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FÖRORD
Sedan vi 2020 gav ut Seniorhandboken för första gången har det 
varit ett stort intresse för den. Seniorhandboken är tänkt att fung-
era som en kunskapsbank och ger svar på många av de frågor om 
seniorer som SPF Seniorerna årligen får av allmänheten, jour-
nalister och våra egna medlemmar. Seniorhandboken innehåller 
samhällsfrågor, ger råd och stöd till privatlivet och tar upp saker 
som allmänt kan vara bra att känna till om livet som senior.
 
SPF Seniorerna har i denna handbok sammanställt svar för att 
sprida kunskapen till fler. Boken tar inte upp alla frågor som 
rör seniorer och ger inte alla svar, men vi hoppas att den ska 
vara ett stöd och ge vägledning till var svaren finns.
 
Seniorhandboken uppdateras regelbundet. De fakta, siffror och 
förhållanden som nämns i texterna gällde sommaren 2021. Vi 
reserverar oss därför för eventuella ändringar efter denna tid.
 
Texten är sammanställd av uppgifter som är hämtade från offi-
ciella myndigheters och organisationers webbplatser samt tid-
ningsartiklar. I slutet av handboken finns våra källor med kontakt-
uppgifter.
 
Trevlig läsning!

Peter Sikström 
Generalsekreterare, SPF Seniorerna


