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Bäste intervjudeltagare!

Sedan 2004 har SHARE (Undersökningen om 
hälsa, åldrande och pensionering i Europa) 
varit en viktig resurs för den europeiska 
forskningen om åldrande. I tjugo länder från 
Sverige till Grekland och från Portugal till 
Estland har sammanlagt 62 000 personer över 
50 år blivit intervjuade om sina levnadsvillkor.

Du har blivit utvald 
att medverka och 
vi vore tacksamma 
för ditt deltagande. 
Genom att ta dig tid att 
svara på våra frågor 

bidrar du till att socialpolitiken i Europa kan 
baseras på vetenskapliga resultat. Dessa 
forskningsresultat är värdefulla för politiker 
som ska kunna fatta beslut för att förbättra 
livsvillkoren.

För att ge dig som intervjudeltagare en bild av 
SHARE redovisar vi här några viktiga resultat 
från tidigare studier.

Familj och vänner

Trots att media 
ofta rapporterar att 
familjen har fått en 
mindre betydelse 
i vårt samhälle, så 
visar SHARE att 

familjen är mycket betydelsefull i hela Europa. 
Skillnaderna mellan olika länder är stora men 
ett genomgående drag är att kontakterna 
mellan generationer har fortsatt stor betydelse, 
t.ex. när det gäller att ta hand om barnbarn 
eller ge ömsesidig ekonomisk hjälp. Samtidigt 
visar SHARE att i länder med en aktiv 
socialpolitik kompletteras familjens stöd i stor 
omfattning med olika socialpolitiska program. 

Hälsa

Ökade kostnader för 
hälso- och sjukvård 
betraktas ofta som 
ett problem, samtidigt 
som satsningar på 
hälsovård leder till 

bättre hälsa. När alltfler lever länge blir 
kunskapen om  hälso- och sjukvårdspolitikens 
effekter allt viktigare. Särskilt den 
förebyggande hälsovården har visat sig ge 
positiva effekter på hälsa. Därför är politikens

Ekonomisk situation

Att gå i pension är 
en viktig händelse i 
livet, som inte minst 
påverkar den eko-
nomiska situationen. 

Samtidigt är konsekvenserna av att gå 
i pension tidigare inte desamma i olika 
europeiska länder och politikens utformning 
spelar därför en stor roll för skillnader i 
pensionsålder mellan olika länder. Detta har 
betydelse för såväl individ som för samhället 
i stort. Därför är det viktigt att den ofta mycket 
komplexa debatten om pensioner bygger 
på väl underbyggd vetenskaplig kunskap.

utformning i de olika euroepiska länderna 
viktig. Det gäller såväl dagens förebyggande 
hälsovård som tidigare decenniers. 
Hälsosituationen är generellt bättre för 
äldre som växt upp i länder som länge haft 
förebyggande hälsovård. SHARE visar också 
hur sjukvården kan begränsa de negativa 
effekterna av olika långvariga sjukdomar.

Tack än en gång!

Prof. Axel Börsch-Supan, Ph.D.
Forskningsledare för SHARE


