
bilderBarns
åldrandeav

fråga-m

bemötandeom

äldrem

Rapport av

äldrebemötandeUtredningen avom

SOU 1997:147



Mias
05a 50u



Statens offentliga utredningar.
W884 1997: 147

W Socialdepartementet

bilder åldrandeBarns av

fråga bemötande äldreaven om-

Rapport av

Utredningen bemötande äldreom av

Stockholm 1997



ochoch kan köpas från Fritzes kundtjänst. remissutsändningar SOU DsSOU Ds För svararav
Fritzes, Offentliga Publikationer, uppdrag Regeringskansliets forvaltningsavdelning.på av

Beställningsadress: kundtjänstritzesF
Stockholm106 47

Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90

Varför. Statsrådsberedningen,på remiss. och 1993.Svara Hur
for skall remiss.liten broschyr underlättar arbetet den påEn svarasom som-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliet Förvaltningsavdelningen
Distributionscentralen

Stockholm103 33
Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 10 25

NORSTEDTS 8-20723-0ISBN 91-3TRYCKERI AB
Stockholm 1997 ISSN O375-250X



Innehåll

Förord
Inledning

olika miljöerBarn i 11
Fridhemsskolan, Stockholm ll-
Holma skola, Malmöl 13-
Stureskolan, Hedemora 16
Slimminge by skola, Skurup 18-

tänker på äldre åldrandeBarn och 21
Vem egentligen gammal 21är-
Vad äldre Vad barn tillsammansoch gamla 23gör gör-
Ibland behöver och hjälp 24mamma pappa
Riktigt gamla kan verka lite knepiga 26

umgås påHur distans 27man
Några känner andra äldre inte släkt 29ärsom-

folkHur hade det förr 30-
Så påtänker barnen sjukdomar 32-
Till livet hör döden 33
Alla blir äldre dag vad blir gammalDu Du 35gör nären -

Bilaga 40
Några ord utredningen 40om-



får vill bli gammal.kul gammal omtänksamhet.Det Jag gärnaär att vara om man
roligtbarn hela tiden och ha roligt. det kanEgentligen vill väl Men jujag varavara

då,händer det lika roligtuppleva gammal, det mycketär äratt att som nogvara
barnattsom vara
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Förord

avlägsnatankar har de sinmänniskor och vilkaVad tänker barn äldre egenomom
erfarenhetermed äldre,ålderdom personliga erfarenheterVilka deras mötenär av

åren häfte,påverka dettaIkommer finnas med och mötenatt engenomnyasom
några inblickar i barnsfrån bemötande äldre, förmedlasUtredningenrapport avom

uppfattningar.
inte minst,själva, äldre ochtill barnens sigviktigt lyssnaDet rösterär att omom

utbildningssituationer,mellangeneration. föräldraroller,tillhör Iom oss som nu en
påverkandenförutsättningar ochvi för del dei massmedia storosv. svarar en av

inlevelseförmåga och ungdom.hos barnutvecklar eller hämmarsom
förra europeiskai huvudtemat under detföljer sitt tankeRapporten sätt en

Kommittén föräldreåret: slutbetänkandetSolidaritet mellan Igenerationerna. av
finnsäldreåret SOU 1994:39,blivit äldreEuropeiska 1993, Gamla är unga som

kontakter medminnen barndomensintervjuer med beskriverflera avvuxna som
blir derasfrågorna finns erfarenheterdirekt till barnen, iäldre. riktasNu somsvaren

minnen
del i mitt utred-rådslag genomfört och redovisatflera de jagVid somav som

fånågot skallbarn och ungdomförningsarbete har jag göra attuppmanats att
bemötande i skildaförståelse sig visa inlevelse iför äldre och lärastörre samman-

sådana rådslag målat och ungdomNågon gång bilder barnvidhang. har upp avman
leda tillföreställningar kanför med sigaldrig äldre ochmöter ytterstsomsomsom

deföljderna kan bli synligatalatdiskriminering och Man har närövergrepp. attom
gång beroende deras insat-uppgifter där äldrekanske arbetar i är avsom vuxna en

sådana och diskuterasbehöver utforskasUppväxtvillkorens betydelse för mötenser.
imedkänsla grundläggsalldeles tillräckligt förvi redan säga attvet attmera, men

barndomens upplevelser.
medmånga och kontaktbarn har godGlädjande visar den här studien näraattnog

släktingar.äldre
åråldrarna genomförts och7-12 harIntervjuer med knappt 50 barn i samman-

också för samla inCharlotte Säfström, Skurup,ställts journalisten svarat attsomav
gång. Charlotteinledning berättargjort under samtalens Iteckningar barn ensom

övrigtMed avsikt har vi inågot och intervjuerna.Säfström ytterligare barnenom
varit med vuxenkommentarer.sparsamma

tillgångar. Visstnågra handlargivit mig tankeställare. DeLäsningen har ärom
klokskap finnstillgång barns Deti korta glimtardet dessaävenatt provenseen

anledning funderamellangenerationen harexempel visar vad vi i att merasom
omkring oss Om barnsså schablonbilderVarför vi ofta odiskuteradeströröver:

det finnsåldrandet tid tristess och sjukdombrist medkänsla och näravom som en
också verkligheten med dessså många tankeställareDet är storaatten senyanser

dessa förgreningarsamhället. Och allaolikheter i det lilla och detlikheter och stora
upplevelseroch ljusavärlden inte alltid lättasläktband landet ochöver menav -
uppändå förvaltas de barnenerfarenheter tillvara Hur växernäratt ta

Än förståskangång också begreppperspektiv äldre är ettatt somen ges
de äldre. Barnenmånga föräldrar deolika vissaFör ärärsätt. sermormors som

bådeockså trevliga kompisar och andraolika det finnsäldre äratt -



påLäs och fundera vidare hur dessa tankar kan användas och utvecklas det blir-
äldreårFN°s 1999ett nytt

Tack till Charlotte Säfström, alla medverkande påbarn och de kontakter respektive
skola underlättat studiens genomförandesom

Eftersom det ibland funnits såskäl ändra de medverkande, har detatt namnen
genomgående.skett

ocksåhäfte finnsDetta punktskrift erhållas frånoch kassett kan utred-som
ningens sekretariat. Detsamma gäller litet häfte med upplysningar materialetett om

lättläst svenska. Adressen är
Utredningen bemötande äldre, Socialdepartementet, 103 33 Stockholmom av
tel. 08-405 37 08, fax 08-405 43 80.

Helsingborg i september 1997.

Britta Rundström
särskild utredare



Inledning

gammal väl känner de äldre Hurbarn det bli och HurHur äratt atttror vara
på ålderdom, framtidavlägsende sin kommande iser en

råder främlingskapoch gamla sällan detSchablonbilden barn möts,säger attatt
så låter äldrebarnsmellan generationerna. Men det Hur rösterär omegna

fråga demfyra skolor i Sverige, förträffade 48 slumpvis utvalda barnJag att
årskull, frånPå flicka i varjeintervjuades pojke ochäldre. varje skola en enom

sjuåringar tolvåringar. Kungsholmen i Stock-Fridhemsskolantill Skolorna var
i DalarnaStureskolan i Hedemoraholm, Holma skola i stadsdelen Hyllie i Malmö,

Skåne.sydligastei Skurups kommun ioch Slimminge by skola
släktskapet.viktigaste länken mellan gammal ochdessa 48 barn denFör är ung

medmed sina äldre släktingar. Inte baraallra flesta har god och kontaktDe näraen
Fågenerationer. harfarföräldrar, flera har kontakt med äldreoch näraännu enmor-

förekommer.relation till andra äldre, detäven om
flesta harsina släktingar. allrade har till DeHedemorabarnen är närmastsom

och träffar ofta. Mormorkänner de välminst äldre i staden och den ärpersonenen
visar depojkama. Hedemorabarnenför mig sägernästan attavsom en mamma en

fleraåldrandet. använder ordet demenssjuk,flera sidor de endaDemött ärav som
Oftast tillhör den sjukedemenssjuka äldre släktingar regelbundet.dem träffarav

bakåt, gammelmorfar.ochgeneration gammelmormorännu en
slags fristad,innebär med äldre släktingarStockholmsbarnenFör umgänget ett

då flesta hardå mindre stressig. allraminuterna inte räknas, tillvaron Destunder är
håll, någon Stockholmsbarneni förort i Stockholm. Fleraganska nära avmormor

också Några kontakt med äldrebarn har aktivt söktkänner andra äldre. t.ex.
eller nyfikenhet.servicehus, för jobbar där,att avmamma

inflyt-Hälften infödda bybor,i Slimminge brokig skara.Barnen ärärär restenen
Skåne. för bar-från väljer bo landetandra delar Familjertade, attattmest geav

hartill jobben. Hälften barnenlivskvalitet. Själva pendlar föräldrarnahögre avnen
i Slimminge finnsoch träffar dem ganska ofta. Bland barnensina äldre i kommunen

ålderdomkopplar ihopbli gammal, eftersom deganska utbredd skepsis mot atten
ensamhet och död.med

från alla hörn. Ofta har de lämnatHolma i Malmö samlas barn världensI en
både ochpräglas längtangeneration i hemlandet. berättelseräldre Barnens ettav

avståndet. Någrarelationsomliga har mycketvisst främlingsskap nära trotsmen en
sina äldre släktingar,ingen kontakt alls med eller fleraHolmabarnen har en avav

från farmor ochinte bildvilket skiljer dem de andra barnen. Jag har settens en av
också skärmytslingarskerfarfar, pojke. i Holma detDetsäger är mesten som

Äldre står på balkonger och skälleriblandmellan barn och gamla. är personer som
planteringar.barn översom genar

barnhar kontakt. Flerahuvudintryck samtalen barn och gamlaMitt näraär attav
Äldre demsomliga kunskapsbrunnar.har äldre sina förtrogna, dem gerser somsom

vår förr. flicka honmöjlighet jämföra tid med hur det En säger att tror attatt varen
ålderdomen. blirfå svårt Jag dethennes generation kommer troratt att acceptera

vi lever isvårt tycka bli gamla,för vi kommer inteär ettatt attomoss som unga nu,
så högt tempo.



ocksåDet finns stark medkänsla hos barnen och vilja hjälpa till. Menatten en
sjukdom Många ålder-och död skrämmer. barn för förrädda döden och demär är
dom och död sammanlänkade. Flera personligahar erfarenheternära näraav en
anhörigs någondöd eller rädsla för ska bort. Därför vill de helst inte tänkaattav

de själva ska bli gamla.att
ganska vanligtDet likhetstecken mellan gammal och haär sättaatt ett att attvara

tråkigt. När gammal varken kan eller vill sakerär göraman man man samma som
denFör helst allt spelar fotboll, verkar det trist sitta still.när är attman ung. som av

fåtölj,Jag vill inte sitta och mögla i flicka. Andra, kanske har detsägeren en som
lite stöki fåomkring sig, fram bli gamla och det lite lugnare.emot attgare ser

återkommerEnsamhet ord i barnens berättelser. harDeär ett settsom ensamma
gamla. Men ensamheten värderas olika. Somliga tycker det verkar skönt, andraatt
vill till ha familj ofta kommer besök.att storse en som

När jag bli gammal kommer jag känna mig lite lite föroch rädd dö.att attensam
kommer frågaJag lycklig ha barn och barnbarn. Jag ska mina barnöveratt attvara
jag kan hjälpa till bambarnen. år.med Pojke 8om

vill tackaJag barnen i samtal och teckningar lärt mig bemötandesom mera om
äldre.av

Slimminge by i september 1997

Charlotte Säfström



fru och barnhaviljaskulle helstgammal.bli Jagochdet lugntJag är att entysttror
någon sköttemed,kande prata om en.somsom man



När blirjag gammal och barnen kommer ska de bestämma vad de vill sågöra att
kanvi ha roligt tillsammans.
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olika miljöeriBarn

STOCKHOLMFRIDHEMSSKOLAN,

medbrukarjättesnäll. HonitalienskPå gård det är pratafinnsmin tant somen
mycket.gillar migsjälv ochborpå och saft.kakor Honbjuder migmig och

påhåller tulpanermedpå berätta. Honbrahette HonTage. ärHennes attman
på dem.skäller hondem,på gården. barnenrabatterna Näri trampar ner

8 år.Pojke

Många demdamer hattar.äldre i62:ans busslinjeprägladesår sedan15För avav
Lång-Gärdet.uppåt ellerHötorgetKungsholmen ochpåpå hemma turtogsteg en

fick damernaDrottningholmsvägenvidPå hållplatsenbilden.förändradessamt
med barnvagnar. Enmedvid köa tillsammansvänja sig genera-att mammorunga

hårgråaellerbävernylonoverallervarken ipåbörjats. dethade Nutionsväxling är
välstruknakavajenmed striktafyllsbland Bussarnadominerar resenärerna.som

blicken:något jäktatmed iväskor; folkCD-spelare ochbärbarablusar, snygga
på till jobben i city.människorvälutbildade62:an fraktar vägunga

korsar Drottning-ridhemsskolan. Barnbusshållplatsen ligger FfrånstenkastEtt
inklämdSkolan liggerochbilförare körstressade inmedanholmsvägen, ut stan.ur

sjukhus. Här närmareoch Szt Göransinfartsledernamellan västerut passerar
dygn.bilar40 000 varje

expanderade snabbt.Stadenpå på 1930-talet.allvarbebyggasOmrådet började
familjerfolkhemmetstvåor, därochmoderna"fylldes medinnerstaden"Yttre ettor

1980-taletkvar.föräldrarna 1 mittenflög boddebarnenflyttade in. När ut, var enav
lägenheterpå meddet fylltsår. Sedan dess har65församlingsbor över storatreav

vill flytta hem-små lägenheternadeSamtidigt lockarbarnfamiljerna.för unga som
ifrån.

befolkningen,fjärdedelde knappdramatiskt.minskar NuäldreAntalet utgör aven
församlingsbofemtede boende.sjättedel Var ärtroligeninpå sekelnästa avaven

hundrabaraskolgårdarna. sjupå Men ärlek hörsutländskt Barns avursprung.
Ändå drogår sedantiolångsamt Förbarnfamiljernaår.under 13 vinner terräng.

tidermed dagisbarn. Sämrefamiljerförorten för mångasmåhusenflyttlassen till i
sakta. 1995förtätasStadsdelenflyttar.dröjer längredet innanhar gjort att man

2 000ytterligareår26 120 tiobodde här väntas personer.senarepersoner,
hand-upptagningsområden. Mestfrån andrasöker barnridhemsskolanTill sigF

frånockså tryckfinnsKungsholmen.delar Detfrån andrabarnlar det ettavom
invand-medFöräldrarpå kvart.blå åkerlinjedit tunnelbanansoch Rinkeby,Kista en

bra svenska. Justtalaska lärahärför de sigbarnrarbakgrund vill placera sina att
områdena skolan.från detjugotal barn igår ettnu

från Fridhemsgatan,myllret vidnågraskolgården,På asfalteradeden trappsteg upp
gulaInuti denbarn itunnelbana, lekerochmellan bussarfolk skyndardär grupper.

Utanförljushallen.denklassrummentrevåningsbyggnaden i tegel klättrar storarunt
allergi-finnsoch i hörnetibilder samladebarnenshänger ettteman enarummen

långt från jackor.hundägarnasklassrum,
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Det hänger osynlig klocka huvudena deöver barn jag träffar påstoren men
Fridhemsskolan. På föräldrarnas sitter visarevänsterarmar snabbt,ur, vars snurrar
snabbt. påminnerKlockoma dem allt de borde eller för kvartgöra genastom nu en
sedan. Dygnets timmar inrutade med olika aktiviteter.är Den fria tiden, tiden att
sitta och det lugnt, bort stund, lyssna till sina barn,ta tycksatt prata nästanner atten

Ändåobefintlig. barnen denna möjlighet finns. De klar skillnadvet mellanatt ser en
olika generationer. sådanaFöräldrar saknar tidär medan farmor ochsom mormor,

hunnit pensioneras, kan slösa med sin. Ibland har de till och med tid i överflöd.som
nioårigEn flicka känner hon inte hinner så mycket med sina föräldrar.att prata

Först jobbar de hela dagarna och sedan det middagsdags, läxdags,är tevedags och
klockan nio väntar sängen.senast

Mina föräldrar åker och jobbar. De gamla har tid. Pojke ån7
Vardagsstressen påverkar barnen. De tycks hungra efter vuxenkontakt, efter att

bli sedda och lyssnade till. ingåendeDe talar och inkännande sina äldre släk-om
tingar. Flera dem har farföräldraroch gift sig. fåttBarnen har iblandav mor- som om

låtsasmormor låtsasfarfar.eller påtagligt fåDet hurär barnenen en av som
någon äldre Månganämner manlig släkting. i den äldre generationen här kvinnorär

lever efter skilsmässa.som ensamma
Farmor bor i Stockholm. Vi träffas ofta. När och jobbar får jagmamma pappa

med farmor hon ledig. årHon 76 och harär tobaksaffär.är jätte-Det ärvara om en
roligt i affären. gång lådanEn fick jag till kassa-apparaten i jag skullenärmagen
hjälpa till tillbaka åkerJag till farmor såoch något.hittar viatt Vige pengar.
städar, handlar, påtittar tittar i skyltfönster. Farmor och jag kompisar. Vitv, bru-är
kar tala saker jag tycker jobbiga, hon lyssnar mycket.är Flicka år.10om som

Några pendeltågsstationer mångabort har barnen sina släktingar.närmasteav
Avståndet svårtdet besöka åtminstonegör för de mindre bar-att spontant,mormor

Det kanske förklaringär till flera har kontakt med och andraattnen. en grannar
håll.äldre Pojken i inledningennära kompis medär berättargärnatant,en som

Italien och sin döde svenske Den grannrelationer någraberättarom sortensman. av
Stockholmsbarnen Andra söker sig aktivt till gamlaom. mera personer.

Jag följer med till jobbet, hon arbetar med pensionärer på service-ettmamma
hus. Det roligt påhälsaär där. De brukar berätta saker och de tyckeratt attom
lyssna. Flera har Pårullator. servicehuset tråkigt.det lite gårDet liksomär inte att
pigga dem bor där. Flicka år.8upp som

Jag känner gammal. Pappa jobbade för henne. svårt.Hon hade det Vi bleven
kompisar och brukade spela spel. Flicka år.7

Vi har bott i trappuppgång några såäldre mångaoch träffar jag isamma som
bowlinghallen. Det jättekul dem, de såär pigga och tävlarär fortfarande.rättatt se
Pojke 12 ån

Johanna och jag brukar ålderdomshemmet.till Vi tycker det roligt med deär
gamla. Vi träffade Gösta gården frågadeoch han vi inte ville kommaom upp.

år.Han 91 gårHan medär kryckor och klar i huvudet.är Jag har känt honom i ett
år. Flicka år.I

När Kungsholmsbamen träffar sina äldre släktingar de ofta arrangeradegör
saker tillsammans. gårDe med farmor Gröna Lund. Mormor med bambarnentar

Några gårbio. och simmar tillsammans.
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MALMÖiHylliestadsdelenSKOLA,HOLMA

året.gång Jagträffar demMakedonien. Jagmorfar bor iochMormor omen
på tradigtpå fotboll Det äroch tittarMorfar jagmed dem. tv.spela kortbrukar

talarfrån ochKosovokommerpå inget Jagdem, har göra.hälsa attatt man
årförstår Pojke I 0vad deintealbanska och säger.

bulldozerskomSedanliggerbostadsområdet Holmadärdet1970 växte nuraps
årÄnnu skulle byggas. Tioområdenmiljonprogrammetsbyggkranaroch se-ett av

de flestalägenheternybyggda500människor 1ihalvtbodde och ett tusentrenare
lägenhe-tredjedellåg därmedområdeblevHolmatvåor och status,ett aventreor

alltid finnshärEftersomårligen femte.år bytsnamnskyltar Nuvarjebytteterna var
tillkommer SverigemångaförHolma inkörsportenlägenheterlediga är somsom
Andravidare.somligaår flyttarnågotEftereller flyktingarinvandrare stannar

områdets fasta kärna.och bildarkvar
Holma ieländesbeskrivningarstått mångadetåren harGenom pressen; van-av

dörrar Serstängdaproblem ochsocialafrämlingsskap,dalisering, anonymitet, man
arbetslös-bostadsområde därkaraktäriserasHolmastatistiken kani utsattettsom

frånboende kommerdehälftenutbildningsnivån låg. Merhög och änheten ärär av
länder.andra

gångMKB ibostadsföretagetkommunaladetdrognågra år sedan ettFör
hyresgästerHyresgästföreningen. Demedtillsammanssjälvförvaltningsprojekt som

pååterbäringfår de vissområdet. Som motprestationskötselfår hand ivill ta om
resultat.synligaharpå riksplanetföremål debattförProjektet varithyran. gettsom

skadegörelsenvarandra bättre,kännervälskött, hyresgästernaOmrådet är mera
minskat.har

mångaborinvånare Härsjunde pensionärområde. Var ärHolma är ett ungt
hardem85går 250 barn.mellanstadieskolanlåg- ochbarnfamiljer I procent av

föräld-föraktivtarbetarPå skolanland.frånförälder attminst ett annat manen
samhället.svenskadetiintegrerasskolans aktiviteter,delta vägi attatt som enrar

hoppfulltDet ut.ser
Devandaliseringen:får betala förvilka detlärtHolmaborna har sig är som

hänsynstagande"ömsesidigtkallarkontrollen,socialasjälva. gärnaDen som man
år 1994 2 950nivålägstanågot, efterbefolkningenökarhjälper till. Nu perso-en

År Holma.1996 bodde 3 119 iner. personer

skolanliggerfrån Konsumbutiken,stenkast etti Holma,höghusenMellan ett som
l990-talet. Härfinns ärdörrarna1970-tal. InomPå doftar denutsidanplatt paket.

sin skola.påtagligt stoltaoch eleverna överfräschtoch ärnyrenoverat
hjärtabyggnadenslintottar. Isida medvidgår flickor sidabeslöj adelkorridorema

båda födda iföräldrar,har är100 elevermatsal. 15ochbibliotekfinns somav
människorkulturer ellermellanfrukterbarnen mötenSverige. Resten är somavav

13



tvingats fly eller velat flytta till Sverige. Orsakerna till bor just i Holma äratt man
många.

Flera barnen i långtHolma har till sina släktingar. Fyra dem jag möterav av som
har sina i andra länder. tvånärmaste Bara har dem i NågraHolma. barnen ut-av
trycker saknad efter långtsina äldre borta, andra frånverkar fjärmade den äldre
generationen. bostadsområdetI påde äldre iblandstöter påskäller dem denärsom
busar eller kliver i planteringar.

En flicka påbär stark längtan efter farmor. årHon tolv ochär ien uppvuxen
Gambia. Jag bodde med farfar och farmor i Gambia. Farmor förär som en mamma
mig. Vi gick och handlade till huset, vi gick till kyrkan och jag tycktemat attom
hjälpa henne laga mat. Under tiden bodde hennes så småningomi Sverige,att pappa
flyttade efter två åroch för sedan korn flickan och hennes syskon. Mötetmamman
med Sverige omtumlande. Hon hade inte på berättelserna ochsnöntrottvar attom
havet kunde frysa till is. Farfar dog innan hon lämnade hemlandet: Kvällen innan
begravningen låg han nedbäddad i kistan och alla fick komma och farväl ho-ta av

Sedan det begravning i kyrkan och vi gick kyrkogårdentill och sändenom. var ner
kistan. Sist hade vi fest med farmor och försökte pigga såhenne hon inte skaattupp

såkänna sig ensam.
Efter begravningen för flickan till Sverige. Sedan dess har hon inte träffat sin

farmor. Jag längtar mycket efter henne. Just farmor i Englandär och hälsarnu
sina andra bam. Hon kanske ska kommaett hit innan åkerhon hem.av

En pojke korn med sin från årRyssland för fem sedan. drömmerHanmamma om
framtid i Tyskland. Pappan, militär, bor kvar iär Ryssland. Pojken har aldrigen som

träffat sina farföräldrar, inte dem bild. Ibland undrar jag vilka de Mensett är.ens
jag träffar såinte mycket heller. Varje åkersommarlov han tillpappa mormor som
bor i by utanför Szt Petersburg. Där hjälper han henne trädgården.med Mormoren

fårpensionär ochär länge sinavänta pengar.
tioårigEn flickas ungerska farmor dog året,förra år81 åretgammal. Sista häl-

sade påde henne två gånger. svårtMen det tala med henne. Flickan kundeattvar
bara några ord ungerska. Men bor i Holma, i alla fall vintertid. Så fortmormor
vårsolen tittar fram flyttar hon i sin kolonistuga några Påkilometer bort. vinternut

gångerde flera i Påveckan. lördagarna brukar vi till köpcentret, gårhonses en
lång runda, vi spelar spel.

åttaåringEn träffar sin morfar ganska ofta, till och med i skolan. Hennes bror är
busig och morfar kommer till skolan för lugna busiga barn. åkaHon brukar ochatt
bada tillsammans med sina morföräldrar. Efteråt fikar de. Hon har ganska sporadisk
kontakt sinmed Därför träffar hon såinte farmor mycket heller och farfar borpappa.
i stad med sin fru.en annan nya

Nioåringens farmor och farfar latinamerikaner.är Dem träffar flickan honnär är
med sin Men hon tycker det lite jobbigtär där, det ibland kännsattpappa. att attvara
lite pinsamt. vågarHon inte vad hon vill till vågarsäga dem, inte be saker, utanom

fåbrukar tills frågar.devänta
En ettagluttare eftertänksam och blyg.är sitter långaHon stunder. försö-Jagtyst

ker locka henne frågor,ställa ocksåenkla då svårthar hon fåatt ord övergenom att
läpparna. påHon inte orden famior.och frågarMen jagnärreagerar mormor om

går det bättre. Jag träffar hemma hosmammas pappa mestmammas pappa oss.
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år. mycket medihåg jag fyller Hankommersnäll. HanHan när pratarär mamma
kommer."roligt hansitter i hans knä. Detoch närJag ärpappa.

bostadsområdet det iblandhandlaräldre italar andraHolmabamenNär omom
Några gamlasnäll.får de kort tant Rut nästanskäll, ellerde ärsägerattatt somser

sjuårige äldrepå. pojken kännerdensmyger Menmystiska varelser ettmansom
kakor.med nybakadebrukar kommaochborDe ett trappor nerpar uppgrannpar.

något till dem.vi ochSedan bakar ger
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STURESKOLAN, HEDEMORA

borFarmor med jag där dag.är varje Vi brukarnästan spela kort.granne oss,
får saftJag och ibland godis. Vi mycket. Hon har beneti och honpratar ont

haltar fårlite. farmorHos inte stimma. Flicka år.7man

Sommaren 1996 smattrade flaggorna vindeni Hedemora firade 550 års jubi-när
leum stad. Historien närvarande äldre byggnader,i ochär människor.som namn
Många staden länkadeDe tillär släktrelationer ochärtrogna. varann genom ge-

traditionen "Alla känner alla. Många" barn naturligt medväxermensamma upp
äldresina släktingar: Mormor finns på andra sidan eller samhälle bort.gatan ett

Hedemora kommunen.i Staden bruksorterna Långshyttan,är navet omges av
Vikmanshyttan och Garpenberg, där den traditionella sysselsättningen Mel-tynan
lan ligger jordbruksbygden och skogen, med små samhällen lockar tillorterna som

vågaresig "gröna " och människor vill kunna erbjuda barnsina lugnare ochettsom
liv städeriäntryggare stora

Som sluteti 1993, bodde J 7 100 kommunen.i kommun-Numest, ärav personer
invånarna 16 650. Arbetslösheten driver främst ungdomar på flykten. De lyckassom
etablera sig trakten,i gifter och fårsig barn. Den flyttrörelsen skerstannar största

kommunen.inom
Under de goda åren vände många ñyttlass hem till Hedemora. femFyra av som

flyttade hadein staden.sina i sökerNu sig hem.rötter pensionärer Ungamest som
går fina utbildningar har hopp fåinte jobb. Det problemet svårig-ärstort att stora
heten igång ochservice- tjänstejobb. femteVar Hedemorabo pensio-att ärnya

sjunde född land;när, i de flesta dem Finlandär i och övriga Nor-ett annatvar av
den. Något hundratal flyktingar från forna Jugoslavien.är

Mellan järnvägsstationen, tingshuset och Stadsparken ligger Stureskolan. Babyboom-
barn har 1-6-skolans finns ocksåsprängt Nu klasser i intilliggandeväggar. hus.ens

Av barnen har tio minst äldre släkting i tvåHedemora. De andra har sinaen
andra sidannärmaste Västmanlandsgränsen. frånEtt barn flytt Bosnien harsom

Österrike.morfar i Ett har farfar i Finland och farmor NågraKanarieöarna.annat
känner äldre När de själva filosoferaska bli äldre dag, präglasöver atten granne. en

tydligt deras erfarenheter. flestaDe barnen jag träffar i Hedemorasvaren av egna
umgås mycket med sina och farföräldrar. De känner till varandras förtjänstermor-
och brister och berättar det. Närheten mellan gammal och påtag-mycketärom ung
lig.

Mormor för mig. gångerär Jag hos hennenästan i veckan.är tresom en mamma
gårVi och pysslar. Det braäter med henne.är Hon lär mig mycket.stan, att prata

Morfar liteden han kanär rolig. Ibland fiskar vi. Jag hartypen,mer sura men vara
respekt för honom. Pojke I årmer

Jag träffar farmor och farfar varje dag. Farfar och jag spelar kort. Farmor lagar
med min Vi hjälper henne diska hon såHon hör inte bra,mat när ärsyster. trött.att
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så vi följer med henne till sjukhuset. kan med dem viktigaJag saker.prata om
Pojke 9 år.

gångFarmor mig. ficksnäll och köper saker En jag jättefin klänningär en av
henne. träffarJag henne jämt. brukar hos henne. lagar godJag Honnästan översova

Jag babblar mycket och hon har tid lyssna. behöver lite omväxling förHonmat. att
hon änka. lärde mig virka. Flicka 8 år.Farmorär

åkerMormor morfaroch bor i Hedemora. När jag skidor följer de med, jag
ibland,där jag säljer bingolotter till dem. De har tid, kan lyssna ochöversover mer

spela spel. Pojke 8 år.
på gårdFarmor och farfar utanförbor landet, De har med kossor. Det ärstan. en

hålla lagården.kul där, med djuren och sjunga för dem i Flicka 10 är.att attvara
mångabarnen ska berätta hur de detNär gammal, detär sägertror att att attvara

ålderdomlugnt och stilla, kanske lite De kan innebära krämpor.är ensamt. vet att
Någon klar skillnad mellan generationerna, mellan och hennesgör mormor mamma.

åttaåringDe riktigt gamla lite gammelmorfarEn demens-är ärsort. attvetav en annan
måstesjuk och han använda rullator för sig fram:att att ta

Min gammelmormor och gammelmorfar bor i servicehus. Gammelmorfarett
fåtöljorkar inte sin sitterrullator. Han i sin och tittar Vissa dagarutan mest tv.

gånger går ocksåhan jättepigg, andra han. Gammelmormor med rullator.är sover
Hon sköter sig och roligt hälsa dem. GammelmorfarDet är äratt snartgrannen.

år. Då90 han ligger jagNär tänker han kommer dö. tänkersängen, att attner
jag fördet skönt honom, ledsamt för han dör. demenssjuk,Hanär när äratt men oss

bondgården.han han klyver vedtror att
Också tolvåringen har erfarenhet demens: Morfar bor pensionärshem.ettav

år. demenssjukHan 75 Han och springer omkring nätterna."är är
årPappas morfar 86 och lite konstig. har bort saker ochHanär gömmer pengar

så någonolika ställen, de kan ligga i kaffeburk och han har tagit dem.tror atten
får vågarHan blir han inte han vill. blir lite rädd för jagJag honom, intesur om som

dit själv, precis. och jag mycket det, vissaPappa gamla blirpratar attom om sura
och lite konstiga år.och glömmer saker. Flicka 10
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SKOLA, SKURUPSLIMMINGE BY

höghus Malmö. har knät och har det.bor i i Hon i JagMormor opereratett ont
så balkong.där ofta. brukar ringa till har Viinte Hon Mormorär mamma.

få gå på där.brukar hennes vind och i gamla serietidningartitta när ärupp
år.Flicka 9

ligger delvis söder landsvägen, där Söderslätts bördiga ler-Skurups kommun om
Östersjön. gammal jordbruksbygd, där betfororjordar breder sig Det ärut motner

påoch traktorer ofta vägarna.ses
utpräglad pendlarkommun. Många väljer bo kommunen förSkurup iär atten

någon de mindredess läge och hanterliga storlek och igärna orterna,av som
Romeleåsens Abbekås 3 000by vid sydsluttning eller vid havet.Slimminge Mer än

Lund, Ystad eller Trelleborg. Centralorten Skuruparbetar Malmö,i är ettpersoner
Pågatågsbanan Ystad. ñnns folkhögskola ochstationssamhälle utmed till Här en en

lantbruksskola.
E65 förbinder Malmö med Ystad liggerStrax Europavägen somnorr om --

daghem. Till den gamla kyrksocknenSlimminge, kyrkby med skola och kooperativaen
åren. På år har skolanshar många, särskilt barnfamiljer, sökt desig senaste sex

ökat från 60 till 125 barn. byn finns fast kärna bybor kännerelevantal I somen av
från håll Skåne.inflyttade, de flesta andravarandra sedan igenerationen ärresten

smååkrar landsbygd, med gårdar och byaroch levandeByn omgivenär av en
utspridda sockerbitar landskapet.isom

kommuninvånare borfemte barn, sjätte pensionär. HärDrygt ärärvar var
Ändå det674 1996, nivån har konstant under 1990-talet. flyttas13 varitpersoner

därifrån.996 flyttade 760 till kommunen och 742ganska mycket. 1 Knapptpersoner
Skurupsbor utländska medborgare.hundra ärtre av

trakten.försöker skaka den lite känslansig sömnigaKommunen som omgerav
hus på informationsteknik. Skolan känd hela landet, härFöretagens är översatsar

"spår" individuell undervisning traditionell indelningbedrivs undervisning i utan-
årskurser -för morgondagens samhälle.i

söderifrånövergångsställeVid Slimminges enda ligger skolan. kommerDen som
då skånelängor, där stockrosor sommartid klängerhar bygatans motpasserat

skolgården.i till gamlataknockarna och lamm bräker hagen DetKurts gränsarsom
skolgårdenfrån inskolhuset seklets början, rundar huset och kommerär serman

Från klätterställningen mitttillbyggnaden. fotbollsplanen hörs barns ochrösterman
på gården sexåringar. intervjuas harfylld Av de slumpvis valda barnenär som sexav

i Malmö-Lundsin äldre släkting i kommunen, fyra dem harnärmaste mormorav
påavstånd, farfar i Kristianstad och har släktenregionen inom fyra mils har enen

håll.längre
schablonbildSlimmingebamen talar gamla, det ofta först framNär växerom en

i soffan och bläddrar i sinalugn och mormorsfigur sitter hemmatryggav en som
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gårgamla fotoalbum. finns katt och kaffekanna spisen. Ibland honDär uten en
Då då fårträdgården.och pysslar i och hon besök, ganska ofta honärmen ensam.

så Påpekar nioårigMen har mycket minnen gammal. pojke.när ärman man en
på PåFarmor och farfar bor i Lund, de har landet utanför. ärstugaen sommaren

jag där varje farmor, vi i ordning idag. Jag med spelarär görmest mest memory,
trädgårdslandet, tvåFarfar haftjag hjälper henne, jag tycker det. hargöraattom
hjärtattacker, han har tennisarm, det mycket med farfar... Pojke II år.är

Jag inte hur det gammal. Skojigt kanske. vill ha det bra. iJag Boärvet att vara
många så såfint hus. Vill kommer och hälsar mig jag inte Farmorärett att ensam.

går år.har bor bredvid henne hon in och med. Flicka 9prataren som som
Det verkar ganska roligt gammal. kan behöva liteMan Jagatt vara vara ensam.

våfflor. år.kommer läsa tidning, och handla, Pojke 8ätaatt
Det bra gammal. kan sitta inne och vila hur mycket vill. JagManär att vara man

såvill det lugnt jag blir inte mycket det. vill inte bligammal. Jag tänker Jagnärta
så år.gammal, det kul nu. Flicka 7är

elvaårig flicka inte heller fram bli gammal, det skulle förEn emot attser vara
så ålderdomens såminnena i fall. nackdelar; inteHon radar kan utupp man

åka såmycket, inte spela fotboll, inte rullskridskor. Och kan dö Honsnart.man
vill ha liv och rörelse kring sig hon blir gammal, barn leker. Jagnär gärna som
förstår inte gamla inte tycker har själva varit barn. finns gamlabarn, de Detsom om

så något. gårtittar barn fort de i byn med käpp, tyckerEnsäger tantsurtsom som
såjag synd för hon ska dö, hon kan inte mycket längre.görasnartom

såOm har det inte kul gammal. Närär äront attman om pengar vara man
dåligthar vissa med Morfar har lagom pengar. Flicka 8 år.gammal medpengar.

tolvåringenNär blir äldre ska han försöka njuta tillvaron. medHan ärav uppvuxen
sådjur och djur vill han ha hela livet. Jag ska försöka dra tiden, jag alltidut att

någothar jag behöver göra.
Elvaåringens farmor busig. jättekaxig alla, till och medHonär är mot mot pun-

Elvaåringenkare han kommer bli farmor. tycker det verkarHantror att att attsom
får såskönt vila sig. det kvittargammal. Man En dag dör ochrätt attvara vara man

vad. Det behöver inte bekymra sig innan.av man om
elvaåringEn har upptäckt vilken källa till kunskap gamla människor kanannan

Hans berättar hur det förr i tiden. De hade det mycketgärnavara. mormor om var
svårare då, ändå de lyckligare vi brydde sig vänskapDeän är. änvar mer om om

nu."görpengar, som man
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deras gladafast de ärutmunnar ser sura
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åldrandepåtänker äldre ochBarn

gammalegentligenVem är

dagisbarn medmänniskor.alla slags Envimlet blandas trängsI trottoaren grupp
samtalandenågra rullskridskor förbiungdomardam med hund, ett parsusaren

högklackade skorblåställ, några Spice Girls-tröjor ochi skolflickor medmän sve-
mobiltelefonivrigt igråhårig i kostym talarmed rullator. En karlförbi manper en

busshållplatsen.medan kvinna i vägär moten sarong
i sinfrån in i kategorin äldreVilka deskiljer gamlaHur barnen sorterarunga

år betraktasfyllt 20 fördet med habegreppsvärld Ibland räcker sten-attatt som
utgårdeefter, det teckenålders tioåringen verkligen tänkerNär barnen är treav

Äldre går långsamt, käppibland med hjälpifrån: gråhåriga, de rynkiga ochär är av
eller rullator.

små långsamma. år.såna Flicka 8ochGamla levt länge. De ärär som
så kisar lite medmycket.inte orkar HanEn gammal ögonen.ärperson en som

Många iharhar käpp. Detill barn leker.kan ochDe sägerstränga ontsomvara
år.Pojke 11och käppen för inte ramla.har attryggen

år.gammal. Flicka 7Man lite skrumpen när ärut manser
grått Många deHåret vitt. har glasögon,ellerGamla olika kan ärut. varaser

Flicka 12 år.lite hopsjunkna.rynkiga, del ären
små år.grått hår. krymper. Pojke 9ochGamla har De är

så år.sjuka. Pojke 10roliga och de oftaGamla ganska ärär
år.vid 80Riktigt gammalfast de glada.Deras ärärut mansuramunnar ser

år.Flicka I J
barnen bor. Menvarandras,beskrivningar äldre liknarBarnens oavsett varav

åt. de släktflesta träffar äldreerfarenheter allrasedan skiljer sig barnens De ärsom
Några äldremånga kontakt. barnen haroch innerligmed, ganska har nära somaven

Äldre inte baraharbilderna flera dimensioner.sina förtrogna. Det enpersonerger
på. kan bevaraockså förstående litar Dekompisarutsida. kanDe mansomvara

farmor,sig till morfar ellerråd anförtrorhemligheter och och Barnentröst. somge
någonlyssna. Och tyckermorfar har tiddet olika skäl. Ett ärgör attattatt mammaav

varitden äldreganska säkerjust kaneller känns hopplös attvaranu, manpappa
utifrån erfarenheter.sinanågon Morfar kanmed liknande situation. trösta egnaom

fråganågot skulle jagskulle hända migsnälla. Om det gärnaGamla ärpersoner
jagmånga gammelmorfar kundesaker. Minvarit medgammal person, som omen

någotledsen förberättade jagoch jagalltid tala med. hade barnHan att varegna om
varit medigen det och berättahände i skolan kunde han känna att ommammasom

år.sak. 9Brittasamma
inteså kanvi det. Jagdirekt jag ledsen ochMormor upptäcker är pratar omom

år.något kompis. Sabrina 10dölja för henne. minHon är
medkankompisträffar varje helg.Morfar jag Han ärnästan pratamanen som

år.12allting. Bennyom
ochhar slutat rökagår dagen. Honefter skolan. HonJag till sovermormor

tyckerfår så får hon Honspela orgelnjag inte härja mycket. Jag när attomsover.
frågar jagmår dåligt det och hurberättar honFlickan i Havanna. honhöra När
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mår. förstårHon hur jag känner rådmig och vad jag kan berättar förJaggöra.ger om
henne jag ledsen. Hon sprider inga rykten. Jag kan lita henne. minnär är Hon är
kompis. Julia 10 år.
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tillsammansoch gamlaäldre Vad barnVad görgör

farfaralltid älsklingsrätter. Enfarmor lagarstädande EnIbland är tant.mormor en
år imed stolthetbambamen. Charlotta ll röstenfotboll med sägerspelar attgärna

blick förharbandy tillsammans. Honde brukar spelafarmor lite galen,hennes attär
etagevåningvälstädadbor ifin dam,äldre olika. Mormor ärär som enav enmer

med bibliotek...
visar vissasläktingarsina äldreflesta barnen berättar sättDe attett somom

och farmortypiskt manliga. Detkvinnliga elleruppgifter typiskt är mormorses som
utanförsina jobbfarfar sigmorfar ochdiskar och städar;lagar ägnarmat,som

fritidssysselsättningar.och andrahemmet, sport
någotsärskilda krav barnen. Detibland ställamed äldre kan ärUmgänge som

Stockholmsflicka berättaransträngande.både lite Enbra och samtidigtkan kännas
farföräldrama. Honhostrevlig honförsöker snäll ochhon verkligen ärnäratt vara

sigPåflicka bussenskjutsa farfar i rullstolen. Enbrukar säger: man omreserannan
då roligt.inte likasig, detskagamla tillhar käpp. En del ärde säger att resaman

hon intejobbigtofta. Ibland detträffar henne närbor i Jag ärMormor Farsta.
farmorhusbor ijag kommer. Jagblir gladhör vad jag Hon närsäger. samma som

år.Magdalena 12nära.det bra ha demfarfar. Ibland kännsoch att
tyckerpensionär. Honi kiosk fast honjobbarbor i Tjeckien. Hon ärMormor en

efterrätter.godaalltid god ochmig.bamfilmer med Hontitta gör matattom
år.Frank 9

får vi där. Mormorgodis helst görViMormor städar mycket. när ärnärta som
a°r.får mormor. 7lite lugnare hos Pierrealltid plättar. Jagnästan vara

åka varje helg.ditVi brukarganskautanför nästanFarmor bor nära.stan, men
så möjligt. Honmycketvill träffa henneför hon ska dö, hanoroligPappa är att som

dålig. med henne ochfått Vibyta hjärtat, honvarit sjukhuset ochhar är rätt pratar
hjälperkommer ochingenhjälper vi henne med Detibland ärmaten. somannan

det. Menorolig hongår mycket, jag blirtill doktornhenne. Hon när pratar mor-om
mycketmig. Vimin bror ochoch bio medbjuda middag ärbrukar utemor

år.8heter.skärgården. vad blommorna Tageberättari skogen och Hon
Vi cyklardär.varje vecka. brukarJagJag hos övernästanär sovamormor

får godis.med Mangår kulhund. Detkvällen och med deras är attut mormor.vara
Christoferi ryggen.liten. harhon Honberättat hur detHon har när ontvarvarom

år.8
brukaralltid glad, jagsnäll,låtsasmormor morfars andra fru. HonMin ärär

på. Ibland jagåker hälsarvi dit ochvarje vecka. Iblandträffa henne nästan sover
år.10Morfar fiskar mest. Anna-MariaVi snölyktor.byggeröver.

23



Ibland behöver och hjälpmamma pappa

Relationema mellan barnbarn och äldre hänger ibland med mellangeneration-samman
Mångabehov. barn berättar hur de äldre ställer barnvakter. Närens om upp som
borta och pluggar och morfarär hos mig. hjälperär De mig medmamma mormor

läxorna, tittar Skilda gångervärldar i veckan. De jättesnälla. De harärett par
går.de år.Manne 10näront

Jag bor hos farmor fredag, lördag och Dåsöndag udda veckor. arbetar pappa.
Farfar och farmor bådabor i Skurup och jobbar, farfar ska bli pensionär.snartmen

finnsDet där barnbamen Det lugnare i Skurup hemma iöver. ärett änrum sover
Holma. är.Jens 9

En helg jag hos och farmorhos och farfar.är En helg jag ledig.ärmormor en
jagNär hos farmor åkeroch farfarär jag rollerblades i påparken, tittar Iblandtv.

hjälper jag dem städa. Farfar döv och blindär öra Mor-nästan öga.att ett ett
år.60 gårHon med hunden, försökerär aktiv. armbågen.Hon har brutitutmor vara

Jag spelar basket med år.mormor. Albert 11
åkerVarje helg Antony till farmor farfaroch bor 60 km bort: De harsom en

dator på.jag brukar spela Farmor polsk och svensk och omgift. Min farfarärsom
dog och farmor sågifte sig har jag farfar. trädgårdenarbetar alltidDe iom nu en ny
och jag hjälper dem, jag planterar blommor och vattnar.

stårFarmor och säljer i cafeterian jag fotboll helgerna. Iblandnär tränar so-
jag hos henne. år.Nisse 9överver

Men ibland blir det i maskineriet dåligFlera barnen har kontakt medgrus av
någon viss äldre anhörig. brukar inteDet handla barnen medärattom osams mor-

eller morfar, krångligadet barnens föräldrar harär relationerutanmor snarare som
till sina föräldrar. Ofta barnen inte riktigt så dålig.varför kontakten Deärvet anar
svårigheter i vuxenvärlden och vill helst inte tala det. kännerDe sig de börattom

lojala med familjens dessa har problem. Ibland har barnennär köptvara vuxna
den förklaring, det barnet känns eko föräldrarnas förkla-säger, ettvuxnes som av
ringar.

Mormor bor i Lund, vi träffas inte. kom föreHon jul och lämnade julklap-men
Jag och med henne. Jag har aldrig träffat farfarärtror attpar. mamma pappa osams

och farmor. åkaMen ska påoch hälsa dem, för farmor ska dö. Louissnartnu pappa
år.12
Mamma umgåsoch inte. Mormor lite konstig. Hon ljuger ochär ärmormor

orättvis. Anna-Maria 10 år.
tvåMormor bor härifrån,mil vi aldrig. Jag egentligen intenästan vetmen ses

varför. år.IMy
Ãttaåriga Teres tycker hennes farfars fru påi henne. Fast ochsättatt struntarnya
förstårvis hon henne. Monika har barnbarn. jag kommer brukarNär hon mestegna

sitta och läsa tidningen.
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åhälsargnäll de villdel lite viigaär att merapnogen -
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Riktigt gamla kan verka lite knepiga

Riktigt svåragamla förståkan på. uppstårsig avståndDäratt ettpersoner vara som
barnen har känt sådet inte lätt berättaär Det riktigtärattmen som om. som om
gamla människor särskildär sort.av en

Gammel-Sara träffar jag farmor.hos NågonHon kan inte riktigt. får över-prata
sitterHon i rullstol.sätta. Hon tycker mycket bam. år.Julia 10om

Mormors föräldrar lever fortfarande. dåligtMormors har minne. Iblandmamma
förstår jag inte vad de inte för de talar danska, jag kan danska,säger, föratt utan att
de mumlar. Sue Ellen 9 år.

Min morfars gång.har jag träffat år.Hon blev 99 Morfarsmonnor en mamma
och lever. Dem har jag gång.bara träffat gråtaDe började jag kom, denärpappa en
hade inte träffat mig tidigare. Cissi 8 år.

Monnors år.92 bor iHon hus därär hennes barn bor. Manett tre tarmamma av
hand henne. fikarMan och det lugnt. tråkigt.Det ganskamest Hon harärtarom

år.starr. Jozef 9grön
småDe barnen jag pratade någramed hade sällan kritiska kommentarer sinaom

äldre. Men äldre barnen blir, desto oftare reflekterar de varför del äldreöver en
kan bli gnälliga och trista. Också gårhär det höra ekon föräldrarnas uppfatt-att av
ningar.

långtråkig.Mormor ganska har varit tvåär Hon hos i frågardagar ochoss mamma
idiotiska saker. Hon vill det ska städat hennes sätt. år.Hedvig 10attom vara

Mormor bor i huset mitt såHon inte gårhimla rolig, jag såinte ditäremot oss.
ofta. Hon ingen bryr sig henne. på såHon klagar vi kommer sällan.tror att attom
Hon kanske vill vi ska där oftare. Mamma lunch med henne varje dag.äteratt vara
Mormor sålite senil, inte glömsk. år.är Hon 84 Daniel 12 år.ärmen

Jag cyklar till fåHon börjar i höfterna. klagarHon hela tiden, ärontmormor.
gnällig. jobbigt. gårDet Vi till kioskenär och köper godis. Hon vill ha sällskap.ner
Därför har hon jättesnäll katt. Hon gnällig Påsin katt. lördagarna ska denären om
ha särskilt fin villMormor bara laga jag såjag vill ritasägermat. görmat, attmen
hon Pådet med mig. jag ofta hos för hon haröversommaren sover mormor en
pool. 8 år.Teres

dåligtAndra har lite för såde inte mycket: Farmor bor isamvete att ses en
handikapplägenhet. Egentligen träffar jag henne jätteofta, det ett tagmen nu var

åktesedan. Förr farmor till orkar hon inte längre. Hennes döttrar hand-ut oss, nu
lar till henne. Vi pådär och såhälsar för honär Mamma hjälperär ensam annars.
också till det behövs. Vi sitter ochnär mycket. Vi dricker saft och kakor.äterpratar
Vi talar intressanta saker. jagNär har varit hos tandläkaren brukar jag dit.om
Klara år.12

26



påumgås distansHur man

bekantskap.många ytligi fallochLånga avstånd färretill de äldre möten enger
Såpaket.blir avsändaredå ärofta MormorhandlarRelationen presenter. avenom

Slimminge.också och ii HedemoraKungsholmenbarnenför deldet menaven
Några sinaharerfarenheter.mycket olikamedHolma finns barnBland barnen i
träffar släkteni Polenändå flicka med släktenlångt Ensläktingar borta, nära.men

avståndet. flicka villSammahålla ihop,viktigtdem detvarje lov. För är trotsatt
omvändablir Denåtminstone Polen, honstudera iellerflytta till Polen, när vuxen.

från Ryssland. harHansinråder kom medför pojke,situationen mammasomen
framtids-Tyskland,drömmerfarföräldrar bild. Han ärsinainte sett somomens

för honom.landet
gånger.träffat 4-5har jagStockholm. Farfarifarmor skilda och borFarfar och är

såintesaker. Vihandlaochleksaker. Vi brukarmycketharFarmor pratarut
år.mycket. 9Pär

året.gånger Vi skriver tillDanmark. Vimorfar bor iochMormor ett omparses
förstå vad demedlite problem säger.harskickar Jagvarandra. De attpresenter.

pigg. HonVästkusten. Honträdgården. borFarmor ärmycket ipysslarMormor
svårtsågår så snabbt jag harlånga promenader, honochhela tidenspringer tarrunt

år.11hinna med. Susanneatt
ofta loven.ganskatelefon och hos demfarfar ifarmor ochmed ärJag pratar

skämtarsportintresserad, rolig,boll. Hanmed och spelabrukar ärFarfar utevara
fast hanklipperfarfar,vill bliJag gräsetlagarmycket. Farmor mest mat. somsom
sköntjag kommer. Detblir gladasig inte. De ärinte orkar, hanegentligen attomger

år.koppla av. Daniel 12dem och barahosvara
vill de borträffade dem i JagBlekinge.farfar bor i Jagoch"Fannor attsomras.

år.10får dem. Markusjulkort.brev och Jagmig. Vi skickar presenternärmare av
Vijag gillar.atmosfär där,annorlundaPolen.min släkt bor i DetHela är somen

stad.utanförmorfar, de borochbrukar bo hosåker varje lov ochdit enmormor
fannor. Därvi ska hosinte riktigt vadnågra i göramil bort, JagborFarmor vetstan.

morfarochi Sverige. Hosi härmycketinte likafinns göra stanatt mormorsom
fattigt,deti Polen.något. lika Därdet inte ärdet alltid Härhänder är menmerasom

år.Mischa 11På gammaldags.detrikt. landetstäder detbra. I vissa ärär mer
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Tant harEster blivit änka. brukarJag dit och hjälpaspringa henne
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Några inte släktärkänner andra äldre som

någonDå relation,känner. harbarnen främstSläktingar de äldre sortsär mansom
relationenbyggeravstånd. andra äldre,handlar det när-Mennästan oavsett om

bordekanmed De tvärsöverhet, bekantär gatan, somgrannarnavaragrannar.man
Stockholmsflickortrappuppgång.granngården Ettbor ii eller de parsammasom

regel-gården, de hälsa honombörjadeträffade mycket gammal senaremanen
servicehuset.bundet

såinte Barnenytliga.Många grannkontakterna Barnenär vet namnen noga.av
någraså fall har detofta. iinte Meneller viVi hälsar varandrasäger: ses

vänskap.utvecklats till
gårIblandoch hjälpa henne.springablivit änka. brukarTant har JagEster över

glass.Då bjuda Anna-något brukar Estersärskilt för mig.dit jag inte harjag när
år.10Maria

vi kommer medPå i Malmö. Närvåra vintern bor deErnst och Lillie är grannar.
får ocksåoch vieller brödvåra äpple,brukar de hästarnahästar morot oss enge

Åsaså är.vi. 9leksaksdjur och fikarhennesgodisbit. Vi tittar
Sen tittar vifisk honom.brukar köpafiskar. ViLennart är avsomen granne

år.kompis. 9Pärfiskarna tillsammans. Han är en
sälja bärår själv. Vi skulleoch boribland. 94min Elsa HonJ hos ärär granneag

vi hade tänktinte vadså för krona. Detalla bärentill henne och köpte hon oss.varen
år.Hedvig 10bakar mycket.Hon
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Hur folkhade det förr

Förr i tiden det mycket annorlunda. Det de barn frågavelat ochvetvar som var som
någonhar fråga. bereddaDe lyssna fåroch reflektera fleraär perspektivatt attsom

tillvaron. Det gäller inte minst frånbarnen andra länder. De kan jämföra situatio-
i Sverige och i hemlandet.ner

Några barnen talar lite nostalgiskt hur det förr, folk brydde signärav om var mer
varandra och förståttAndra har svåraredet då.levanaturen attom attvar renare. var

Och ozef, frånJ flytt Bosnien, har farföräldrar för vilka det alltför mycketsmärtarsom
gångtala detatt om som en var.

I Bosnien brukade de såvakta kor, det inte kul förr i tiden.är att prata om
Jozef 9 år.

Ibland vi ligger och vilar berättarnär hur det förr i Sovjet. De hademormor var
det fattigt, morfar körde lastbil. Här i Sverige kan köpa allt.trots att man

10 år.Ivan
Mormor berättar hur det frånförr. Hon korn Falsterbo. De hade djurom var

ibland på gården, det verkar då;det roligare allting ändåbilligare,som var var men
dyrare för dem. Sabrina år.10

mångaMorfar berättar saker hur det förr. finare då,Det mycketom var var nu
såskräpar mycket." år.9Pärman ner

Monnor och hennes kompis kommer gårtill de och med hunden.när är uteoss
De har berättat förr i tiden, vad allting kostade och de trodde det skulle blinär attom
krig. Markus år.10

elvaåringEn har morföräldrar i trakten med bambamen och visargörsom resor
hur det förr. Galgbacken sånti Vemmenhög gillar han. De jättebraärvar ex. -

berätta historier. Mormor berättar nissar sånt.och och Jag lär migatt tomtarom
mycket dom.av
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känns sorgligtDet
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Så påtänker barnen sjukdomar

återkommerBarnen ofta påverkas ålderdomen,till hur kroppen ocksåibland sjä-av
len. Demenssjukdomar skrämmande, barnen märker den äldres personlig-är när att

påverkats.het har väl insatta i MångaBarnen de gamlas krämpor. demär harav
erfarenhet hur hjärt-och och kärlsjukdomar drabbat deras äldre släktingar.av cancer

ocksåBarnen funderar hur de ochöver upplever och pratarvuxna, mamma pappa,
fårde äldres sjukdomar. intrycketJag barnen och betydligt änatt vetom ser mera

vad föräldrarna årPappas morfar 80 och ligger såhem. Han inteärtror. ett ser
bra. träffarJag honom sällan och det läskigt han har blivit annorlunda,är att attse
tunnhårig, och han liteJag rädd han skulle dö, trodde hanmest. att attsover var men
skulle klara det. Han stark. 12 år.Bennyär

fårMammas inte utomhus, måstehon snubblar lätt och försik-mamma vara
tig. harHon käpp. berättar hurHon det hon liten, hon har ganskanärom var var men
svårt går långsamt.det Eleonor 8 år.att prata,

Tant Edit inte det eller kallt. Ibland har påhon mycket kläderärvet varmtom
sig, fast det roligtDet träffa alla människor,är är de liteäratt sorterssommar. men
svåra förstå ibland. år.9Brittaatt

Farmor ligger sjukhem. måsteHon gammal. Hon ha rullator.är Hon ärett en
gammal och gaggig och behöver mycket hjälp. gångerPappa träffar henne flera i
veckan. Ibland följer jag tråkigtoch min lillebror med. Det där. Jag brukar tänkaär

hon måstegammal och jag snäll henne.är Frank 9 år.att att motvara
Morfar bor i Malmö, jag träffar på Dåhonom bara kalas. brukar vi sitta ochmen

snacka stund. Morfar glömmer mycket. årNär jag ska fylla ringer vi dagenrätten
påminnerinnan och honom. 8 år.Nisse

hållaFörut påbrukade morfar busa, kan han inte det längre, han haratt men nu
åkeri hjärtat. Ibland han in till sjukhuset natten. år.Pierre 7ont

Farmor har i halsen. fåttNu har hon hon bättre.gör ärapparat attcancer en som
Det läskigt gamla blir fårsjuka. inteär Jag jag träffanär henne igen.vet om

år.Britta 9
Min farfar fick och jag jätterädd han skulle dö. Det nästanattcancer var var som
mirakel han överlevde. frånhan friskNu det. år.Susanne 11ärett att
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Till livet hör döden

Livets kretslopp finns Mångamed i barnens medvetande. har personliga erfarenhe-
anhörigas död eller allvarliga sjukdomar kommernära leda till döden.ter attav som

Hotet, svårt förstå.döden, allra flestaväntar De tänker detta medäratt attman
bävan. Att döden kan drabba mitt i vanlig och trevlig vardag märkligt ochären
skrämmande. ocksådet finnsMen de naturligt döden och trorsom ser mer som

de riktigt gamla fåkanske längtar efter sluta sina dagar. berättaAtt minnenatt att om
den dött lättnad för flera barn.ärsom en

Morfar ska dö Han har och cellgifter. fickJag reda det försnart. tarcancer en
månad sedan. träffarJag honom hela tiden. Han vill inte dö, det hemskt. Hanär är

årbara 61 åroch har barn, sju Charlotta år.11ärett nytt som
låtsasfarfarMin fick i i hansJag knä. visste inteJag hansatt attcancer magen.

sjuk innan. minnsJag begravningen. Vi trädgårdenbrukade mycket i hanvar vara
och jag. år.8Petra

Min två årmorfar dog för sedan. åkteHan med mitt kalas och han tillvar sen
vårdcentralen. år.Markus 10

Gammelmormor jättesnäll, hon mig saker. Hon dog sjukhus förettvar gav
århon gammal. fyra-fem då,Jag ihågjag kommer henne mycket.att var var men

är.Julia I 0
Morfar rökte och hostade mycket. En dag och handlade ficknär utemormor var

han hjärtinfarkt. blev ledsenJag ringde och berättade morfarnär dött.attmamma
Nu sjuk. liggerHon lasarettet ochär har har hälsatJag hennemormor cancer.

gång. 8 år.Jensen
sjuårigeNär Lasse ska tala hur det bli gammal, hittar han inget braär attom svar.

långEfter han han inte vill dö, det otäcktsäger tänka det.äratt att atten paus
Sedan berättar han farmor död och han och brukarär och läggaatt att mamma
blommor kännsDet sorgligt. Alexandra minns sin gammelfarfar. Hangraven.

hår såhade lite och dog för Tolvårigehan gammal. ocksåHenriksatt ärvar mormor
död. rökare och dog iHon lungcancer: Men hon bakade goda chokladmuffins.var

träffadeJag henne mycket hon sjuk. Jag med begravningen.när var var
ihågJag kommer ambulansen kom. Morfar bodde hos och fick blod-när oss en

i hjäman. KlaraHan dog inne sjukhuset. år.J 2propp
ÄndåFarfar dog jag år.fem jagtycker jag kände honom farmornär väl,attvar

och hennes föräldrar såtalar ofta honom han känns levande.nästanattom
Mischa 11 år.

Jag det ganska skönt för vissa gamla ska jagär dö.tror att att veta att snart
Mormor längtar lite såefter döden eller tråkigt,hon rädd. Det verkar honär ärnog

så.Det bättre hon hade katt, eller Johannes år.1ensam. vore om en

33



a°r30detganska likt hurgammalAtt när ärärär att vara manvara.

34



Alla blir blir gammaläldre dag vad Du när Dugören -

ålderdomen då åldrasDen Tanken försöker barnen skjuta undan. Jagattegna
småvill barn hela livet. Särskilt de sig gamla egentligen villtror veta attvara vara

pådet kommer bli ganskaAtt dem. Men andra det skönt blitror att att attunga. syns
år,gammal: Anna-Maria, vila skoj sina10 ska och ha med barnbarn, marknad

också ålderdomoch bada i sjön med dem. har plan för sin hon ska delaHon en -
så får sålägenhet med kompis, vi sällskap. fortsätter och jag jagHon snäll,ären

så fåbort mycket, jag jag hjälp.kommer myckettror attattger
år, fåLitet tröstande Britta, 9 det roligt bli gammal. händerDetsäger är attnog

då också.mycket
Om gammal och sjuk, kanske tänker har gjort sitt,är ärattman man man man

pigg år.vill fortsätta leva. Charlotta IIman
Många tycker annorlunda. de bedömer hur de kommer bliNär gamla,att som

jämför barnen med vad de tycker roligt flesta barn jag träffar gillar liv ochDeär nu.
mångarörelse, lek och spring och dem äldre lever ganska lugnaav omges av som
fåoch stillasittande liv. reflekterar väljer stillaDet gamla tillvaroär översom om en

fåtöljerna. Mångaeller krämpor eller brist ork tvingar gamla i kopplarom ner
tråkighetdet stillsamma till och därför finns det slags trist begränsning i bliett att

så Någongammal: Man kan inte springa och busa mycket. ska komma och hälsa
så får måsällskap och lite rädd för bli sjuk, inte bra.Jag äratt prata. att attman

år.Mikaela 7
Det verkar jobbigt gammal. kan inte direkt springa. tristMan Det äratt attvara

har levt sitt liv. mina nöjda, fast inte perfektaMen släktingar de har levt liv.ärman
år.Magdalena 12

svårt DåAtt bli gammal blir orkar inte lika mycket. blirMansätt.ettnog man
Vissa äldre jätterika. vill ha det normalt, ha till det jag behöver.Jagsämre. är pengar
behållavill kontakten Polen. Mischa år.Jag med I

såDet inte roligt gammal. Man saknar ungdomskompisar, alltär attnog vara
svårareroligt det springa gammal. Jag vill tillräckligtär äratt runtnu, om man vara

stark för klara laga min och inte behöva ha läkare sköter mej.att att mategen en som
Jag vill bli gammal i Gambia. Cassandra 12 år.

såMan ska glad för inte tycker livet för trist.lever, äratt att attvara man man
år.Antony 7

Några tycker det till och med verkar skrämmande bli gammal. harDeatt att sett
gamla de tycker förlorar kontrollen sina liv, börjar minnas ochöver sämresom som

kanske inte längre kan uppträda lika värdigt tidigare.som som
När gammal inte lika kontrollhar mycketär när ärman man som man manung,

såkan ha problem med minnet. vill ha lugn och jag blir gammal, inteJag närro
barnen skriker och har sönder huset. kanske känner ska döMan att snartman

Ellen år.Sue 9
tråkigtDet verkar bli gammal. har inget sinMan Mangöra. väntaratt att

fåvill ha lugn och ingen mig. jag jagJag ska Men kommerstöra tror att attgrav. ro,
år.mig för jag kommer bo i stan. Nikolas 9oväsen runt att

Det verkar tradigt har överallt, hela tiden, hargammal. Man detatt ontvara
sånthon talar och hela tiden. vill ha det bra jag blirJag närreceptmormor, om

gammal, jag vill inte ha Och jag vill inte ha rynkor. Sabrina 10 år.ont.men
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fåår. harDet verkar jobbigt bli gammal. ska dö. 12 HanMan Louissnartatt
far-med äldre. och morrnodern har brutit med varandra ochkontakter Mamman

Christoffer,föräldrarna i land. farmodem döende. däre-lever Han ärett annat vet att
stojrelationer till flera äldre. lever i värld med mycket stim ochhar Hannäramot, en

Åsa,ålderdomen del möjligheter. Christoffer och 8 och 9och helatt ger en nyaser
år, bli roligast just tänkerkan fördelar med gamla det allra Deäven äratt nu.se om

Våfflorålderdom helst,sig med skönt vardagsliv, fina hus och god allraett mat.en
Åsa månganågotChristoffer. Ensamhet inte uppskattar. vill hatycker Honär som

blir Christoffer kan behövahälsar hon gammal. Men tyckernär att man varasom
lite ensam

från år år:ocksåOlika erfarenheter speglas i Alexandra och 127 Persvaren
vill. vill det lugnt jag blirMan kan sitta inne och vila hur mycket Jag närtaman

så såbli det kul nu.gammal. tänker inte mycket det. vill inte gammal,Jag Jag är
bli gammal har och frisk. ensam.Det blir kul Inteär äratt om man pengar om man

ålder-svåraste frågan föreställer sig sinkanske barnen fick hur deDen egenvar
Vad du göra vill du ha det ljuva bilder lands-dom. kommer Hur Framatt matas av

utgår ifrånfamiljer, vänlig make. Andra hur de har detbygd och djur, tryggastora en
så också framtiden.idag och sina intressen. vill fortsätta iDe

frågarjag de mindre barnen vad de de ska gamla,När göra tystnartror att som
flera börjar fundera. försöker hjälpa dem och Klättradem och Jag säger:travenav

Åka samfällt. Varför intei träd Leka kurragömma rollerblades Nej, allaropar
sånt då gårNeej, inte fördet rörande eniga inte gamla. detDe Hoppaär göratt rep,

sånasig. Gjorde gamla människor saker skulle de bli betraktade tokiga. Sammasom
sålite trist bli gammal. finns de har morfarbarn tycker det verkar Menatt att som en

bli roligtvad faller honom in. barnen tycker det ska ganskaDegör att attsom som
återkommer till viktigtbli gamla. har sjuka äldre släktingar mycket detDe ärattsom

få intefrisk och inte behöva hjälp andra. hjälplös och kunnaAttatt t.ex.vara av vara
några.vill det särskilt sorgligt perspektiv förlaga sin ärmat ettsom manegen -

måladesto ovilliga de bilder framtiden. NärJu äldre barnen är är attmer upp av
livet sjuk längtar eftergammal slut. Omär ärär att attvet snart man manman man

år.dö. IIMy
dålig.försöka inte bli jag blir farmor, har ellerJag ska Omatt som som cancer

såinte roligt längre. 9 år.farfar, behöver rullator, det Brittaärsom
blir jag rädd jag tänkerHelst skulle jag vilja spela golf, jag kan. Ibland närom

på Då är.bli gammal. har levt klart. 12Bennyatt man
ÅkaGå påJag vill bo i villa jag blir gammal. bilmässa. utomlands. Jagnär

år.jag blir gammal, det gillar jag nu. 10kanske vill köra snowboard Mannenär
vill mig och tittaJag vill bo i lägenhet i jag blir gammal, latanär tevestanen

går år.och hur det för alla hockeylag. Pierre 7se
någotvill eller ställe, Grekland. ska ha detJag bo landet Jagvarmt som

så mycket.jättetrevligt, bada, mig och ska jag träffa barn och barnbarnröra
Johannes år.11

svårighetersjuåriga till praktiskaSomliga flickor, Lena, har lagt märke somsom
uppstår blir gammal: Jag vill bo litet, inte ha för mycket arbete med huset.när man

fårbehöva lite mina barnbarn hjälpa mig. kommer deJag kommer älp, Detattnog
göra.att
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årDet verkar jobbigt 80 morfar. jag blir gammalNäröverattvara vara som
sånt såkommer jag sitta jag vill ha gjort. Och vill jaghemma och göraatt som resa

Mångalite till olika pensionärer pigga. i Katalonienländer. Mormorär var nyss
och i år.red kameler bergen. Nils 8

så något"När jag blir gammal vill jag ha ganska mycket jag kan göraattpengar,
något.det händer mig vill bo i hus i Sverige, jag rädd för det ska bliJag ärett attom

krig i Bosnien igen. J0zef9 år.
Det blir bli frisk.kul gammal har och Inteär äratt pengar om manom man

Då måste ålder.ha kompisar i sin vill mig omkring.Jagensam. man egen resa, se
såbehöver inte ha mycket först jag, jag.Jag pengar, sparar sen reser

år.Daniel 12
år.Att gammal ganska likt hur det 30är är när ärattvara vara man

år.Markus 10
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får på projfs fotboll kanskeHur det beror vad har Om blirjag jag gjort. jag i jag är
såland. kanske rullstol för har mycket.i Jag jagsitter itränare tränatett annat att

har påJag kanske fel hjärtat.
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märks skillnadbondgård, detförr påhur detberättarMormor stor motvar enom
hund, det kanskebaradjur; eller kanskepå landet och havill boJag enen massanu.

och barnbarn.med fler djur och barnjobbigtär
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Bilaga

Några 0rd utredningenom

Utredningsarbetet

Sedan regeringen fattat frågorbeslut bemötande äldre skulle utredasattom om av
fick Britta kommunalrådRundström, i Helsingborg, uppdraget särskild utre-som

årdare 1996.
Företrädare för pensionärsorganisationer, fackliga organisationer, forsknings- och

utbildningsinstitutioner, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Social-
styrelsen och Socialdepartementet förordnades sakkunniga biträda i utred-att som
ningsarbetet. Utredaren har referensgrupp med företrädare för handikappor-även en
ganisationema liksom sekretariat.ett

Utredningsuppdraget dir. 1995:159 omfattande. Det har motiverat för-är en
längning utredningstiden november då1997. Utredaren skallt.o.m. presenteraav
sina förslag i slutbetänkande.ett

ingårI uppdraget att
kartlägga och analysera brister i bemötandet vårdäldre inom ochav omsorg-

ioch offentlig verksamhet,annan
-belysa vilka faktorer påverkarhos personalen bemötandet äldresom av

exempelvis ålder,betydelsen kön, utbildning, socioekonomisk och kul-av
turell bakgrund,
belysa vilket dessa faktorer hos äldre har betydelse försätt hur den äldre-
upplever bemötandet och samtidigt låterhur den äldre sig bemötas,
kartlägga och analysera faktorer i organisation och struktur bidrar tillsom-
brister i kvalitet och bemötande,
belysa internationella erfarenheter på området,och kunskaper-

pågåendebeskriva utvecklingsarbete i kommuner och landsting rörsom-
kvalitetsutveckling och innehålletutveckling i vård.ochav omsorg

Bland de uppgifter särskilt kommenteras i fråganuppdraget finns äldressom om
möjlighet flytta till särskild boendeform frågani kommunatt samten en annan om
bemötandet frånäldre andra länder.av

återgivetHela uppdraget finns bl.a. bilaga i delbetänkandet flyttaRätt attsom -
fråga bemötande äldre SOU 1996: 161. delbetänkande,Dettaen om av som

remissbehandlades, innehåller förslag rättslig reglering för underlätta äld-attom en
möjligheter flytta till kommun de i vård-behov omfattandenär ärattres en annan av

och omsorgsinsatser. Med förändringar ingick förslaget i den propositionsmärre om
ändring i socialtjänstlagen reg.prop. 1996/97: 124 riksdagen vårenbeslutadesom om
1997. Beslutet iträder kraft januari1 1998.

Sedan delbetänkandet Brister frågai bemötande äldre SOUomsorg en om av-
1997:51 och Omsorg frågamed kunskap och inlevelse bemö-rapporten en om-
tande äldre SOU 1997:52 överlämnats till socialministen i april 1997 har utreda-av

inbjudit till bred diskussion bemötande äldre. Materialet skickades tillren en om av
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uppmaningenm.fl. medverksamhetermyndigheter,organisationer,enskilda, att pre-
äldre.i bemötandeförändringarförbättrandeförslagsynpunkter ochsentera av
inbju-utredarensmaterial, blevinspireranderika ochmycketDet gensvaretsom

1997.stencil, oktobersammanställtsdiskussion, hartilldan
också bemötandetingårkartläggningsmaterialetsamladeI det rapport avomen

exempelgodasammanställning1997:76från SOUandra länderäldre samt aven
1997.stencil, maj Denlandstingochutvecklingsarbete i kommuner ut-senare
vårdinnehållet ochivisar hurutredningenvilkaflera sättgör omsorg omett av

många håll i landet.föremål kvalitetshöjandeföräldre är processer

skrifter:publiceradeHittills

Delbetänkanden

1996: 161SOUfråga bemötande äldreflyttaRätt att avomen-
SOU 1997:51fråga bemötande äldreBrister i avomomsorg en-

utredningenRapporter av

SOUfråga äldrebemötandeoch inlevelsemed kunskapOmsorg aven om-
1997:52

147SOU 1997:fråga bemötande äldreäldrebilderBarns avomav en-

utredningentillRapport

1997:76SOUfråga äldrebemötandevård ochInvandrare i avomomsorg en-

Stockholm,106 47från Kundtjänstbeställas FritzesOvanstående skrifter kan
ordertel. 08-690 91 90.91,orderfax 08-690 91

Stencil

från ochkommunervård ExempeläldreKvalitetsutveckling i och omsorg om -
maj 1997äldre,Utredningen bemötandelandsting avom

yttrandensammanställningbemötande äldre överförslagTankar och avavom -
och Omsorg1997:51fråga äldre SOUbemötandeBrister i om avomsorg en-

SOU 1997:52.fråga äldrebemötandeinlevelseochmed kunskap avomen-
1997.äldre, oktoberbemötandeUtredningen avom

i lättlästkassett,ochdelbetänkandenenligtStenciler rapportersamtovan
funktionshinder kanmed olikapunktskrift föroch isammanfattning personer

Socialdepartementet,bemötande äldre,från Utredningenbeställas avom
från HenriksonMonica08-405 43 80 ellerStockholm fax103 33

08-405 37 08.utredningssekretariatet, tel.
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Övrigt

intervjustudieEn redovisad i SoS-rapport 1997: 17 under titeln Värdigt bemö-
gårtande det lära resultatet samarbeteär mellan Utredningenatt ettav-

bemötande äldre och Socialstyrelsen. Rapporten behandlar bl.a. hurom av
personalens teoretiska kunskaper i äldreomsorgensomsätts praktik.
Denna skrift frånkan köpas Socialstyrelsens Kundtjänst, orderfax 08-760 58 95
tel. 08-795 23 30.
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