flyttningsöverskott. Den kommun som flest människor har flyttat till
under hela perioden är Örebro och kommunens inflyttningsantal är avsevärt högre än
Kumlas. Kumla har haft flyttningsöverskott alla år under perioden förutom 2001.
Hällefors har under de flesta åren under perioden haft ett negativt flyttningsöverskott
102

Enligt SCB definieras flyttningsöverskott som skillnaden mellan in- och utflyttning.
Flyttningsöverskottet kan vara positivt eller negativt.
www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/_.../BE0101_BS_2012_Prel.pdf (2012-05-07)
103
Enligt SCB definieras naturlig befolkningsökning som skillnaden mellan antalet födda och döda
personer. Är antalet födda högre än antalet döda blir det ett födelseöverskott medan omvänt antal
innebär ett födelseunderskott. www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/_.../BE0101_BS_2012_Prel.pdf
(2012-05-07)
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där antalet har varierat mellan cirka 100 och bara ett fåtal. Även Ljusnarsberg har
oftast haft ett negativt flyttningsöverskott enligt diagrammet men det har för det mesta
varit lägre än för Hällefors. Hällefors och Ljusnarsbergs negativa flyttningsöverskott
är dock inte så stort.
Figur 9 kan kopplas ihop med det som har nämnts om figur 8. Genom
befolkningspyramiden i figur 8 gick det att anta att Örebro var en
inflyttningskommun, vilket enligt figur 9 framgår stämmer då Örebro har och har haft
ett högt positivt flyttningsöverskott. Befolkningspyramiderna visade även på att
många flyttade ifrån Kumla och framför allt Hällefors och Ljusnarsberg då det fanns
få personer i åldrarna 20-35 år. För Kumlas del stämmer inte detta, utan kommunen
har och har haft ett positivt flyttningsöverskott. Detta skulle kunna ha att göra med att
inbuktningen i Kumlas befolkningspyramid inte är så stor samt att födelsetalen i
Kumla är höga vilket skulle kunna innebära att det ändå finns många i 20-35 årsåldern
eftersom det föds många barn där. Flyttningar till kommuner leder oftast till en ung
åldersstruktur vilket skulle kunna förklara Örebros och Kumlas låga andel äldre. Att
människor flyttar ifrån Hällefors och Ljusnarsberg, vilket befolkningspyramiderna
tydde på, stämmer även enligt figur 9. Flyttströmmar från kommuner leder till att
andelen äldre i många kommuner blir hög enligt SCB, vilket nämnts tidigare, och
detta skulle kunna förklara Hällefors och Ljusnarsbergs höga andel äldre. De fyra
kommunernas åldersstruktur ser olika ut visar befolkningspyramiderna, vilket enligt
SCB främst beror på omflyttningar mellan kommuner. Enligt SCB flyttar många
människor, vilket nämnts tidigare, från mindre kommuner till större kommuner och
universitetskommuner. Det är därför troligt att många flyttningar går från exempelvis
Kumla och framför allt Hällefors och Ljusnarsberg, till Örebro som är en mellanstor
kommun och universitetskommun.
Figur 10. Naturlig befolkningsökning för de fyra utvalda kommunerna 2001-2010
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Källa: Pdf-filer från kommunhemsidor och erhållet dokument.
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Figur 10 visar att Örebro och Kumla oftast har haft födelseöverskott medan Hällefors
och Ljusnarsberg under hela perioden har haft födelseunderskott. Örebros
födelseöverskott har i princip ökat årligen och är högst bland de fyra kommunerna.
Kumlas födelseöverskott har varierat lite men under de senaste åren har det stadigt
ökat. Hällefors födelseunderskott har varierat under perioden där det under några år
har varit högst. Även Ljusnarsbergs födelseunderskott har varierat lite under perioden
men har legat ganska stadigt runt en minskning på 60 personer de senaste tre åren,
vilket innebär att de haft det största födelseunderskottet av de fyra kommunerna under
de åren.
Figur 10 visar tydliga likheter med figur 9 genom att Örebro och Kumla visar positiva
siffror i båda figurerna. För båda dessa kommuner är det positiva flyttningsöverskottet
större än födelseöverskottet, kommunernas befolkningar ökar alltså främst genom
inflyttning. Ytterligare en likhet mellan figurerna är att Hällefors och Ljusnarsberg i
båda figurerna visar negativa siffror. För båda dessa kommuner är födelseunderskottet
lite större än det negativa flyttningsöverskottet. Kommunernas befolkningar minskar
alltså främst genom att fler dör än föds i kommunen. Figur 10 och figur 9 kan
tillsammans förklara det som har sagts ovan om kommunerna. Stor inflyttning till en
kommun kan leda till att fler barn föds där eftersom människor som flyttar oftast är
mellan 20 och 35 år, vilket även är åldrar då många får barn. Dessa kommuner får
oftast ett födelseöverskott. För kommuner där det flyttar ut människor kan det
innebära att de istället blir av med människor som är i åldrarna där de får barn vilket
skulle kunna innebära att antalet barn som föds minskar i takt med utflyttningarna.
Dessa kommuner får oftast ett födelseunderskott. Sammanfattningsvis går det att
konstatera genom figur 10 och figur 9 att Örebro och Kumla har befolkningsökning
på grund av inflyttning och födelseöverskott medan Hällefors och Ljusnarsberg har
befolkningsminskning på grund av utflyttning och födelseunderskott.
5.2 Intervjuer
De teman som intervjudelen kommer att utgå ifrån är läget i kommunerna,
konsekvenser av en åldrande befolkning, åtgärder samt framtidsutsikter. Följande
avsnitt innehåller en sammanfattning av intervjusvaren från informanterna i de
utvalda kommunerna Örebro, Kumla, Hällefors och Ljusnarsberg, samt analys av
svaren.
5.2.1

Läget i kommunerna

Befolkningsutvecklingen ser positiv ut i Örebro svarar informanterna på frågan hur de
ser på befolkningsutvecklingen i kommunen. Örebro har en befolkningstillväxt
genom framför allt inflyttning och när det gäller äldreutvecklingen ser kurvan ganska
ordinär ut. De mindre kommunerna i länet har en större andel äldre i relation till
andelen i arbetsför ålder och de är dessutom före Örebro med att ha en stor andel
äldre, menar en av informanterna. Befolkningsutvecklingen som innebär en ökad
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andel äldre menar de för Örebros del kommer att komma om cirka 20 år. Med äldre
syftar de här på 80 år och äldre eftersom de personer som är yngre inte ses som en
målgrupp på grund av att de inte har så stort behov av omsorg. Det är först när
personer blir 80 år och äldre som de blir stora konsumenter av vård och omsorg. När
de som går i pension nu, 40-talisterna, kommer upp i de åldrarna kommer trycket på
vård och omsorg att öka, menar informanterna. Även Kumla har en positiv
befolkningsutveckling enligt informanterna där. Kommunen har sedan många år
tillbaka haft en bra befolkningsökning i princip varje år och de har en vision att öka
antalet med 5 000 för att bli 25 000 invånare år 2025. Informanterna i Kumla påpekar,
liksom de i Örebro, att ökningen av andelen äldre när det gäller de yngre
pensionärerna inte skapar några konsekvenser, utan som Gunnel Kask på Kumla
kommun uttrycker det ”…de är glada pensionärer som spelar golf…”. Andelen
”äldre-äldre” som behöver bland annat äldreboenden ökar inte idag i Kumla förklarar
informanterna utan deras äldrepuckel kommer cirka 10 år senare än närliggande
kommuners.
Befolkningsutvecklingen i Hällefors är enligt informanterna negativ med en
befolkningsminskning på grund av utflyttningar. Andelen äldre är hög och kommer
att öka framöver. Hällefors befolkningsprognos sträcker sig 20 år framåt och under
denna period kommer antalet personer som är 65-74 år att minska, antalet 75-84 år
kommer att vara i princip oförändrat och antalet 85 år och äldre förväntas öka. Enligt
informanterna i Ljusnarsberg ser befolkningsutvecklingen ut så att befolkningen
minskar. Kommunen har tappat befolkning under en väldigt lång tid. En av
informanterna ger exemplet att Ljusnarsberg för 50 år sedan hade 11 000 invånare och
idag har strax under 5 000 invånare. De menar att befolkningsminskning är något de
har vant sig ett leva med. Många försök har gjorts för att bryta trenden men det verkar
vara ett näst intill omöjligt uppdrag. Samtidigt som befolkningen minskar räknar de
med att minskningen kommer att plana ut något eftersom kullarna i flyttningsbenägen
ålder kommer att minska till antalet. Informanterna betonar att en vanlig
missuppfattning är att befolkningsminskning bara beror på utflyttning, vilket inte
alltid är fallet enligt dem utan ofta har att göra med en naturlig befolkningsminskning.
Detta stämmer in på Ljusnarsberg menar informanterna, där in- och utflyttningarna i
stort sett har tagit ut varandra under en lång tid men att befolkningen har minskat.
Problemet med att dödstalen är större än födelsetalen menar informanterna drabbar
alla kommuner med en hög andel äldre. Enligt informanterna har andelen 65 år och
äldre ökat kraftigt ett antal år medan andelen 80 år och äldre inte har ökat speciellt
mycket. Befolkningsprognosen visar dock att år 2020 kommer även andelen 80 år och
äldre att öka kraftigt. De påpekar, liksom Örebro och Kumla, att pensionärerna upp
till 80 år inte är någonting att oroa sig för då de sköter sig själva och inte behöver så
mycket kommunal service. Hjälpbehoven och kommunens ansvar ökar när de blir
över 80 år.
Anledningen till att Örebro har en låg andel äldre anser informanterna bero på att
kommunen har haft en befolkningstillväxt i andra grupper än gruppen äldre. Många
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unga och barnfamiljer flyttar till Örebro och anledningarna till att kommunen har en
positiv befolkningstillväxt tror de beror på att människor flyttar dit tack vare
satsningar på universitetssjukhuset, att universitetet lockar unga, att Örebro har ett bra
läge samt att kommunen har en attraktiv storlek med arbetstillfällen och utbud av
kultur som skiljer sig från övriga kommuner i länet. Informanterna i Kumla är inne på
samma spår som de i Örebro gällande anledningen till att kommunen har en låg andel
äldre. Kumla har en låg andel äldre beroende på att det är en inflyttningskommun där
inflyttarna i första hand är barnfamiljer. Informanterna på Kumla kommun anser att
inflyttningarna beror på bland annat att många flyttar tillbaka, det geografiska läget
två mil från Örebro, att kommunalskatten och serviceavgifter är lägre än i Örebro, att
kommunen gör en medveten satsning och expanderar, samt att det har funnits och
finns tomter till försäljning och dessa är billigare än de i Örebro.
I Hällefors är anledningen till att kommun har en hög andel äldre enligt informanterna
att det är en utflyttningskommun där de unga flyttar därifrån och de äldre blir kvar.
Informanterna menar att de unga flyttar för att utbilda sig och att många
gymnasieungdomar studerar på andra orter såsom Örebro att det då kan bli naturligt
för dem att stanna kvar där och börjar studera vid universitetet. Arbetslösheten är
ganska hög i Hällefors vilket innebär att många flyttar för att få ett arbete.
Anledningen till att Ljusnarsberg har en hög andel äldre beror enligt informanterna på
den befolkningsminskning som har pågått under en lång tid. Dels har antalet födda
minskat under denna period vilket har lett till att befolkningspyramiden ser ut som en
tratt och dels är andelen yngre som flyttar från kommunen större än andelen som
flyttar in samtidigt som det är fler äldre som flyttar in än ut från kommunen. Det är
många som flyttar från Ljusnarsberg men i princip lika många som flyttar till
kommunen enligt informanterna. För några år sedan gjorde Ljusnarsberg en
undersökning om varför personer flyttar till och från kommunen. Anledningarna till
att människor flyttar från kommunen är att de vill utbilda sig, skaffa ett arbete någon
annanstans, de söker sig till en kommun med större utbud av nöjen och
kulturaktiviteter samt urbaniseringstrenden där människor dras till stora regioner.
Anledningarna till att människor flyttar till kommunen är att de vill flytta ut på landet
(den gröna vågen), de flyttar tillbaka och de hittar ett boende som de uppskattar.
På frågan om hur de ser på andelen äldre i kommunen svarar majoriteten av
informanterna att de ser det som en utmaning, något att anpassa sig efter och ingen ser
på det som ett problem. Dock menar de att en ökad andel äldre kan innebära olika
konsekvenser för kommunerna. Informanterna i Örebro och Kumla betonade att
utmaningen kommer framöver och att de inte är där nu. Berit Hjalmarsson på Örebro
kommun tog upp en intressant diskussion angående hur man kan se på andelen äldre
och menade att åsikterna skiljer sig i samhället om hur mycket resurser som kommer
att krävas för de äldre framöver i form av vård och omsorg. Hon menar att somliga
anser att resurserna inte kommer att öka så mycket då de äldre kommer att vara
friskare, det är friska år som läggs till livet. Andra anser att eftersom det blir så många
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fler som kommer att leva längre så kommer vård- och omsorgskostnaderna att öka
mycket mer än vad vi ser nu.
Samtliga informanter svarade att de anser att det inte finns någon skillnad i synen på
de äldre mellan tjänstemän och politiker i kommunerna.
Analys: Det framkom att både Örebro och Kumla har en positiv
befolkningsutveckling som beror på inflyttning. Detta stämmer överens med det som
figur 9, flyttningsöverskott visade, de kommunerna är inflyttningskommuner. Örebro,
Kumla och Ljusnarsberg påpekade att det inte fanns några problem med de yngre
pensionärerna utan att det är personer som är över 80 år som kräver resurser från
kommunerna. Detta stämmer med det som Socialstyrelsens folkhälsorapport säger,
nämligen att vårdbehoven ökar efter 80 års ålder. För Örebro och Kumla skulle
andelen 80 år och äldre inte öka förrän om cirka 20 år och befolkningsprognosen,
figur 7, visar att det inte kommer att ske någon ökning alls de kommande 10 åren.
Vidare framkom det från intervjuerna att Hällefors och Ljusnarsberg har en negativ
befolkningsutveckling där Hällefors pekade på att det berodde på utflyttningar. Av
figur 9 framgick det att Hällefors är en utflyttningskommun men figur 10, naturlig
befolkningsökning, visade att kommunens befolkning även minskade på grund av att
det dog fler än det föddes. Ljusnarsberg poängterade att deras befolkningsminskning
berodde på ett födelseunderskott och att in- och utflyttningarna i stort sett har tagit ut
varandra. Figur 10 visar att det stämmer att Ljusnarsberg har ett födelseunderskott
men figur 9 visar även att in- och utflyttningarna inte har tagit ut varandra utan att
kommunen är en utflyttningskommun. I Ljusnarsberg har andelen 65 år och äldre ökat
men andelen 80 år och äldre har inte ökar speciellt mycket men kommer att göra det
år 2020. Befolkningsprognosen i figur 7 stämmer överens med detta där det framgår
att en kraftigare ökning kommer år 2020.
Det framgick genom intervjuerna att anledningen till att Örebro och Kumla har en låg
andel äldre är att det flyttar in människor som tillhör andra grupper än gruppen äldre
som exempelvis barnfamiljer. Detta stämmer överens med det som framgick av SCB,
att flest människor flyttar i åldrarna 20-35 år vilket kunde innebära att
inflyttningskommuner får en ung åldersstruktur med en låg andel äldre. Anledningen
till att Hällefors och Ljusnarsberg har en hög andel äldre beror på att de är
utflyttningskommuner där unga flyttar och de äldre blir kvar. Enligt SCB innebär
utflyttningar att befolkningen blir åldrande vilket alltså stämmer in på kommunerna.
Ljusnarsbergs befolkningsminskning beror enligt informanterna även på minskande
födelsetal under en längre period. Enligt SCB kan följden av utflyttningar bli att
antalet födda minskar eftersom människor som flyttar oftast är i de åldrarna då de
även får barn.
Anledningarna till varför människor flyttar till kommunerna skiljde sig lite åt där
inflyttningarna till Örebro bland annat berodde på universitetet och att kommunen har
en attraktiv storlek. Till Kumla flyttade människor bland annat på grund av att det
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nära läget till Örebro och att kommunen gör en medveten satsning för att öka i
invånarantalet. Enligt SCB går flyttningarna ofta från små kommuner till större
kommuner och universitetskommuner. Detta stämmer överens med Örebro som är en
större kommun som kan locka människor att flytta in på grund av det och på grund av
universitetet. Anledningarna till varför människor flyttar från Hällefors och
Ljusnarsberg är bland annat utbildning och arbete vilket är anledningar som SCB
anger som vanliga. Ljusnarsberg nämnde även urbaniseringstrenden som en anledning
till att människor flyttar från kommunen och Gunnel Forsberg menar på att
urbanisering leder till viss avfolkning i en del delar av landet.
Berit Hjalmarssons diskussion om att det går att se på andelen äldre på olika sätt,
antingen att de blir friskare eller att de blir sjukare, framkom i Långtidsutredningen
(1999/2000). Där stod det att man med säkerhet inte kunde veta hur det kommer att
bli och att de äldre kan bli friskare eller sjukare. Denna diskussion är intressant
eftersom beroende på hur man ser på detta så ser förutsättningarna för en
konsekvensbeskrivning olika ut.
5.2.2

Konsekvenser av en åldrande befolkning

Informanterna i Örebro ser att konsekvenser av en åldrande befolkning för deras del
kommer längre fram i tiden och de ser inga konsekvenser på kort sikt. De
konsekvenser som informanterna ser för Örebros del är att en ökad andel äldre
kommer att ställa krav på bostäder, att det kommer att krävas ökade resurser till
äldreomsorgen, att relationen mellan andelen äldre och andelen i yrkesverksam ålder
kommer att förändras och att det kommer att behövas personal med tillräcklig
utbildning för att ta hand om de äldre. När det gäller bostäder menar informanterna att
det kommer att behövas fler vård- och omsorgsplatser där de gamla som behöver mest
vård och hjälp får bo. Även andra typer av bostäder kommer att behövas som är
lämpliga för äldre som inte behöver så mycket vård och omsorg. Tillgängligheten i
ordinarie bostäder behöver förbättras. På frågan om de såg andra konsekvenser som
exempelvis ekonomiska svarade de att fler platser på vård- och omsorgsboenden är
kostnadskrävande. Det är även kostnadskrävande att tillgänlighetsanpassa bostäder
eller att bygga nya bostäder som tillgänlighetsanpassas direkt. De ansåg att det var
sannolikt att hemvården kommer att öka volymmässigt vilket ger kostnadsökningar.
Till sist påpekade en av informanterna att en ökad andel äldre naturligtvis skapar
konsekvenser för kommunen i helhet när det gäller exempelvis kulturutbud,
konsumtion i handeln och föreningsliv.
Liksom Örebro ser inte informanterna i Kumla några konsekvenser på kort sikt.
Konsekvenserna på lång sikt handlar om ökad demensproblematik, ökat behov av
olika typer av boenden såsom äldreboende, trygghetsboende och demensboende, ökat
behov av hjälpinsatser, ökat behov av hemtjänst och hemvård, ökade kommunala
kostnader, en minskande ekonomi och eventuellt problem med att få tillräckligt med
personal inom hemtjänst och hemvård. Demensproblematiken kommer enligt en av
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informanterna att öka då andelen med demens ökar bland de som är 80 år och äldre
och därför är ett demensboende viktigt. Behovet av hjälpinsatser ökar på grund av att
de äldre blir äldre för att vården blir bättre vilket enligt en av informanterna innebär
att de äldre får flera år med sjukdom. En av informanterna anser att en större andel
äldre som behöver hemtjänst och hemvård innebär ökade kommunala kostnader.
Samtidigt påpekar informanten att Kumla inte kommer att få några ekonomiska
konsekvenser tack vare det kommunala skatteutjämningssystemet som ger mer
stadsbidrag om kommunen har många äldre. Därför menar Sune Valegren på Kumla
kommun att de äldre inte kommer att skapa så mycket konsekvenser för kommunen.
Han säger: ”…vi ser inte att den gruppen ska prioriteras extra framför någon annan
grupp. Jag tycker inte att det är en viktig fråga”. Han menar att det länge har pratats
om att den ökande andelen äldre kan bli ett problem men att man inte kan veta vad
som händer i framtiden. Han tror inte att det finns någon kommun idag som säger att
de inte kan ta hand om sina äldre. Den andra informanten pekade däremot på att
Kumla kommun, liksom alla kommuner, får en minskande ekonomi eftersom
statsbidragen minskar, för att kunna genomföra vård- och omsorgsverksamheterna.
Statsbidragen är dessutom öronmärkta för vissa satsningar så det går inte att ta de
pengarna till exempelvis ökad bemanning.
På kort sikt ser informanterna i Hällefors att konsekvenserna handlar om att anpassa
äldrevården till brukarnas behov och den ekonomi som kommunen har, att få
skattepengarna att räcka till, och då gäller det att titta på verksamhetens ekonomi och
budget. De menar att Sveriges kommuner inte kommer att kunna erbjuda den
äldreomsorg och hemtjänst som de har idag. Detta menar de beror på att skattetrycket
skulle bli väldigt högt om kommunerna hade samma vård framöver som idag. Enligt
informanterna är det svårt för små kommuner att klara av att bedriva samma vård som
större kommuner eftersom de inte får de skatteintäkter som krävs. För kommuner med
stor utflyttning försvinner flera miljoner varje år på grund av det. På lång sikt ser de
arbetskraftsbrist som den stora konsekvensen av att en större andel blir äldre medan
andelen i yrkesverksam ålder minskar. Arbetskraftsbristen tror de kommer att bli
nationell och att den kommer att komma 20-30 år framåt i tiden. Framför allt ser de
problem med att rekrytera omvårdnadspersonal med omvårdnadskompetens vilket
Hällefors har redan idag eftersom kommunen är en så liten kommun. Hällefors
kommer också att behöva se över så att det finns bra boendeformer för de äldre.
På kort sikt ser informanterna i Ljusnarsberg att konsekvenserna är samma som de har
varit sedan en längre tid tillbaka, och det är att befolkningen minskar.
Befolkningsminskningen anser de innebär att den kommunala servicen måste
anpassas, liksom Hällefors var inne på, och den måste minska vilket de menar inte är
så enkelt när det finns stora fasta kostnader. Även fast den kommunala servicen
minskar är det enligt informanterna inte säkert att det kommunala behovet av service
minskar. Kostnaden per invånare ökar redan på kort sikt. På lång sikt ser
informanterna att kommunen måste ha beredskap för det ökade antalet äldre runt
2020. Det kommer att bli ett ökat behov av boende för äldre. Äldreomsorgens och
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hemtjänstens kapacitet kommer att behöva utökas och de ser att det troligtvis kommer
att bli fler dementa, något som också Kumla var inne på. När antalet äldre ökar menar
informanterna att barnomsorg och skola kommer att behöva anpassas till minskat
barn- och elevantal för att resurserna ska kunna föras över till äldreomsorgen. På
frågan om hur det kommer att se ut med arbetskraft framöver svarade en av
informanterna att kommunen kommer att få svårt att få tag på arbetskraft om man
lyssnar på domedagsprofeterna. Han menade att den diskussionen har funnits länge
och att det inte har besannats för Ljusnarsbergs del men han sa samtidigt att detta inte
var någon garanti för framtiden. Den andra informanten svarade att de hade en hög
medelålder på personalen inom framför allt äldreomsorgen och att det skulle kunna
bli ett problem framöver att rekrytera men att det var svårt att sia om. På frågan om
deras ökande försörjningsbörda kunde innebära problem svarade de att den var väldigt
hög och skulle öka samt att det är ett stort problem. De menade att om de bara hade
kommunens egna skatteintäkter så skulle skatten behöva höjas väldigt mycket men de
påpekade att kommunen får pengar via det kommunala skatteutjämningssystemet.
Analys: Enligt bland annat Thomas Lindh, Lena Sommestad och Långtidsutredningen
kommer den åldrande befolkningen att leda till att offentliga utgifter såsom att
äldreomsorg och sjukvård ökar. Detta beror på att det blir många fler som blir ”äldreäldre” och att slutåren är mer vårdkrävande enligt Lindh och Socialstyrelsens
folkhälsorapport. Ansvaret för äldreomsorgen har kommunerna varför ökat tryck på
äldreomsorgen drabbar dem. För många utflyttningskommuner kan detta tryck
komma redan inom en snar framtid och enligt Lindh kan det uppstå problem med
finansieringen och organiseringen av äldrevård och omsorg. Konsekvenser på kort
sikt för Hällefors handlar bland annat om detta, att anpassa äldrevården efter
kommunens ekonomi som minskar varje år. Det är enligt Hällefors svårt för små
kommuner och framför allt för de som minskar på grund av utflyttning, att kunna
bedriva samma vård som större kommuner eftersom de inte får skatteintäkterna som
krävs. För Ljusnarsberg handlar konsekvenserna på kort sikt bland annat om att den
kommunala servicen måste minska eftersom befolkningen gör det. Kostnaden per
invånare blir högre i Ljusnarsberg vilket Jean-Philippe Cotis tar upp och menar att det
beror på att färre personer betalar skatt. Trycket på äldreomsorgen och hemtjänsten
kommer att öka även för Ljusnarsbergs del, vilket sker runt 2020. Även Örebro och
Kumla kommer på sikt, runt 2030, att behöva mer resurser till äldreomsorg, sjukvård
och hemtjänst vilket kan medföra ökade kommunala kostnader. Att problematiken
med ökat tryck på äldreomsorg, sjukvård och hemtjänst kommer tidigare för Hällefors
och Ljusnarsberg än i Örebro och Kumla beror på antalet 80 år och äldre. Figur 5,
kartan från 2011, visar inte antalet men dock andelen 80 år och äldre där det går att se
Hällefors och Ljusnarsberg har en högre andel än Örebro och Kumla. Figur 7,
befolkningsprognosen för andelen 80 år och äldre, visar även att andelen stiger för
Hällefors och Ljusnarsberg under prognosperioden men inte för Örebro och Kumla.
På lång sikt handlar en konsekvens för de fyra kommunerna om boendet för de äldre.
Det kommer att bli ett ökat behov av olika typer av boende för de äldre och det
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kommer att ställa krav på de äldres bostäder så att de är anpassade. Enligt FNrapporten från 2007 var en konsekvens av en åldrande befolkning att den skulle
påverka efterfrågan på bostäder vilket är fallet i kommunerna. För Kumla handlar
olika typer av boende även om demensboende då demensproblematiken bland de
”äldre-äldre” kommer att öka. Även Ljusnarsberg är inne på att det troligtvis kommer
att bli fler dementa och detta är någonting som togs upp av J Beard, att efterfrågan på
långtidsvård speciellt när det gäller demens kommer att öka.
För de fyra kommunerna finns det konsekvenser som berör arbetskraften. För
Hällefors kommer en stor konsekvens på sikt att bli arbetskraftsbrist på grund av att
andelen i yrkesverksam ålder minskar medan andelen äldre ökar. De tror att
arbetskraftsbristen kommer att bli nationell och för kommunens del kommer det
framför allt att beröra rekryteringen av omvårdnadspersonal med
omvårdnadskompetens vilket de har problem med redan idag. För Kumlas och
Ljusnarsbergs del kan det uppstå problem med att få tillräckligt med
omvårdnadspersonal. För Örebro handlar konsekvensen om arbetskraften att få tag i
personal med tillräcklig utbildning för att ta hand om de äldre, vilket även var fallet i
Hällefors. Lindh, Martin Dribe och Maria Stanfors tar alla upp att en konsekvens av
den åldrande befolkningen är arbetskraftsbrist som bland annat beror på att andelen i
yrkesverksam ålder minskar. Lindh menar att arbetskraftsbristen är troligast inom
vårdsektorn, vilket är möjligt att det kommer att bli fallet för Kumla och
Ljusnarsberg. J Beard tog upp en konsekvens som rör Örebros och Hällefors
problematik, nämligen den att det kan bli svårt att få tag på tillräckligt utbildad
vårdpersonal för att ta hand om äldre.
För Ljusnarsberg kan deras ökade försörjningsbörda bli ett problem och Elisabeth
Landgren Möller, Dribe och Stanfors menar att ökad skattebörda leder till att
skattebördan för de förvärvsarbetande ökar.
5.2.3

Åtgärder

Samtliga informanter svarar ”Ja” på frågan om de planerar för de äldre i kommunen.
Alla informanterna utom de i Hällefors svarar att deras kommuner har planer eller
riktlinjer som har utarbetats för kommunen. Hällefors håller dock på med att utarbeta
en långsiktig plan där de enligt informanterna håller på att ta fram en målbild på hur
exempelvis äldreomsorgen ska se ut. I Örebro finns för tillfället två långsiktiga planer
som ingår i en äldreomsorgsplan som ska omfattas av sammanlagt tre planer. De två
färdiga planerna handlar om bostäder och korttidsvård samt tidiga och förebyggande
insatser. Den tredje delen som kommer så småningom handlar om hemvården.
Äldreomsorgsplanen ska gälla fram till 2020 och innehåller bland annat hur arbetet
inom äldreomsorgen ska se ut. Den tillfrågade informanten i Kumla svarade att de har
riktlinjer som de följer. Dessa är anpassade efter det regelverk de har att följa och
Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet. Enligt regelverket måste de och alla andra
kommuner ha en värdighetsgaranti och kommunen håller på att inarbeta en
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trygghetsgaranti i denna. För Ljusnarsberg finns det enligt informanterna en
äldreomsorgsplan som beskriver olika framtidsscenarion. Där framkommer bland
annat hur arbetet med gamla ska se ut.
På frågan hur kommunen arbetar med att åtgärda de problem som den ställs inför i
och med en åldrande befolkning svarade informanterna i Örebro att de i första hand
arbetar med långsiktiga och strategiska planer som är politiskt beslutade där det finns
mål och åtgärder för att nå målen. Örebro har under de senaste åren arbetat väldigt
mycket med förebyggande arbete enligt informanterna, med målet att äldre ska kunna
klara sig hemma själva så mycket som det går och så länge de vill. Kommunen
bygger undan för undan för de äldre och det kan handla om nybyggnationer,
tillbyggnader eller ombyggnation av befintliga vård- och omsorgsboenden. Vid
kostnadsökningar menar informanterna att arbetet inom vård- och omsorgen skulle
kunna behöva bli mer effektivt. Den tillfrågade informanten i Kumla svarar att
kommunen arbetar för att fler ska kunna bo kvar hemma eftersom de flesta idag
önskar sig det. För att åtgärda detta ska kommunen satsa på ett trygghetsboende där
alla har egna lägenheter men även lokaler där de äldre kan umgås. För att möta den
kommande demensproblematiken har planer precis börjat utarbetats för att bygga ett
särskilt boende och göra så att personalen har rätt utbildning. Om problem skulle
uppstå med att rekrytera personal till hemtjänst och hemvård så kommer kommunen
möta detta genom att exempelvis utbilda människor och göra löneläget mer attraktivt.
För att kunna åtgärda problemen kommunen ställs inför, säger informanterna i
Hällefors att de tar fram den målbild som ska ingå i planen. Även nyckeltal ska tas
fram så att politikerna har någonting att gå efter när de ska ta beslut om exempelvis
resursfördelning. När det gäller att rekrytera omvårdnadspersonal med
omvårdnadskompetens, vilket är en identifierad konsekvens, anser informanterna att
det är viktigt att satsa på omvårdnadsutbildningar. Detta ger de som vill en möjlighet
att vara kvar i kommunen och utbilda sig, vilket innebär att ungdomarna kan stanna
kvar i kommunen och utbilda sig och sedan få arbete där. Det handlar även enligt dem
att marknadsföra yrkena inom äldreomsorgen bättre så att de blir mer attraktiva för
unga samt att integrera omvårdnadsundervisning redan i tidig ålder. Hällefors, liksom
Örebro och Kumla, har som ett mål enligt informanterna att de äldre ska kunna bo
kvar hemma så länge som möjligt och så länge som de vill. Ett trygghetsboende ska
finnas centralt så att äldre kan bo nära service och trygghet och ett seniorboende har
blivit till genom ombyggnationer. På frågan om det kommunalekonomiska
utjämningssystemet fungerar som en åtgärd så att Hällefors kan ha likvärdig vård som
andra kommuner är svaret att kommunens totala budgetram minskar varje år vilket
innebär att kommunen inte får de intäkter som den behöver. De tror att kommunen
kommer bli tvungen att använda sig av privata utförare när det gäller vissa
serviceintressen.
En av informanterna i Ljusnarsberg berättar att kommunen arbetar med att åtgärda de
problem som den ställs inför genom att hitta bättre lösningar, samverka inom
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kommunen och med andra kommuner samt med myndigheter. Tommy Larserö på
Ljusnarsbergs kommun påpekar att ”en sådan här kommun måste jobba ännu
smartare, klokare och effektivare än kommuner som växer hela tiden och kan bygga
ut när de får nya skattekronor”. Det handlar om att hitta lösningar och anpassningar
som gör att Ljusnarsberg kan fortsätta att vara en egen kommun men att samtidigt
försöka att inte försämra verksamheten. Bo Wallströmer på Ljusnarsbergs kommun
konstaterar att ”Man sätter sig inte tillbaka och rullar tummarna det kan jag säga”.
För att möta det ökade behovet av boende har Ljusnarsberg enligt informanterna
byggt om ett äldreboende och planerna är att bygga för de som behöver särskilt
boende men även för de som kan klara sig själva. Det finns planer på att
tillgänglihetsanpassa fastigheter med exempelvis hiss, i närheten av vårdcentral och
hemtjänst så att det blir ett naturligt äldrecentrum. För att finansiera detta tror
informanterna att kommunen inom tio år måste höja skatten vilket inte har hänt sedan
1984. En av informanterna säger att om kommunen skulle få problem med att
rekrytera personal inom exempelvis hemtjänsten så ser han arbetskraftinvandring som
ett bra alternativ. Den andra informanten menar att höjda löner och att skapa större
attraktionskraft för yrket skulle kunna vara lösningar på problemet.
Informanterna i Örebro och Kumla svarar att de egentligen inte försöker påverka
åldersstrukturen utan att de försöker få människor från alla åldersgrupper att flytta in.
Informanterna i Hällefors svarar att kommunen försöker att påverka åldersstrukturen
genom att få fler människor att flytta till kommunen och helst få en större inflyttning
av barnfamiljer och människor i arbetsför ålder. Hällefors arbetar för att göra
kommunen attraktiv för att få människor att bosätta sig där, locka turister och nya
företagare samt att utveckla de företag som finns. Informanterna tror dock att det går
lite trögt med att få folk att flytta till kommunen. Ljusnarsberg försöker enligt
informanterna att påverka åldersstrukturen genom att få en ökad inflyttning av
framför allt barnfamiljer, liksom Hällefors, men informanterna påpekar att inflyttare i
alla åldrar är välkomna. I kommunen finns ett dokument som heter vision 2020 som
innehåller åtgärder för att få kommunen attraktiv genom exempelvis attraktivt boende.
Vidare arbetar kommunen med att förbättra de allmänna kommunikationerna samt att
få igång gruvnäringen i området och i hela Bergslagen, vilket de tror skulle kunna
innebära att fler flyttar till Ljusnarsberg. Det finns en diskussion om att byta namn på
kommunen från Ljusnarsberg till Kopparberg eftersom huvudorten heter det vilket
skulle kunna bidra vad gäller marknadsföringen enligt informanterna.
På frågan om de anser att kommunen lägger tillräckligt med resurser på att motverka
de negativa konsekvenserna som en ökad andel äldre skapar, anser samtliga
informanter att det är svårt att veta och sia om. De flesta menar att de skulle vilja ha
mer resurser men påpekar samtidigt att kommunerna gör så mycket de kan. En av
informanterna i Örebro svarade att hon tror att kommunen lägger tillräckligt med
resurser medan informanterna i Hällefors svarade att det inte läggs tillräckligt med
resurser för att motverka konsekvenserna.
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Analys: Problemet med att rekrytera omvårdnadspersonal som kan uppstå i Kumla
och Ljusnarsberg menar Kumla skulle åtgärdas genom att utbilda människor och att
göra löneläget mer attraktivt. Ljusnarsberg menar att arbetskraftinvandring är ett bra
alternativ och, liksom Kumla, att höja löner samt att skapa större attraktionskraft för
yrket. Arbetskraftinvandring tas upp av Lindh som en åtgärd gällande somliga
kommuners problem att rekrytera vårdpersonal. Han menar dock att detta skulle
innebära kostnader för att få det att fungera då det exempelvis är viktigt att personalen
kan språket för att kunna kommunicera med patienterna. Även enligt
Långtidsutredningen är migration en åtgärd mot ett avtagande arbetskraftutbud. Löner
är någonting som Lindh också tar upp och han menar att regioner med en stor andel
äldre kommer att behöva höja det relativa löneläget för att kunna nyanställa
vårdpersonal. Detta kommer dock att innebära skattehöjningar enligt Lindh. Hällefors
har en situation där det är svårt att rekrytera vårdpersonal med omvårdnadskompetens
och där handlar åtgärderna bland annat om att satsa på omvårdnadsutbildningar så att
människor stannar kvar i kommunen och utbildar sig och arbetar där samt att
marknadsföra yrkena inom äldreomsorgen så att de blir attraktivare för unga.
Ljusnarsberg anser att en trolig åtgärd för att kunna finansiera exempelvis byggandet
av bostäder för äldre, blir att höja kommunalskatten. Skatten skulle behöva höjas
väldigt mycket om kommunen inte fick pengar från det kommunalekonomiska
utjämningssystemet menar Ljusnarsberg. En av informanterna i Kumla anser att
utjämningssystemet innebär att kommunen inte får några ekonomiska konsekvenser
eftersom det kompenserar för om en kommun har många äldre att ta hand om. Enligt
Finansdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) syftar
utjämningssystemet till att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig
service oavsett exempelvis skillnader i åldersstrukturen som ger skillnader i
kostnader. Om inte systemet fanns skulle kommuner med hög andel äldre få problem
att tillhandahålla äldreomsorg utan att ha en väldigt hög kommunalskatt, vilket även
Ljusnarsberg påpekade. Hällefors menar dock att utjämningssystemet för kommunens
del inte innebär att konsekvenser uteblir då kommunens totala budgetram minskar
varje år så att Hällefors inte får de intäkter kommunen behöver. En åtgärd för att lösa
detta kan för Hällefors del bli att vissa serviceintressen kommer att behöva utföras av
privata utförare. Lindh anser att privat finansiering av vård- och omsorgstjänster
innebär att tillgången till välfärdstjänster inte blir jämlik.
Hällefors och Ljusnarsberg arbetar för att förändra åldersstrukturen och de ser helst
att unga och barnfamiljer flyttar dit. Detta skulle innebära att andelen i yrkesverksam
ålder ökar. Lindh anser att det är viktigt att andelen i yrkesverksam ålder inte minskar
eftersom han menar att det då kan bli svårare att se till att de äldre får en rimlig
välfärd. Åtgärden mot detta problem är enligt Lindh att öka födelsetalen på lång sikt.
Födelsetalen kommer att öka på sikt i Hällefors och Ljusnarsberg om många unga
flyttar dit.
Här följer en sammanställning av kommunernas konsekvenser och åtgärder
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Kommun

Örebro

Kumla

Hällefors

Konsekvenser
- Ökade resurser till äldreomsorgen och
hemvården
- Ökade kostnader
- Krav på bostäder för äldre, fler och
tillgänglighetsanpassning
- Behov av personal med tillräcklig
utbildning för att ta hand om äldre
- Relationen mellan andelen äldre och
andelen i yrkesverksam ålder förändras
- Ökat behov av hemtjänst och hemvård
- Ökade behov av hjälpinsatser
- Ökade kommunala kostnader
- En minskande ekonomi
- Inga ekonomiska konsekvenser
- Ökat behov av olika typer av boenden för
äldre
- Eventuellt problem med att få tillräckligt
med personal inom hemtjänst och hemvård
- Ökad demensproblematik
- Anpassa äldrevården till brukarnas behov
och den ekonomi kommunen har
- Nya boenden för äldre med bra
boendeformer
- Arbetskraftsbrist
- Problem med att rekrytera
omvårdnadspersonal med
omvårdnadskompetens

- Utöka äldreomsorgens och hemtjänstens
kapacitet
- Ta resurser från barnomsorg och skola till
äldreomsorg
- Minska och anpassa kommunala servicen
Ljusnars- - Kostnaden per invånare ökar
berg
- Ökat behov av boende för äldre
- Eventuellt problem att rekrytera personal
inom framför allt äldreomsorgen
- Befolkningen minskar
- Fler dementa
- Ökad försörjningsbörda

Åtgärder
- Arbeta förebyggande så äldre kan
klara sig själva hemma så mycket som
möjligt
- Effektivare arbete inom vård- och
omsorg
- Bygga nya boenden undan för undan
- Planerar för de äldre utifrån planer
- Fler ska kunna bo kvar hemma
- Det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
- Bygga trygghetsboende
- Utbilda människor och göra
löneläget mer attraktivt
- Särskilt boende för dementa och
utbildning för personal som tar hand
om dementa
- Planerar för de äldre utifrån riktlinjer
- Äldre ska kunna bo kvar hemma så
länge som möjligt
- Privata utförare kan få ta över vissa
serviceintressen
- Bygga trygghetsboende
- Satsa på omvårdnadsutbildningar
- Marknadsföra yrkena inom
äldreomsorgen bättre
- Integrera omvårdnadsundervisning
redan i tidig ålder
- Påverka åldersstrukturen
- Planerar för de äldre, en långsiktig
plan utarbetas
- Samverka inom kommunen, med
andra kommuner och myndigheter
- Det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
- Bygga för de äldre och
tillgänglighetsanpassa bostäder
- Höja skatten
- Arbetskraftsinvandring
- Höjda löner
- Påverka åldersstrukturen
- Planerar för de äldre utifrån en plan
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5.2.4

Framtidsutsikter

På frågan om hur de anser att kommunen ska arbeta med den åldrande befolkningen
på sikt svarade informanterna i Örebro och Hällefors att kommunerna ska arbeta med
att bland annat följa befolkningsutvecklingen för att få god framförhållning och för att
få underlag till verksamheterna. Örebro ska enligt informanterna arbeta efter
kommunens planer och följa upp dem. Kumla ska enligt den tillfrågade informanten
arbeta med en äldreomsorg som har valfrihet och delaktighet och en mer anpassad
verksamhet för dementa. Hällefors ska arbeta förebyggande så att människor får
bättre hälsa och kan vara aktivare när de blir äldre. Eija Kilpala på Hällefors kommun
betonar att ”…vi måste ligga i framkant och vara proaktiva istället för reaktiva.”.
Informanterna i Ljusnarsberg vill att kommunen ska arbeta med att bland annat skapa
bra boenden, erbjuda aktivering och ha kontinuitet bland vård- och
hemtjänstpersonalen.

6. Diskussion och slutsatser
Här följer diskussion och slutsatser av resultatet och analysen i form av att
frågeställningarna besvaras.
Vilka konsekvenser skapar en åldrande befolkning enligt tidigare forskning på
nationell nivå samt vilka åtgärder föreslås?
I den tidigare forskningen har jag funnit ett antal konsekvenser och åtgärder.
Ytterligare är tänkbara, men när det gäller konsekvenser pekar forskningen jag har
hittat på sju övergripande konsekvenser och dessa är
•
•
•
•
•
•
•

att ekonomin blir sämre
försörjningsbördan ökar
föryngring av arbetskraften
ökat tryck på högskolesektorn
ökande vårdbehov
arbetskraftsbrist
minskande miljöpåverkan.

Att ekonomin blir sämre är den konsekvens som beskrivs mest. Thomas Lindh, Lena
Sommestad, Långtidsutredningen (1999/2000) och Jean-Philippe Cotis pekar på att
den åldrande befolkningen kommer att innebära att offentliga utgifter såsom
pensioner, äldreomsorg och sjukvård ökar. Forskarna verkar vara överens om att
tillväxten kommer att påverkas negativt. Ett skäl till detta är att åldersgrupperna som
kommer efter 40-talisterna, som nu går i pension, är mycket mindre vilket innebär att
färre hamnar i den åtråvärda åldern då de är högbeskattade och bidrar till tillväxten.
Ett annat skäl är att tillväxten påverkas negativt genom att arbetskraftutbudet minskar
samt genom att sparandet minskar och konsumtionen ökar när antalet äldre ökar. De
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negativa ekonomiska konsekvenserna kommer enligt Lindh att återfinnas i BNP,
bytesbalansen och budgetbalansen. Dock påpekar Lindh att forskare inte med säkerhet
vet om de ekonomiska konsekvenserna slår in. De ekonomiska konsekvenserna som
framkommer stämmer överens med det som framkommer i åldersgruppernas
transition om den perioden av åldrande som vi nu är inne i, nämligen att perioden
kännetecknas av minskad ekonomisk tillväxt och ökade offentliga utgifter.
En annan konsekvens av åldrandet är att försörjningsbördan ökar när andelen äldre
ökar och andelen i yrkesverksam ålder minskar enligt Elisabeth Landgren Möller,
Martin Dribe och Maria Stanfors. Detta innebär att skattebördan för de
förvärvsarbetande ökar. Enligt Lindh kommer arbetskraften att föryngras när de stora
kullarna 40-talister ersätts av de stora kullarna 90-talister. 90-talisterna kan bli en
högutbildad arbetskraft om de utbildar sig i samma utsträckning som ungdomarna
idag. På grund av åldrandet kommer trycket på högskolesektorn öka anser Lindh
genom att hälften av alla högskolelärare kommer att gå i pension inom de kommande
åren. De stora kullarna 90-talister är på väg in i högskoleåldern vilket kan resultera i
lärarbrist och dagens relativlöner innebär att det är svårt att rekrytera personal till
högskolan. Enligt Lindh innebär en åldrande befolkning att vårdbehovet ökar när en
stor andel äldre blir över 80 år eftersom det är då vårdbehovet ökar kraftigt. En annan
konsekvens är arbetskraftsbrist framöver menar Lindh, Dribe och Stanfors, eftersom
andelen äldre blir större, vårdbehoven ökar och födelsetalen kring sekelskiftet var
låga. Enligt Lindh kan en konsekvens av en åldrande befolkning även bli att påverkan
på miljön minskar eftersom behovet av transporter minskar men då krävs att behovet
kan tillgodoses lokalt. Miljöpåverkan skulle kunna minska ytterligare genom att
exempelvis doktorn kan åka till de sjuka.
En fråga man kan ställa sig är om miljöpåverkan verkligen minskar. När man blir
gammal rör man förvisso mindre på sig och reser inte lika mycket. Dock bor många
gamla kvar i sina villor där de behöver hjälp med bland annat städning och
gräsklippning. Detta innebär många resor hem till de gamla och transporterna minskar
kanske inte.
I den tidigare forskningen framkommer fem övergripande åtgärder och dessa är
•
•
•
•
•

öka förvärvsgraden
arbetskraftinvandring/migration
effektivisera utbildningen
öka födelsetalen
det kommunalekonomiska utjämningssystemet

En åtgärd som forskarna verkar vara överens om är att öka förvärvsgraden. Lindh
menar att detta på mycket kort sikt ökar skattebasen, vilket han anser att alla åtgärder
bör handla om, och kan ske genom att exempelvis förlänga arbetslivet och öka
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arbetstiden per år. För att motverka att antalet i arbetsför ålder minskar och att
försörjningsbördan ökar menar Dribe, Stanfors och Långtidsutredningen att
arbetskraftsutbudet från de som faktiskt har möjlighet att arbeta ska öka. De flesta
forskarna anser att pensionsåldern bör höjas eftersom det ökar förvärvsgraden. Cotis
föreslår även att förtidspensioneringen bör avskaffas och att övergången från skola till
arbete bör effektiviseras. Arbetskraftsinvandring/migration är en åtgärd som föreslås
av forskarna, för att påverka befolkningssammansättningen. Lindh menar att den på
kort sikt är ett bra alternativ för att öka skattebasen. Enligt Hallberg kan migration öka
andelen människor i yrkesverksam ålder vilket ger en positiv effekt på ekonomin.
Dribe och Stanfors menar att migrationen måste vara långvarig för att påverka
åldersstrukturen. Enligt forskarna är det viktigt att invandrarna får arbete för att
migration som åtgärd ska fungera. Malmberg menar att länder utanför Europa har en
åldersstruktur med väldigt många i åldrarna som tenderar att flytta mest, vilket
Sverige kan dra nytta av. Att effektivisera utbildningen är en åtgärd, som föreslås av
Lindh och Hallberg, för att bland annat höja produktiviteten i arbetskraften. Lindh
anser att detta är en åtgärd som ökar skattebasen på medellång sikt. Lindh och
Hallberg anser att utbildningen ska genomföras på kortare tid, vilket innebär att
arbetslivet förlängs och att familjebildandet sker snabbare. En annan åtgärd som
föreslås av Lindh, Hallberg och Malmberg är att öka födelsetalen där Lindh menar att
detta på lång sikt ökar skattebasen eftersom investeringar i barn tar lång tid innan det
ger avkastning. Lindh menar att ökade födelsetal på lång sikt motverkar att den aktiva
delen av befolkningen inte minskar. För att påverka födelsetalen lägger forskarna
fram bland annat förslag om mer resurser till familjepolitiken så att samhället
kompenserar för kostnaderna som uppstår för att skaffa barn och underlätta
kombinationen barn och arbete eller studier. Det kommunalekonomiska
utjämningssystemet är en åtgärd på nationell nivå som rör den kommunala nivån. Idén
är att alla kommuner och landsting ska kunna erbjuda likvärdig service oberoende av
strukturella förhållanden såsom andelen äldre.
Ett tydligt mönster gällande konsekvenserna och åtgärderna på nationell nivå är att de
flesta handlar om ekonomi. Exempelvis sociala konsekvenser och konsekvenser som
handlar om miljön, hamnar i skymundan bakom de ekonomiska. Vad kan då detta
bero på? En anledning kan vara att det mesta i vårt samhälle idag kretsar kring
ekonomi varför samma fokus återfinns gällande den åldrande befolkningen. Somliga
forskare ser något positivt och möjligheter i åldrandet men de flesta fokuserar på det
negativa.
Vilka kommuner har en hög respektive låg andel äldre? Vilka mönster går att
urskilja och vad kan förklara dem?
Kartläggningen visar att de kommuner som har en hög andel äldre framför allt
återfinns i delar av Norrland och Värmland. Dessa kommuner kan benämnas som
glesbygdskommuner. Enligt SCB återfinns kommuner med en hög andel äldre
framför allt i Norrlands inland och i östra Småland, vilket till viss del stämmer
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överens med min kartläggning. Kommuner med en låg andel äldre återfinns enligt
kartorna framför allt i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt i
kommuner med universitet såsom Umeå, Uppsala, Linköping och Växjö. Det går att
urskilja ett mönster där kommuner med en hög andel äldre ligger långt från
storstadskommunerna och kommuner med en låg andel äldre är storstadskommunerna
och kommunerna runt omkring dem. Det går även att urskilja att
universitetskommuner tenderar att ha en låg andel äldre.
Enligt SCB kan dessa mönster förklaras genom flyttströmmar. Flyttströmmar från
många kommuner leder till att befolkningen minskar och blir åldrande medan
flyttströmmar till många kommuner resulterar i en ung åldersstruktur med låg andel
äldre. Detta kan enligt SCB förklaras genom att det främst är människor i åldrarna 2035 år som flyttar. Enligt SCB har flyttmönstren sedan lång tid tillbaka sett ut så att de
kommuner som minskar befolkningsmässigt och alltså har en hög andel äldre är
glesbygdskommuner. De kommuner som ökar befolkningsmässigt och alltså har en
låg andel äldre, är enligt SCB storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och
Malmö, förortskommunerna till dessa samt kommuner med högskolor eller
universitet. Flyttmönstren stämmer väldigt bra överens med de mönster som kartorna
visade. Enligt SCB minskar glesbygdskommuner befolkningsmässigt och
universitetskommuner och storstadskommuner ökar befolkningsmässigt, eftersom
flyttströmmarna ofta går från glesbygdskommuner till medelstora kommuner och
universitetskommuner för att slutligen hamna i kommunerna i storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö.
Av kartorna som visar andelen 65 år och äldre för Örebro läns kommuner
framkommer att de kommuner som har en hög andel äldre framför allt är de
kommunerna som ligger längst bort från Örebro. Kommunerna som har en låg andel
äldre är Örebro och kommunerna som ligger nära Örebro. Detta mönster liknar
mönstret för Sveriges kommuner vilket skulle kunna förklaras bland annat genom att
glesbygdskommuner minskar befolkningsmässigt och att Örebro ökar
befolkningsmässigt genom att det är en medelstor- och universitetskommun. 2011
hade Örebro och Kumla en låg andel äldre och Hällefors och Ljusnarsberg hade en
hög andel äldre. Detta stämmer enligt min kartläggning överens med det som
framkom av SCB, att inflyttningskommuner har låg andel äldre och att
utflyttningskommuner har hög andel äldre. Hällefors och Ljusnarsberg är
glesbygdskommuner samt industri- och bruksorter vilka under en lång period har
upplevt befolkningsminskning enligt SCB. SCBs förklaring att andelen äldre beror på
in- och utflyttning kom även fram som förklaring genom intervjuerna med
kommunerna.
När det gäller de fyra utvalda kommunerna går det att urskilja mönster i deras
befolkningspyramider där Hällefors och Ljusnarsberg har en smal bas med få barn till
skillnad mot Örebro och Kumla som har en bred bas. Enligt SCB blir födelsetalen
låga i utflyttningskommuner eftersom de som flyttar oftast är mellan 20-35 år vilket
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även är åldrar då många får barn. Låga födelsetal och en åldrande befolkning kan
innebära att befolkningen minskar genom ett födelseunderskott enligt SCB, vilket är
fallet i Hällefors och Ljusnarsberg. Nämnda kommuners befolkningsminskningar
beror dels på utflyttning och dels på födelseunderskott medan Örebros och Kumlas
befolkningsökningar beror på inflyttning samt födelseöverskott.
Av kartorna som visar andelen 80 år och äldre framgår att de är ganska lika kartorna
som visar andelen 65 år och äldre. Detta innebär att kommuner med en hög andel 65
år och äldre i regel har en hög andel 80 år och äldre och motsatt gäller för kommuner
med låg andel.
Vilka konsekvenser skapar en åldrande befolkning på kommunal nivå?
Det finns några gemensamma konsekvenser för kommunerna som framkommer i
intervjuerna och dessa är
•
•
•
•

Ökat tryck på och ökade resurser till äldreomsorgen och/eller hemtjänst och
hemvård
Ökade kommunala kostnader
Ökat tryck på boende för äldre
Arbetskraftbrist/brist på personal med omvårdnadskompetens

För Hällefors skapar en åldrande befolkning på kort sikt konsekvenser för äldrevården
som behöver anpassas efter bland annat kommunens minskande ekonomi. På kort sikt
handlar det för Ljusnarsbergs del bland annat om att kostnaden per invånare blir
högre. För Örebros och Kumlas del innebär inte den åldrande befolkningen några
konsekvenser på kort sikt eftersom andelen 80 år och äldre inte ökar förrän om 20 år
vilket är den andelen som kräver mest resurser från kommunen. Att vårdbehoven ökar
efter 80 års ålder får stöd av Socialstyrelsens folkhälsorapport och av Lindh. Trycket
på äldreomsorgen och/eller hemtjänst och hemvård, kommer att öka för de fyra
kommunernas del men det sker senare i Örebro och Kumla än i Hällefors och
Ljusnarsberg. Ökade resurser till äldreomsorg, hemtjänst och hemvård kan medföra
ökade kommunala kostnader och offentliga utgifter. Detta får stöd av Lindh,
Sommestad och Långtidsutredningen som alla tar upp denna konsekvens. För somliga
kommuner menar Lindh att det ökade trycket kan innebära problem med
finansieringen av äldrevård och omsorg. Detta är dock någonting som en av
informanterna på Kumla kommun vänder sig emot då den menar att ekonomiska
konsekvenser på grund av en åldrande befolkning inte kan uppstå. Detta beror på att
det kommunala utjämningssystemet kompenserar kommuner med en hög andel äldre.
Dock ser den andra informanten i Kumla ekonomiska konsekvenser genom att
kommunens ekonomi minskar varje år vilket även innebär att ekonomin för vård- och
omsorgsverksamheterna minskar. För Ljusnarsberg ses den ökade försörjningsbördan
som en konsekvens vilket Elisabeth Landgren Möller, Dribe och Stanfors tar upp som
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en konsekvens. Här mildras dock konsekvenserna genom det kommunala
utjämningssystemet.
En annan konsekvens som en åldrande befolkning skapar i alla fyra kommunerna är
tryck på boende för äldre. Behovet av olika typer av boende samt anpassade boenden
för äldre kommer att öka. Detta framkommer även i FN-rapporten från 2007 där det
står att efterfrågan på bostäder kommer att påverkas. Intervjupersonerna i Kumla och
Ljusnarsberg tar upp att det kommer att bli fler dementa bland de äldre framöver
vilket kräver bland annat nya boenden. J Beard tar upp detta, att långtidsvård gällande
dementa kommer att öka. Ytterligare en konsekvens som berör de fyra kommunerna
handlar om arbetskraften. Det kan uppstå arbetskraftsbrist i kommunerna, vilket
Lindh, Dribe och Stanfors tar upp, och det beror enligt dem på bland annat att andelen
i yrkesverksam ålder minskar. För Kumlas och Ljusnarsbergs del handlar
arbetskraftsbristen främst om att få tag på omvårdnadspersonal och enligt Lindh är det
troligast att arbetskraftsbristen uppstår just inom vårdsektorn. Hällefors har problem
redan nu med att få tag i omvårdnadspersonal med omvårdnadskompentens vilket är
en konsekvens som Örebro ser på sikt. J Beard tar även upp detta att det kan bli svårt
att få tag på personal med tillräcklig utbildning för att ta hand om de äldre.
De konsekvenser som framkommer på kommunal nivå genom de fyra utvalda
kommunerna, finns det stöd för i den tidigare forskningen. Det som blir tydligt är att
kommuner med hög andel äldre, såsom Hällefors och Ljusnarsberg, får konsekvenser
tidigare än kommuner med låg andel äldre, som Örebro och Kumla. Dock är
konsekvenserna ganska lika där fokus ligger på konsekvenser som en ökad andel 80
år och äldre skapar som exempelvis handlar om hur dessa ska bo och tas hand om.
Hur arbetar de fyra utvalda kommunerna med att åtgärda de problem som
kommunerna ställs inför i och med en åldrande befolkning?
Det finns några gemensamma åtgärder för kommunerna som framkommer i
intervjuerna och dessa är
•
•
•
•

Planering för de äldre
Arbeta för att de äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt
Bygga olika typer av boenden
Det kommunalekonomiska utjämningssystemet

Samtliga fyra kommuner arbetar med att planera för de äldre genom att bland annat
skapa och följa planer och riktlinjer för kommunerna. När det gäller problemet med
ökat tryck på boendet arbetar Örebro, Kumla och Hällefors för att de äldre ska kunna
bo kvar hemma så länge som möjligt. Samtliga kommuner bygger olika typer av
boenden och planerar för att bygga fler framöver. En del bostäder byggs om eller
anpassas efter de äldres behov. För att kunna bygga nya bostäder kommer
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Ljusnarsberg troligtvis att behöva höja kommunalskatten. Den åldrande befolkningen
kan leda till ökade offentliga utgifter för exempelvis äldreomsorg och sjukvård vilket
innebär ökade kostnader för kommunerna. Eftersom kostnaderna blir olika för olika
kommuner beroende på andelen äldre finns det kommunala utjämningssystemet som
en åtgärd på nationell nivå. Kumla och Ljusnarsberg anser att utjämningssystemet
mildrar de ekonomiska konsekvenserna eller gör så att det inte uppstår ekonomiska
konsekvenser på grund av åldrandet. För Hällefors del innebär utjämningssystemet
inte att konsekvenser uteblir eftersom kommunens totala budgetram minskar varje år
vilket innebär att kommunen inte får de intäkter den behöver. Vissa serviceintressen
kan komma att behöva utföras av privata utförare för Hällefors del eftersom
ekonomin inte räcker till.
Det är intressant att synen på det kommunala utjämningssystemet skiljer sig åt mellan
kommunerna och framför allt att det finns skillnader i synen mellan Hällefors och
Ljusnarsberg som är väldigt lika varandra på många sätt. Frågan är om det beror på att
Hällefors har en ekonomiskt svårare situation eller om det kanske beror på vilka i
kommunerna som har tillfrågas.
Problemet med att rekrytera omvårdnadspersonal som kan uppstå i Kumla och
Ljusnarsberg menar de ska lösas genom att bland annat göra löneläget mer attraktivt.
Att höja det relativa löneläget menar Lindh kommer att vara nödvändigt för regioner
med stor andel äldre, för att de ska kunna nyanställa vårdpersonal. Kumla tar även
upp utbildning som en åtgärd och Ljusnarsberg tar upp arbetskraftsinvandring.
Arbetskraftinvandring anser Lindh är en tänkbar åtgärd för kommuner som behöver
anställa vårdpersonal. Detta menar han dock medför kostnader för att få det att
fungera gällande exempelvis att personalen kan språket för att kunna kommunicera
med patienter. Migration som en åtgärd mot ett avtagande arbetskraftsutbud, menar
även Långtidsutredningen är en tänkbar åtgärd. Hällefors åtgärder för att kunna
rekrytera vårdpersonal med omvårdnadskompetens handlar om att satsa på
omvårdnadsutbildningar i kommunen, marknadsföra yrket samt att integrera
omvårdnadsundervisning redan i tidig ålder.
En åldersstruktur med en stor andel är äldre kan innebära problem. Hällefors och
Ljusnarsberg som idag har en stor andel äldre arbetar med att försöka påverka
åldersstrukturen. Detta gör de genom att arbeta för att få människor att flytta till
kommunerna och de ser helst att unga och barnfamiljer flyttar in. Detta skulle
innebära att andelen i yrkesverksam ålder ökar. Enligt Lindh är det viktigt att andelen
i yrkesverksam ålder inte minskar och en åtgärd som han föreslår är att öka
födelsetalen. Om Hällefors och Ljusnarsberg lyckas få unga och barnfamiljer att flytta
in är det troligt att födelsetalen kan öka.
Problemet med den ökade demensproblematiken ska enligt Kumla lösas genom att
bygga bostäder för de dementa samt att utbilda personal för att ta hand om dem. På
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sikt handlar arbetet med att åtgärda de problem som kommunerna ställs inför till stor
del om att ha god framförhållning och att arbeta förebyggande.
Det finns inte så mycket tidigare forskning som handlar om åtgärder på kommunal
nivå utan det mesta handlar om den nationella nivån varför det går att peka på en
”lucka” här i forskningen. Samtidigt kan man fråga sig vad som är möjligt för
kommunerna att göra och vad som är en fråga på nationell nivå. Åtgärderna, liksom
konsekvenserna, för kommunerna visar mer likheter än skillnader. En av skillnaderna
handlar om att Hällefors och Ljusnarsberg som har en hög andel äldre försöker att
påverka åldersstrukturen vilket inte Örebro och Kumla har behov av.

7. Avslutande reflektioner
Något jag har kommit fram till under arbetet med uppsatsen är att jag inledningsvis
trodde att det skulle vara den ökade andelen 65 år och äldre som var det stora
problemet. Mycket av den tidigare forskningen handlade om denna andel men under
intervjuerna med kommunerna blev jag varse om att det mesta handlade om andelen
80 år och äldre. Det var den ökade andelen 80 år och äldre som främst skapade
konsekvenser som behöver åtgärdas. Jag vill här även nämna en idé till framtida
studier som jag har kommit på under arbetets gång. Jag har insett att ett stort problem
för kommuner med en hög andel äldre är att befolkningen minskar, vilket även leder
till en hög andel äldre. Det är därför viktigt för dessa kommuner att få människor i
framför allt unga åldrar att flytta in. Jag skulle gärna vilja göra en studie om hur
kommuner kan marknadsföra sig för att locka människor dit och undersöka om det
exempelvis finns glesbygdskommuner med positivt flyttningsöverskott och i sånt fall
ta reda på vad det beror på.
Avslutningsvis vill jag här återkoppla till det som uppsatsen började med, nämligen
Fredrik Reinfeldts uttalande om att pensionsåldern måste höjas om vi ska kunna få
den ekonomiska standarden vi förväntar oss när vi blir pensionärer. Uttalandet ledde
till mycket kritik och uppståndelse men faktum är att höjd pensionsålder är någonting
som de flesta forskarna är överens om att det kommer att krävas. Istället för att se en
pensionsgräns vid 65 års ålder måste vi kanske inse att vi faktisk måste arbeta längre
eftersom vi lever allt längre.
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Bilaga 1.
Intervjuguide
1. Bakgrund
Vad har du för arbetstitel?
Vilken är din roll gällande befolkningsfrågor i kommunen?
2. Läget i kommunen
Hur ser du på befolkningsutvecklingen i kommunen?
Varför tror du att människor flyttar till/från kommunen?
Hur ser du på andelen äldre i kommunen?
- Varför ser det ut som det gör? Låg/hög andel.
Hur ser kommunens befolkningsprognos ut gällande den äldre andelen av
befolkningen?
- Öka/minska? Mycket/lite?
Finns det skillnader i synen på andelen äldre mellan tjänstemän och politiker?
- Om ja, vilka skillnader?
3. Konsekvenser av en åldrande befolkning

Har ni identifierat särskilda problem som kommunen ställs inför i och med en
åldrande befolkning?
- Om ja, vilka?
- Ekonomiska, sociala etc.?
Vilka konsekvenser ser du på kort sikt?
Vilka konsekvenser ser du på lång sikt?
4. Åtgärder
Planerar ni för de äldre i kommunen?
- Om ja, hur?
Finns det planer eller riktlinjer som har utarbetats just för er kommun?
- Om ja, vilka?
- Om inte, varför?
Hur arbetar kommunen med att åtgärda de problem som den ställs inför i och med en
åldrande befolkning?
- Vilka åtgärder finns?
Arbetar ni för att påverka/förändra åldersstrukturen?
- Om ja, hur?
Anser du att ni idag lägger tillräckligt med resurser på att motverka de negativa
konsekvenserna som en ökad andel äldre skapar?
5. Framtidsutsikter
Hur anser du att kommunen ska arbeta med den åldrande befolkningen på sikt?
Har du några frågor och/eller något övrigt att tillägga?

