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Fritidsperspektiu
Dogens värd och ornsorg om äldre utgår ofto från ett medicinskt syn-

sätt Detto rnåste kompletteras med ett pe rspel«iv där välbefinnondet
är utgångspunkten. Fritidsperspel«ivet erbjuder ett olternotiv till vårdperspektivet och gör det möjligt att lyfta from människors resurser och
möjligheter till ökod livskvolitet och ökat välbefinnonde.
TEXT: HANS-ERIK OLSON

är 4o-talistgenerationen
åldras kommer den att
vara mer aktiv och krä-

t96o-talet. Numera skulle ingen
initierad drömma om att uttrycka

förvaltningar för "kultur" och "fri-

sig så omedvetet.

ter inte skulle vara viktiga fritidsak-

vande än tidigare

Den fritidsvetenskapliga teoribildningen går tillbaka till Aristoteles tankar om det goda livet, där
fred, fritid och att göra sköna saker
var meningen med livet - inte krig,
arbete och det nödvändiga. Fritid
uppfattas numera som en kvalitet
som ökar vår frihetskänsla och livsmakt. Politiskt har man också i alltfler länder börjat uppfatta fritiden

tiviteter. Under 9o-talet har ett

ge-

nerationers äldre. Detta ställer nya
krav på den offentliga sektorns

organisation. För att organisationen ska kunna ändras måste ett
nytt perspektiv - fritidsperspektivet - föras in i politiken. Detta är
inte alldeles enkelt. Fritiden är i
Sverige ett tämligen missförstått
område. N ationalency kl op e din tolkade nog r99z det offentliga Sveriges syn på fritiden tämligen korrekt, när man skriver att fritid är
"den del av dygnet och veckan som
inte upptas av arbete, måltider och
sömn". Fritid blir en restpost när
allt "viktigt" har utförts.
Sådana restpostdefinitioner var
vanliga i den fritidsvetenskapliga
(Leisure Science) diskussionen på

tid", precis som om kulturaktivite-

hundratal kommuner lagt samman
dessaa båda

till "kultur

och

fritid".

Ingen har dock ännu lyckats förstå

varför och någon gemensam övergripande förståelse har ännu inte
publicerats.
En av orsakerna till denna trivialisering är avsaknaden av både
forskning och högre utbildning

som en betydelsefull faktor för
både individer och samhället.

inom fritidssektorn. Situationen är
annorlunda utomlands. I anglosachsiska länder kan studenter till

TRIVIALISERING
Förståelsen av fritidens betydelse

och med avlågga doktorsgrad i
Leisure Science (motsvarande).
Utomlands finns också ett stort

har försvunnit de senaste decennierna. Begreppet har trivialiserats,
vilket tydligast framgår i den kommunala organisationen. Där har
man sedan 7o-taletbyggt upp olika

antal forskarorganisationer, veten-

skapliga tidskrifter och forskarkonferenser inom forskningsfältet.
Få känner till detta i Sverige.
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Gamla och hjiilpbehöuande har mycket att berättct

Mer bekant är kanske wHo:s
definition av "aktivt åldrande":
Aktivt åldrande är en process för
att optimera möjligheterna för
fysiskt, socialt och mentalt välbefinnande genom hela livet, i syfte att
öka förväntningarna på ett hälsosamt liv, produktivitet och livskvali-

tet även

fritid är således viktig för att
wso:s mål. Organisationen har

En god
nå

på äldre dagar.

-

men uem

tar

sig

tid att lyssna?

funnit att det även på den internationella arenan finns anledning att
"tydliggöra och popularisera termen 'aktivt åldrande"'. Detta bör
ske genom dialoger, diskussioner
och debatter, såväl i politiken som i
media. För att underlätta den debatten ställer gärna wuo upp och
hjälper till.
Det kan behövas i Sverige, för
med den trivialiserade uppfattning
om fritiden och dess betydelse har

de äldres

inte

fritid och välbefinnande

uppmärksammats särskilt

mycket. Etnologen Owe Ronström
karakteriserade i en artikel r998

forskningsläget som att "mycket
'äldreforskning' har varit och är
ännu'e1ändesforskning', gamla
med problem, gamla som problem
och hur man ska Iösa dem".
Läget är inte särskilt annorlunda
idag. Tvärtom har särskilt äldreomsorgen marknadsfört sig själv,
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eller blivit marknadsförd, som en
eländessektor med allt från maskar
i liggsår till tjyvnyp och neddrogade åldringar. Om vi redan nu har
sådana problem med vår äldreomsorg, hur ska det då inte bli när 4otalisterna kommer upp i högre
ålder? Och hur ska vi få människor,
som kan uälja arbetsgiuare, att futvilligt arbeta med de äldre?
Vad göra? Dagens vårdperspektiv på de äldre utgår från ett medicinskt synsätt. Behandling av olika
slags krämpor blir huvudsaken. Det
synsättet måste kompletteras med
ett perspektiv där välbefinnandet är
utgångspunkten. De äldre ska inte
bara fås att behålla sin kompetens
utan dessutom växa och utveckla
sig som människor. Det är detta jag
menar med ett fritidsperspektiv!
Det är en väsentlig skillnad mellan
"health" och "wellness".
Fritidsperspektivet erbjuder ett
alternativ till vårdperspektivet. Ur
ett fritidsperspektiv blir det viktigt
attlyftafram människors -i det här
fallet de äldres - resurser och möjligheter till ökad livskvalitet och
välbefinnande. Inom fritidsvetenskapen ser man inte människor som
"klienter", " värdfall" eller liknande
utan som skapande människor med
inneboende resurser, vilka behöver
stimuleras. Detta gäller oavsett ålder och funktionshinder.

MINST AKTIVA
GYNNAS MEST
I Sverige finns få vetenskapliga studier av hur man stimulerar aktivitet
hos äldre. 1986 publicerade Bengt
Arnetz och Töres Theorell en forskningsrapport kring ett aktiveringsprojekt för pensionärer på ett servicehem. Under projektets inledande
sex månader hojdes aktivitetsnivån
med 3 50 procent. Programmet gav
också följdeffekter: Deltagarna
borjade att själva aktivera sig utanför programmet. Arnetz och Theorells slutsats blev att "de äldre som
före programmet var minst socialt

aktiva gynnades mest av det".

Amerikanerna Kuypers och
att om de äldre

Bengtson menar

anses sakna social kompetens, ten-

att verksamhet för äldre är deras
uppgift. Möjligen med undantag
fr än nägr a kulturprogram. Fritidssektorn brukar i stället prioritera

derar omgivningen att behandla
dem som socialt inkompetenta.
Detta leder efter hand till att de
äldre förlorar sin sociala förmäga.
Om de ä andra sidan får behålla
känslan aY att dga denna kompetens vidmakthåller de förmågan.
Med känslan av avtagande social
förmåga följer ofta social isolering

barn och ungdom. Bakom detta ligger dels den traditionella oron att
"föreningslös ungdom" annars ska
löpa amok på stadens gator och

och ensamhetskänslor.

tidsledare

Ur ett fritidsperspektiv blir det
viktigt att de äldre får behålla sin
sociala kompetens och får sina
inneboende resurser stimulerade
och bekräftade. Därmed minskar
också vårdbehovet. Vi får piggare
och nöjdare äldre, samtidigt som vi

ledare

gör samhällsekonomiska vinster.

torg, dels den politiskt mäktiga
idrottsrörelsen som behöver ständig påfyllnad nedifrån av karriärsugna knattar och ungdomar.
Därför anstälIs kommunala fri-

-

- i betydelsen ungdoms-

men inga äldreledare. Barn

och ungdomar är den grupp som
huvudsakligen besöker de kommunala fritids- och ungdomsgårdarna
men gruppen består av enbart cirka

43o ooo personer. Trots detta
utbildas idag fem- till sexhundra
ungdoms-/fritidsledare varj e år och
endast ett fätal äldreledare.
Yarje är satsar Sveriges kommu-

DEN POLITISKA
ORGANISATIONEN

Hur stimulerar dä den offentliga
sektorn de äldre till aktivitet? Är
sektorn rätt organiserad för att
möta denna utmaning? Har de som
arbetar inom äldreomsorgen rätt
utbildning och kompetens för att
erbjuda äldre aktiviteter och se

ner cirka zo miljarder på "kultur
och fritid". Att svenska kommuner
saknar äldreledare, som kan öka

äldres livskvalitet och aktivitet,
beror på politiska prioriteringar
och inte på bristande ekonomiska
resurser. "Vi har inte råd", är bara
ett enkelt politiskt svepskäl.

deras inneboende resurser?

Kring sådana frägor har vi liten
kollektiv kunskap. De huvudansvariga för äldreomsorgen/-vården
är enheter inom landstingen och
kommunerna. Mellan dessa finns
ingen kommandostruktur, vilket
har gett upphov till konflikter kring
vem som ska göra vad.
Men även på kommunal nivä år
organisationen oklar. Fritid har inget med "yärd" att göra. Trots detta

låter de flesta kommuner en aktive-

rande fritidsverksamhet

för

de

äldre ligga under äldre-/socialförvaltningen. I Stockholm har detta
synsätt lett till att verksamheten i
stort sett helt försvunnit.
De flesta kommuner har också
särskilda förvaltningar för "kultur
och fritid". Dessa brukar inte anse

KATEGORILOKALER
Resultatet blir inte bra. Stiftelsen
Stockholms läns Äldrecentrum påpekar att inom äldres vård och

omsorg har kommunerna ett ansvar för uård och funktionsuppehållande insatser. Men kommunerna har inget ansvar för det förebyggande arbetet eller för att vidmakthåIla de äldres friskhet. Efter verkställd rehabilitering finns vanligen
ingen instans att sända de äldre till
lör att de själva ska kunna höja sin
livskvalitet. Här får kommunerna i
allmänhet forlita sig till frivilliga
krafter, vilka aldrig räcker till. Re-

habiliteringskostnaderna riskerar
att bli bortkastade.
I Sverige är vi duktiga på att segregera människor. Det gäller inte

ALDREOMSORG 3/2003

och på kvällarna vuxna och ungdo-

mar. Detta fungerar därför att fritidspreferenserna, det vill säga vad
man vill göra på sin fritid, inte skiljer sig så mycket mellan olika å1dersgrupper. Det är en myt att alla
pensionärer bara vill sitta hemma
och titta på tv!

ä

I use och Kanada har man ett
liknande system med kommunala
neighbourhood centres. I Minneapolis, vars verksamhet jag har studerat på plats, har politikerna medvetet delat in staden i 49 "parks and
recreation districts". Var och en
har en park, grannskapscentra och
allaktivitetshus.
ALLA ÅIORARS UUS

rllr

I Sverige intresserar sig få politiker
för den sociala och kulturella närmiljön. Det är den fysiska miljön
som alla värnar om. Vi är mer intresserade av att rädda torsken i
Östersjön, än att bygga upp en god
närmiljö där oiika generationer kan

:#*-

mötas som människor. Resultatet
blir att pensionärerna blir rädda för
"farliga ungdomar" och ungdomarna tycker illr om alla "russin".

I

Folkhälsoinstitutets studie

zoo r påtalade intervjupersonerna
tydligt att de äldre vill umgås och

vara tillsammans med alla generationer och inte enbart samlas i "äidregrupper". Dessvärre har vi i all-

Utlopp för energi i en suängom!

bara olika etniska grupper. Inom
fritidssektorn har segregationslustan satts i system. För barnen finns
fritidshem, för föreningsaktiva
vuxna och för idrottsrörelsen finns
olika varianter av anläggnrngar. för
kulturarbetarna finns kulturhus
och för böcker och tidningar finns
bibliotek. Till och från har kommunerna öppnat särskilda kategoriIokaler även för äldre.
Vilka värderingar ligger bakom
denna segregation? Vi vet från norska undersökningar att äldre tillbringar 70 procent av sin tid i bostaden eller i närmiljön. Ungefär sam-

ma påstående gäller barn och yngre

ungdomar. Närmiljön blir viktig
som aktiveringsarena för både barn
och äldre. Hur ska vi då organisera
närmiljön på bästa sätt för att få
aktiva medborgare?
I Sverige har få ställt sig den frågan. Våra politiker och tjänstemän
arbetar var och en från sitt smala
sektors-/åldersperspektiv. Utomlands ser vi exempel på ett annorlunda tänkande. I Norge har politikerna skapat ett iämförelsevis väl
utbyggt system med gemensamma
hus för alla åldrar. På dagarna dominerar de äldre och småbarnen

mänhet inte en politisk struktur
som stimulerar till sådana gränsöverskridande insatser. I Sverige har
vi många ungdomsgårdar och äldrehus, men få allaktivitetshus och
alla åldrars hus.

Diskussionen tangerar frågan
hur vi ska organisera närmiljön, så
att även människor som inte är föreningsaktiva ska bli stimulerade till
aktivitet. Överhuvudtaget har vi
liten kollektiv kunskap om de äldres fritid och vad de gör.
Den politiska tulipanarosen under andra halvan av rgoo-talet har
ju varit att uppmana folk att gå med
i en förening. Detta har inte funge-
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gen genom olika slags aktiverings-

program.

wHo är mer självsäker på det
socio-ekonomiska värdet av ett fritidsperspektiv på de äldre. Det
leder till att:
färre människor dör i förtid
under sin högproduktiva ålder,
färre äldre människor drabbas
av kronisk sjukdom och smärta,
fler äldre kommer att leva ett
självständigt liv och njuta av en

Det dr uiktigt att iildre får sina inneboende resurser stimulerade ocb
bekräftade.

rat, vilket ungdomsgårdarna är ett
exempel på. Resultatet har blivit
social isolering och ökad ohälsa.
Och som ett resultat av detta ökade
kostnader för vård och sjukskrivningar.

AKTIVA ÅIONE
LÖNSAMMA?
Vilka äldre som själva engagerar sig

i fritidsverksamheter är till viss del
beroende på ett inre engagemang
och intresse, men en viktig barriär
för deltagande är också ekonomin.
I många kommuner är det populärt
att anse att vuxna människor själva
ska betala för sin fritidsverksamhet.
Resultatet blir att de som inte har
räd att betala ett gymkort eller ett
teaterabonnemang - även om de
skulle vilja - inte gör det.
Vad vi emellertid bör fråga oss är
om det inte är lönsamt, rent ekonomiskt, för kommunerna att betala
detta gymkort. Tänk om vi på det
sättet kan uppskjuta och förkorta
en äldres vistelse i särskilt boende?
Kring sådana frågeställningar har

vi föga kunskap. Vi klagar

över
kostnaderna, men undersöker inte
hur vi ska forbilliga verksamheten.

Ett av skälen till detta är att
forskningsorganisationen ser ut
som den gör. Den ekonomiska
forskningen med bäring mot äldre
som hittills genomförts har såvitt
bekant rört transfereringar (pensioner med mera) och inte den samhällsekonomiska effekten av olika
politiska åtgärder. Det hittills allenarådande vårdperspektivet på
äldrepolitiken har gjort att i stort
sett endast forskare från medicinsk
fakultet eller från socialt arbete har
fått forskningsmedel.
FORSKNING SAKNAS

Vi

saknar samhällsvetenskaplig
forskning kring äldrepolitiken med

tonvikt på ekonomi och politik.
Därför vet vi inget om det ekonomiska utfallet av olika alternativa
handlingslinjer. Flera studier - ännu
opublicerade - från Varberg och
Karlstad antyder att kommunerna
kan spara pengar inom äldreomsor-

god livskvalitet,
fler äldre kan fortsätta att ge ett
produktivt bidrag både till ekonomin och till viktiga sociala,
kulturella och politiska delar av
samhället, vare sig detta sker i
betalt eller obetalt arbete eller
inom hemmet och familjelivet,
färre äldre kommer att behöva
kostsam medicinsk behandling
och vård.

Med hänvisning till en aktuell amerikansk studie hävdar wHo zoor
att genom en allmän sänkning av
sjukdomstalen bland äldre, har
kostnaderna för vårdhemmen kun-

r73 mrljarder
dollar (!)enbart under t994.

nat minskas med

VAD BÖR GÖRAS?
l. Lyft fram fritidsperspektivet
Fritidsperspektivet är i Sverige
missförstått. Vi måste ta del av den
internationella forskningen och
utvecklingsarbetet. Just relationen
"Leisure and Aging" börjar nu upp-

märksammas

i allt flera

länder.

§7HO har rest precis samma krav.
2. Kunskapssammanställning

Det finns en allt rikare forskning
inom området, men som är praktiskt taget okänd i Sverige. Vi behöver en kunskapssammanställning som även fritidspolitiker kan
läsa. Den bör inte enbart handla
om fritidens betydelse för äldres
välbefinnande och livskvalitet,
utan även ta upp metoder för sti-
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mulans

till aktivering

av de äldre.

År ,.ooo gav Svenska Kommunförbundet ut en översikt, Att sörja för
äldre, som är skriven ur ett vårdoch omsorgsperspektiv. Vi skulle
behöva en liknande översikt skriven ur ett fritidsperspektiv.
3. Analysera
i svensk

barriärerna

politik

Vilka barriärer finns för en effektiv
organisering av äldres fritid? Hur
ser politiker och tjänstemän inom
social-/vårdsektorn respektive kultur-/fritidssektorn på de äldres fritid? Vem ska organisera vad? Vill
man överbrygga generationsgränserna och hur ska i så fall det gå till?
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ker att kunskapssammanställningarna måste vara "enkla att förstå för
att kunna användas av politiker,

pedagogik även för de äldre
bara för sju- till tioåringar!

media, äldregrupper och den intres-

6. Genomför studieresor

serade allmänheten".

Det är inte bara Sverige som har en
växande grupp äldre. Samma är

5. Förbättra utbildningen

forhållandet i de flesta västländer.
Hur har man där löst uppgiften?
Vilka synsätt har man anlagt? Vilka
effekter har man fått? Om äldreomsorgen ska locka människor att

Utomlands har universitetsutbildningar inom det fritidsvetenskapliga fdltet nu börjat ge kurser på temat
"leisure and aging". Vi behöver lik-

4. Öka forskningen

nande utbildningar i Sverige, vilket
kan genomföras genom att existerande vårdutbildningar kompletteras eller att till exempel delar av
arbetsrerapiutbildningarna orienterar sig mot Tb erap ewtic Recreation.
Detta är ett fält inom den amerikanska fritidssektorn som framför allt
utbildar aktivitetsledare inom verk-

Forskningen om de äldre domineras

samheter

av olika vårdinriktningar. Forskningen om äldre måste komplette-

Mycket av den kunskapsmassan
borde vara relevant också inom

ras med samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning. wHo instäm-

svenskt äldrearbete. Ett annat alter-

mer även i detta krav och understry-

inte

arbeta i verksamheten så måste den
framstå som en kunskapsorganisation, där utveckling av metoder och
arbetssätt är ständigt återkommande. För att stimulera till detta bör

studiebesök göras inte bara av
tjänstemän och andra i ledande
befattningar utan även av vårdbiträden och

för funktionshindrade.

nativ är att utveckla dagens fritidspedagogik till att också omfatta

-

undersköterskor.
Hans-Erik Olson,
fil dr, lnstitutet för
Fritidsvetenskapliga
Studier, Stockholm.
Litteratu rtips for hela

temanumret finns på sid 47.
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