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Successful ageing

• Forskningsinriktning vid Örebro universitet

• Flervetenskaplig forskning om äldres situation (16 ämnen)

• Doktorandprogram (30-40 doktorander)

• Statsvetenskapligt projekt om politiskt deltagande

• Projektledare: Thomas Denk & Joachim Åström
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Andelen över 65 år i befolkning
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Frågor om de äldres situation i Sverige
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Bedömning av äldres situation
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Skillnader mellan generationer?
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Upplevd ökad motsättning 2001 och 2016
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Bortglömda eller prioriterade?

Äldre upplevs vara underrepresenterade

Äldre upplevs inte vara prioriterade

Stagnerad motsättning mellan äldre och yngre
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