
Senior i det smarta samhället
– Om pionjärsenioren och vad alla seniorer behöver bereda sig på

”Vad innebär det när hälso-, nära vård- 
och omsorgssektorn blir digital?” 

”Hur måste bostaden anpassas för 
den enskildes och aktörernas behov?”

”Hur skapas tillit, trygghet och 
gemenskap när allt ska vara så smart?”

”Vilka ser till att allt fungerar när 
personal ersätts av teknologi och 
robotar?”

Hösten 2020 kommer boken Senior i det smarta samhället,  
baserad på över 12 års studier i dialog med fler än 12 000 seniorer. 



Vad behöver seniorer veta om de stora 
förändringar som sker i utvecklingen av 
det smarta samhället och som kom-
mer att påverka allt och alla, förr eller 
senare? 

I flera år har studier och diskussioner genom-
förts tillsammans med seniororganisationer 
beträffande samhällsförändringarna. Från 
finansieringsutmaningar för välfärden till 
exempelvis teknik- och boendeutvecklingen, 
och vad seniorer behöver bereda sig på. I vissa 
delar av arbetet har det varit fokus på seniorer 
som är aktiva med utvecklingsarbete i olika 
grupperingar, exempelvis inom hälsofrämjande, 
nära vård, boende och välfärdsteknologi – de 
mer utpräglade pionjärseniorerna.

Mats Olsson har i över ett decennium publicerat ett flertal stora studier om morgon- 
dagens hälsovård, bostäder och service för de äldre. Från seniorer, anhöriga, politiker 
och tjänstemän har samma fråga återkommit: Hur skulle han själv göra när det gäller 
boende, hälsoskapande och tjänster i sitt eget seniorliv? Svar på dessa frågor samman-
fattas i boken Senior i det smarta samhället, med publicering i september 2020.

Boken kommer bl.a. belysa följande frågor:

• Digitalisering. Vad innebär det när hälso-, nära vård- och omsorgssektorn blir digital?

• Boende. Hur måste bostaden anpassas för den enskildes och aktörernas behov?

• Hälsa. Hur skapa tillit, trygghet och gemenskap när allt ska vara så smart?

• Samordning. Vilka ser till att allt fungerar när personal ersätts av teknologi och 
robotar?

• Logistik. Vad betyder förändrad distribution inom detaljhandeln och sjukvården?

Gör dig redo för framtiden

Kommer under hösten 2020



Några av bokens kapitel:

• Tre villkor för benämningen 
pionjärsenior

• Demografiska förändringar  
på gott och ont

• Detaljhandels- och hjälpmedels-
konsumtion på nya sätt

• Hälsofrämjande, vård och  
omsorg på nya sätt

• Boende för smarta välfärds-
lösningar 

• Vad alla seniorer behöver  
bereda sig på

• Grundläggande lagar, regler  
och rättigheter

• Det smarta samhället invaderar

Vad menas med en pionjärsenior?
Det handlar om en ny seniorgeneration.
Vi pratar i huvudsak om sena 30-talister och 40- och 50-talister. Någon gång under 
1950-talet upplevde de etableringen av välfärdssamhälle 1.0. De blev pionjärer på flera 
olika sätt. Nya samhällslösningar och teknik för hemmet, med bland annat hushålls- 
maskiner och teve, förändrade tillvaron och livsvillkoren.

Det dröjde ett fyrtiotal år innan nästa stora förändringsvåg, men när den väl kom blev 
den omvälvande för dem. Under ett antal år från slutet av 1990-talet kom digital teknik 
som påtagligt förändrade tillvaron. Hem-pc-reformen, internet, den smarta mobilen,  
sociala medier, bank-id och swish bidrog med nya möjligheter.

Nu är vi inne i 2020-talet och även 50-talisterna har blivit seniorer. Välfärdssamhälle 2.0 
börjar ta form och det är dags även för hälsofrämjande, vård och omsorg att digitalise-
ras. Stegvis flyttar dessa delar från vård- och omsorgsinstitutionen till hemmiljön eller 
annan plats där man befinner sig. Nära vård heter det. Samma årskullar blir pionjärer än 
en gång. De blir de första seniora användarna av nya digitala välfärds-, trygghets- och 
konsumentlösningar. Det är då en del välfärdspionjärer blir pionjärseniorer – en grupp 
användare som många aktörer kommer att vara intresserade av att bättre förstå. Hur får 
man de digitala tjänsterna att fungera? Även för seniorer i allmänhet!



Om författaren
Med en medicinsk grundutbildning som efter hand 
kompletterats med utbildning inom IT-ledarskap har hela 
yrkeskarriären gjorts i hälsosektorn. Chefsbefattningar 
i läkemedelsbranschen följdes av jobbet som framtids-
strateg hos Kairos Future där projekten har handlat om 
morgondagens hälso-, vård- och omsorgssektor.

Lång tidsserie med inspiration till boken och projektet
Urval av studier och projekt mellan 2008 och 2020, i 
kronologisk ordning, som har bidragit med inspiration 
till boken och projektet:

• Morgondagens hälsokonsument
• Om äldres önskemål om bostad och service  

i ett 15-20-årsperspektiv
• Framtidens hemtjänst
• Hälsofrämjande genom digital intervention
• Äldreliv i nätverkssamhället 2040
• Nära liv – nära vård
• Hemmet som bo-, vård- och arbetsplats
• Den smarta seniorkommunen

Mats Olsson

Håll dig uppdaterad
Gå till bokens hemsida www.pionjarsenior.se för att:

• få förhandsinformation om när boken publiceras 

• få nyhetsbrev varje kvartal med viktiga nyheter som ryms under rubriken 
Senior i det smarta samhället

• dela med dig av erfarenheter och kunskap genom att delta våra i enkäter


