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Sammanfattning 
 
Bakgrunden för uppsatsens syfte härstammar från de utländska förfrågningar som via 
Location Scandinavia inkommit till Regionförbundet Jönköpings län. Dessa har velat ha 
information om vilka aktörer som finns i Jönköpings län och vad dessa gör för äldre och 
åldrande. Location Scandinavia, inom Regionförbundet Jönköpings län, arbetar för att 
attrahera utländska investerare och etablerare i länet. Syftet med uppsatsen är att kartlägga 
olika aktörer i länet, med fokus på kommersiella företag, för att få en överblick av vad de gör 
för äldre och åldrande. 
 
Förutom det oklara behovsbegreppet ”ålder” kan man genom en historisk tillbakablick i 
litteraturen anta att synen på äldre och åldrande har förändrats över tid. Sverige är ett utav de 
länder som i nuläget har den högsta andelen äldre människor i världen, vilket kan ses som ett 
samhälleligt problem eller som en samhällelig framgång. Det skulle också kunna ses som en 
möjlighet att utveckla en äldrelivsbransch, något som anses kunna ha en stor betydelse för 
Sveriges framtida tillväxt. 
 
Resultatet visar att det finns flera aktörer och arenor i Jönköpings län som riktar sin 
verksamhet mot såväl äldre som åldrandet. Inriktningen för aktörerna är ofta hjälp och 
hjälpmedel av olika slag. Under våren 2008 har dock företagsetableringar gjorts vars främsta 
syfte är att tillhandahålla de äldres kompetens på olika sätt.  
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Summary 
The aim of this study originates from foreign requests that Regionförbundet Jönköpings län 
has received via Location Scandinavia. The requests concerned information about different 
actors in Jönköpings län and what these do for elderly people. Location Scandinavia, within 
Regionförbundet Jönköpings län, is working to attract foreign investors in the region. The 
aim of the study is to examine different actors in Jönköpings län, focusing on commercial 
businesses, to get an overview of what they can do for elderly people. 
 
Apart from the indistinct concept of ”age” one can through an historical point of view 
assume that the vision of age has changed over time. The situation in Sweden today is that 
the proportion of older people is one of the highest in the world, which could be considered 
a problem on a social standpoint as well as a societal success. It could also be seen an 
opportunity to create a new” elderly industry”, which in the future will have importance on 
the economic growth of Sweden. 
 
The result shows that there are several actors in Jönköpings län focusing on aging and 
elderly people. The majority of the companies are focusing on different types of aiding 
equipment. Although during the spring of 2008 companies has been established which has 
there main focus on supplying the competence of older people 
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1. INTRODUKTION 

Från 1800-1930 talet, då industrialiseringen tog fart och utvecklades i Sverige, började den 
demografiska transitionen att sakta förändra befolkningens åldersstruktur. Demografisk 
transition innebär ett långtsiktigt sjunkande dödstal och långsiktigt sjunkande födelsetal 
bland befolkningen (SCB). En sådan förändring har hänt i alla industrialiserade länder under 
industrialiseringsprocessen (Brommé & Jonsson, 1994) och det är i vår tid inte längre någon 
nyhet att andelen äldre ökar och att allt fler kan se fram emot en ålderdom med god hälsa. 
Resultat från en nyligen publicerad studie av sociologen Meinow (2008) visar exempelvis att 
fler kan leva längre än förr, trots svåra problem. Detta skulle däremot på sikt kunna leda till 
resursproblem inom äldreomsorgen. 
 Den förväntade befolkningsstatistiken för åldern 65 år och uppåt, beräknas exempelvis att 
utgöra hälften utav EU:s invånare år 2050 och inom EU nämns därför den demografiska 
transitionen vara en utav de största utmaningarna vi står inför i framtiden (Cousins, 2005).  
 
Vårt land räknas numera vara ett av världens ledande när det gäller högst andel äldre 
personer (Berg, 2007). Förändringen av andelen personer över 65 år har ändrats snabbt, från 
att vid 1900-talets början ha utgjort 8,5 % av befolkningen till att år 2010 beräknas vara cirka 
22 %. Det betyder att vi från 1900-talets början, fram till det första decenniet under 2000-
talet, har fått en tredubbling av antalet äldre i befolkningen. Det finns ingenting som talar för 
att trenden skall avmattas efter år 2010. Snarare pekar tendensen på att andelen äldre 
fortsätter att öka (SOU 2004:44).  
 
Den demografiska förändringen innebär redan stora förändringar i samhället och kommer 
även fortsättningsvis att medföra förändringar på vår samhällsekonomi. Den så kallade 
rekordgenerationen1, som utgör cirka 1,2 miljoner av Sveriges totala befolkning, kommer 
inom några år att lämna arbetslivet på allvar (Lindgren m.fl., 2005). De förmodas ha en ökad 
efterfrågan av aktiviteter så väl som av resurser inom vård och omsorg. I jämförelse med 
dagens äldre har de en mer stabil och stark ekonomi och de förväntas därför också ha en 
ökad köpkraft (Majanen, 2008). Detta ger utrymme att utveckla och att få betalt för nya 
produkter och tjänster för såväl privata företag som aktörer inom offentlig verksamhet. Det 
kommer också att finnas utrymme att skapa nya modeller och metoder för samverkan mellan 
olika aktörer och arenor i samhället.  
 
Befolkningsförändringen skulle mycket väl kunna ses som någonting skrämmande och som 
ett allt större och tilltagande samhällsproblem. Det skulle också kunna ses som något 
fantastiskt; att vi för första gången i historien snart kan se att befolkningen fått möjlighet att 
leva hela sitt biologiskt möjliga liv, på ett så bra sätt som möjligt. Att finna former för att 
hantera och utveckla dessa nya utmaningar skulle kunna leda till att en ny tillväxtbransch 
skapas. Denna framtida tillväxtbransch, som kommit att kallas ”Äldrelivsbranschen2” 
förväntas på sikt spela en betydande roll för den fortsatta tillväxten i landet. 
 

                                                 
1 Personer som är födda åren mellan 1945-1954 brukar kallas för rekordgenerationen. Begreppet växte fram 
i slutet av 1990-talet, då riktlinjer för ett projekt om fyrtio-femtiotalisternas uppväxt samt påverkan på 
svenskt och internationellt samhällsliv startades av Kairos Future. Andra begrepp som också används för att 
beskriver denna generation är bland annat ”Fyrtiotalister”, ”köttberget” ,”Passionär” (en modern pensionär) 
eller  Sallies (Senior AffLeunt Life lover Enjoying a second Spring).  
2 KK Stiftelsen 
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2. BAKGRUND 

2:1 Definitioner av åldrande 

Det vanligaste sättet att ange en människas ålder är den kronologiska åldern, vilket beskriver 
hur länge en människa har levt i antal år och dagar. En annan indelning av människans ålder, 
som blivit allt mer vanlig på senare tid, är ”yngre äldre”(65-75 år) och ”äldre äldre”(75-85 år). 
Till gruppen mycket gamla räknas de som är 85 år och över (Berg, 2007). Det finns således 
inte någon allmänt accepterad definition av vad som menas med åldrande. Snarare är det så 
att åldrandet utgörs av komplicerade biologiska, psykologiska och sociala processer och 
fortfarande saknas grundläggande kunskaper om hur åldrandet sker (Berg, 2007). 
 
Vanligt förekommande perspektiv inom åldrandet är att skilja mellan biologiskt, psykologiskt 
och socialt åldrande. Det som skiljer den biologiska definitionen mot de andra definitionerna 
är att man i de två sistnämnda betonar åldrandet som en utvecklingsprocess som pågår hela 
livet. Man betonar i dessa också att åldrandet snarare är en förändring än en försämring 
(Berg, 2007, Folkhälsorapport, 2005). 
 

2:2 Vanliga föreställningar om ålderdomar 

En vanligt förekommande föreställning om ålderdomen symboliseras genom sjukdom och 
förfall3. Ett uttryck för denna föreställning skulle kunna vara tillbakadragande- eller 
disengagemangsteorin, som innebär att den åldrande människan och samhället successivt 
drar sig tillbaka ifrån varandra (Westlund, Sjöberg, 2005). Teorin, som presenterades år 1961 
vid Universitet i Chicago, kan vara bakgrunden till att man tidigare trott att den åldrande 
människan är nöjd genom att isoleras på sitt rum (Cousins, 2005). Det finns dock lite 
forskning som stödjer att teorin skulle vara riktig och den har kritiserats för att vara alltför 
negativ (Berg, 2007).  
 
Motsatsen till disengagemangsteorin är aktivitetsteorin där mellanålderns aktivitet anses vara 
lika viktig i ålderdomen. Man betonar de äldre som starka, aktiva, produktiva och oberoende 
individer och teorin har legat till grund för olika arbetsmodeller inom äldreomsorgen 
(Westlund, Sjöberg 2005, Berg, 2007).  
 
Inom de större världsreligionernas föreställningar av äldre och åldrande, är det svårare att dra 
några generella slutsatser då tolkningsutrymmet är brett. Ofta nämns dock både 
ungdomstiden och ålderdomen som människans bästa, viktigaste och mest 
uppmärksammade tid i livet (Hedin, 1999; 4) 

2:3 Livsloppsperspektiv 

Med ett livsloppsperspektiv studeras åldrandets olika faser under hela livet snarare än enbart 
under senare delen av livet. Det finns olika definitioner av livsloppsperspektiv i litteraturen, 
men den vanligaste utgångspunkten innebär att varje utvecklingsperiod i livet bäst förstås i 
relation till individens hela liv. För att få förståelse av en viss livsfas krävs också kunskap om 
det övriga livsloppet, vilket innebär att en helhetsbild av att varje individs liv är betydelsefullt. 

                                                 
3 Våra nordiska förfäders historia talar exempelvis om ättestupan, där äldre människor störtades ned för att 
slippa undgå åldrande och ohälsa.  
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Inom detta perspektiv är det också viktigt att se till de individuella motiven så väl som till de 
samhälleliga möjligheterna (Öberg, 2002).  

2:4 Frihetstid 

Under första halvan av 1900-talet skedde befolkningsökningen i grupper som lantbrukare, 
arbetare och tjänstemän inom industrin (Brommé & Jonsson, 1994). Under denna tid fanns 
tre tydliga livsfaser; bardomen, ansvarsåren och ålderdomen. Barndomsåren varade i bästa 
fall till tonåren, där man genom konfirmationen ansågs vara vuxen nog att i större 
utsträckning bidra till familjens försörjning. Ansvaret för försörjningen ökade kraftigt då 
man bildade familj och försörjningsbördan inkluderade inte sällan både yngre och äldre 
generationer. Ansvarstiden varade länge och det var först när arbetet blev för tungt som man 
fick dra sig tillbaka med andra, mindre tunga sysslor (Lindgren, 2005).  
 
Den stora generationen av individer födda på 1940-talet bröt dock i stor utsträckning 
mönstret med de tre tydliga livsfaserna. De förändrade inte enbart den klassiska 
konfirmationstraditionen utan genomförde också en utbildningsexplosion. På ett årtionde 
höjdes utbildningstiden för denna generation med mer än två år, i jämförelse med 
generationen tidigare (Brommé & Jonsson, 1994). De etablerade sig mer som tonåringar med 
en egen kultur, de flyttade hemifrån senare och de skapade den fösta frihetstiden – en tid 
utan familj och försörjningsansvar för andra. De skapade också en första 
konsumtionsinriktad ungdomstid. Visserligen har senare generationer utvidgat den första 
frihetstiden genom att senarelägga familjebildning såväl som barnafödande4, men den 
övergripande trenden under 1900-talet är att ansvarsåren krympt från 50 år till 25 år.  
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
Under senare år har rekordgenerationen även börjat etablera en andra frihetstid som inträffar 
mellan ansvarsår och ålderdom. När barnen lämnat hemmet eller när de lämnar arbetslivet 
upplever väldigt många möjligheten att förbereda sig inför en andra frihetstid, ”den stora 
friheten”. Denna tid kan innebära en ökad möjlighet att förverkliga olika drömmar såsom 

                                                 
4 I Jönköpings län har åldern på förstföderskor från år 1970 till år 2006 förlängts med 3,58 år. För fäderna är 
förändringen 3,34 år (SCB). 

Källa: Rekordgenerationen, Lindgren, Fürth, Kempe, Kraft (2008) 
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resor, bilköp eller fortsatt fortbildning. Med de äldres starka ekonomi kommer vi i framtiden 
att möta allt fler äldre med nyinköpta sportbilar och motorcyklar5 (Lindgren, 2005). 

2:5 Äldres behov 

Om man slår upp ordet behov i ordböcker med sociologisk, psykologisk eller medicinsk 
inriktning får man olika definitioner, vilket inte är konstigt eftersom definitionen påverkats 
av sitt vetenskapliga sammanhang. Det som kännetecknar behovsdefinitionen inom medicin- 
och psykologisk vetenskap är de knyter an till individen medan de sociologiska och 
socialantropologiska sätter individens behov i ett mera samhälleligt sammanhang (Thorslund 
& Larsson, 2002). Behov som begrepp är således mångtydigt och relativt där tolkningen av 
vad som utgör äldre personers behov ändrar sig över tid (Thorslund, Larsson, 2002).  
 
Den finske sociologen Kaj Ilmonen har i sin socialpsykologiska, konsumentbaserade 
forskning hävdat att alla behov som människor upplever som verkliga också är verkliga. Han 
menar också att sätten att tillfredsställa behoven till stor del beror på historiska och kulturella 
faktorer och på hur vi som individer skolas in i det sociala livet (Thorslund & Larsson, 2002). 
Ofta har man fört en debatt om behov utifrån ett samhällperspektiv, där behoven av vård 
och omsorg spelat en stor roll. Vilka behov som finns för den enskilde åldrande individen är 
mindre kartlagt.  
 
I en studie gjord utav Kairos Future6, har man undersökt vad seniorer har för behov i 
framtiden. Där har man kunnat se att 85,5 % ser sin pension som positiv, trevlig och 
framförallt har tid att spendera den tillsammans med nära och kära. Över hälften, 57,2 % 
tror inte heller att pensioneringen kommer att bli en större förändring i livet utan har redan 
konkreta planer på vad man vill göra med sin tid. I samma undersökning har man funnit en 
önskan om att vilja ägna mycket tid till sina nuvarande intressen7 där vänner8, läsning9, 
friluftsliv10 och resor11 står högst på listan. Undersökningen visar också att 
 44,4 % vill studera på sin fritid och man kan därför dra slutsatsen att 
utbildningsarrangörerna står inför en stor utmaning i framtiden. Under hela sin 
yrkesverksamma tid har seniorer haft professionell och personlig utveckling vilket de vill 
fortsätta att känna. Detta innebär bland annat att kraven på utbildningsarrangörernas 
innehåll såväl som pedagogik, kommer att öka (Lindgren, 2005).  

2:6 Teknik för äldre 

Många äldre människor är beroende av olika tekniska hjälpmedel för att underlätta ett gott 
åldrande och de utgör därför en stor grupp erfarna konsumenter av det befintliga 
teknikutbudet. I en avhandling av Östlund (1995) vid Lunds Universitet är en av slutsatserna 
att det finns en tydlig diskrepans mellan vilka tekniska hjälpmedel och innovationer äldre 
människor verkligen vill ha och vad omgivningen tror att de behöver. Äldre är på detta sätt, i 

                                                 
5 Hälften av alla nya bilar som säljs köps av personer över 50 år. Snittåldern för inköp av Harley Davidsson är 52 år. 
(Enligt Margareta Ternell, pressekreterare Svensk Handel AB, 2007-10-19). 
6 Studien bygger på enkätfrågor såväl som i kvalitativa gruppdiskussioner och är gjord på 3100 personer i 
Sverige födda mellan åren 1945-1954.  
7 83,3% 
8 80,5% 
9 82,5% 
10 79,7% 
11 78,5% 
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egenskap av sitt teknikanvändande, en underskattad och på flera sätt missförstådd grupp. 
Deras inflytande över den teknik de själva har tillgång till liksom deras inflytande i 
designprocesser och produktframtagning är också mycket liten. 
 
Vetenskapen, samhället och industrin har mycket att vinna på en ökad kunskap om äldres 
teknikanvändning. De äldre är erfarna och utgör en stor konsumentgrupp och skulle mycket 
väl kunna ses som innovatörer. Svårigheterna i detta ligger dock i att våra bilder av åldrandet 
inte hunnit ikapp vare sig den demografiska eller den tekniska utvecklingen. De 
föreställningar vi har om vad äldre människor kan, vill eller behöver utgår ofta från förlegade 
och ibland ganska fördomsfulla uppfattningar. Många föreställer sig livet efter 65 dominerat 
av sjukdom och ensamhet. Tekniska hjälpmedel likställs ofta med rollator eller käpp och mer 
sällan som användare av avancerad teknik. Under senare år har däremot föreställningarna om 
åldrandet förändrats och den homogena gruppen har ersatts av en heterogen grupp med 
olika behov och detta kommer även att avspegla sig i användningen av ny teknik. För att 
realisera ambitionerna om att den åldrande individen ska få mer inflytande, krävs både 
begrepps- och metodutveckling. Detta är i sig en stor utmaning som enbart kan främjas i 
samarbete mellan olika arenor.  

2:7 Ekonomi 

Utöver förändringarna av befolkningsstrukturen, har också våra levnadsförhållanden 
förändrats dramatiskt för de äldre under 1900-talet. Detta beror till stor del på 
pensionssystemets utbyggnad under seklet.  
 
Den gynnsamma utvecklingen beror på att de äldre pensionärerna har ersatts av nya 
pensionärer med full ATP och bättre pensionsrättigheter baserade på eget förvärvsarbete. 
Förändringen gäller de nya pensionärerna i allmänhet och kvinnorna inom denna grupp i 
synnerhet. De yngre pensionärerna har, jämfört med dem som är äldre-äldre, bättre 
ekonomiska resurser. Det finns således inom gruppen pensionärer en stor ekonomisk 
variation beroende på om man är yngre-äldre eller äldre-äldre och om man är man eller 
kvinna.  

2:8 Folkhälsa och åldrande 

Sett ur ett folkhälsoperspektiv spelar de lokala folkrörelserna en betydelsefull roll. Även 
historiskt sätt har de haft en tydlig och viktig roll, där bildningsförbunden, 
nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen varit viktiga grundpelare. De samhällsmedicinska 
enheterna, som numera ofta benämns folkhälsoenheter, har varit medicinskt orienterade 
med inslag av samhällsvetenskap (Winroth, 2008). Parallellt har det funnits en primärvård 
som varit mer fokuserad på hälsofrågor från ett individ- eller patientperspektiv. Även här har 
det medicinska perspektivet varit utgångspunkten. Friskvården har tidigare främst bedrivits 
inom företag och organisationer och har därför inte haft någon egentlig förankring på 
samhällsnivå (Winroth, 2008). 
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Samhällsmedicin (1970-) 

       Folkrörelserna(1900-) 

     Primärvård (1975-) 

        Friskvård (1980-) 

 

 Folkhälsoarbete (1990-) 

 

                   Hälsofrämjande arbete 

 

 

                         Det nya folkhälsoarbetet (1995-) 

 

2:9 Från patogent till salutogent perspektiv 

Historiskt sätt har hälsobegreppet sina rötter i religiösa, filosofiska och etiska synsätt 
(Winroth, 2008). Det synsätt som historiskt sätt dominerat vår syn på hälsa, har stark 
anknytning till de medicinska vetenskaperna. Utgångspunkten för denna härstammar från ett 
patologiskt synsätt där ohälsa/sjukdom och hälso- och sjukvård varit dominerande. Aron 
Antonovsky var medicinsk sociolog och upplevde att det patogena synsättet inte var 
tillräckligt för att få svar på varför vissa människor, trots svåra påfrestningar, ändå utvecklas 
och växer som människor. Han utvecklade begreppet KASAM, känslan av sammanhang, 
som är utgångspunkten i det salutogena synsättet av hälsa. Salutogen betyder ”hälsans 
ursprung” och förenklat skulle skillnaderna på begreppen kunna beskrivas på följande sätt: 
 

 

 
 
 
Som filosof, diskuterar även Nordenfeldt (1991) begreppet hälsa ur en annan utgångspunkt 
än den medicinska. Han lyfter fram det holistiskt perspektivet, där den egna känslan eller 
upplevelsen av sin egen hälsa spelar en tydligare roll. Han poängterar, som Antonowsky 
också gör, att de olika perspektiven är komplementära.  

 

2:10 Äldres hälsa - det friska åldrandet 

Olika modeller har beskrivit vilka determinanter som är viktiga för att den äldre skall uppleva 
ett gott åldrande. Två teorier har presenterats i den här uppsatsen, vilka är disengangemangs- 
och aktivitetsteorin. Det är dock inte någon utav de här teorierna som har funnit självklara 
svar på ett gott åldrande. Att forskningen har haft svårt att finna några direkta svar beror på 
att variationerna i åldrandet och de äldres liv har varit mycket stora (Berg, 2007). Den 
subjektiva upplevelsen av den egna ålder har betydelse för det fysiska och psykiska 
välbefinnandet, där man i studier har visat att de som känner sig yngre än sin kronologiska 
ålder också lever längre (Berg, 2007).  
 

Salutogenes   Patogenes 
Hälsa    Ohälsa 
Personhistoria   Sjukdom/ symptom 
Befrämjande faktorer  Riskfaktorer 
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Upplevelsen av hälsa och ålder påverkas inte sällan av samhällets attityder till äldre och 
åldrande vilket anses vara en av de viktigare faktorerna till de äldres möjligheter eller 
begränsningar till att utvecklas (Berg, 2007). Genom att de äldre får en naturlig roll i 
samhället, där möjligheter till eget inflytande över sina egna liv är viktig, kan en positiv 
process starta för såväl individen som för samhället.  
 
Ålderdomen innebär, trots en upplevd god hälsa, ofta hälsoproblem och/eller olika former 
av funktionshinder. Under en tioårsperiod har andelen äldre (77+) med minst två svåra 
problem, ökat från 19 till 26 procent på tio år där man samtidigt kan se att allt fler kan leva 
längre med svåra problem (Meinow, 2008). Om man i sina fritidsintressen är beroende eller 
tvungen att förflytta sig, riskerar man att vid ett eventuellt försämrande av hälsan att förlora 
mycket. Om man däremot sprider ut sina intressen i flera ”portföljer”, är man inte lika sårbar 
vid en hälso- eller funktionsnedsättning (Cousins, 2005). Cousins (2005), har under en längre 
tid arbetat med ”The Social Portfolio” eller ”den Sociala Portföljen” där han menar att man 
inte ska samla alla aktiviteter i en enda portfölj (fig 1,1).  
 

The Social Portfolio 
    GROUPS       INDIVIDUALLY 

    EFFORTS            EFFORTS 

 

              HIGH MOBILITY 

                ---------------------- 

                HIGH ENERGY 

 

 

 

 

 

 

            LOW MOBILIYT 

            ----------------------- 

            LOW ENERGY 

 

 

 

 

 
Flertalet studier har påvisat en stark korrelation mellan ett positivt socialt innehåll i 
människans liv och god hälsa. Detta har exempelvis studier i en doktorsavhandling vid 
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet visat. Där har man sett att 
mötesplatser, som har för avsikt att främja såväl möten mellan individer som aktiviteter, 
också är ett bra sätt för äldre att upprätthålla sin identitet. Resultaten visar att det 
förekommer omfattande verksamheter för äldre inom den ideella sektorn (Svensson, 2006). 

         GROUP/ HIGH  INDIVIDUAL/HIGH 

             MOBILITY                              MOBILITY 

 >Participating in an   
ongoing Dance och 
Theatre group 
 
>Traveling with a Life-
Long Learning Group 
 
> Joining a 
Community Outreach 
Advocacy Group 
 

>Creating a Neighborhood 
Showcase Garden 
 
>Developing an Annotated 
Walking Tour of Your Town 
 
>Doing Documentary or 
Nature Photography 

> Forming an ongoing 
Best Jokes/Potluck 
Dinner Group 
 
> Creating Family 
Newspapers with 
Children/Grandchildren 
 
>Hosting an ongoing 
Book or Game Club at 
your home 

> Creating the Secret 

Recipes Family Cook Book 
 
>Creating Family Tree with 
Dynamic commentary 
 
> Creating Ultimate E-Mail 
Letters to Your 
Grandchildren 
 

Fig 1,1 (Hämtad ur Cousins, 2005) 
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2.11 Sammanfattning av bakgrund 

I en historisk tillbakablick har synen på åldrandet förändrats över en relativt kort tid. 
Förändringen av synen på åldrandet har förflyttats från ett sjukdomsperspektiv, där 
försämring och förfall varit dominerande till ett perspektiv som kännetecknas av fortsatt 
personlig utveckling och förändring. Det patogena sjukdomsperspektivet kan kompletteras 
av det salutogena hälsoperspektivet, där ett gott åldrande blir centralt. Efterfrågan på ett mer 
individanpassat utbud ökar medan kollektivanpassade utbud ifrågasätts och efterfrågas allt 
mindre.  
 
Utifrån vald bakgrund och resonemang om åldrandet är det intressant att undersöka vad det 
finns för aktörer och arenor i Jönköpings län för äldre och åldrande.  
 

3. SYFTE 

Syftet med studien är att utifrån de förfrågningar som från Location Scandinavia fått genom 
Regionförbundet Jönköpings län, undersöka vad det finns för aktörer i Jönköpings län som 
på något sätt riktar sin verksamhet mot äldre och åldrande.  
 
Uppsatsen har framförallt fokuserat på aktörer bland de kommersiella företagen i länet. 
Arenor som utbildning, offentlig verksamhet, allmännytta, ideella- och trossamfund har 
kartlagts övergripligt. Inom ramen för den offentliga omsorgen har verksamheter eller 
projekt som pågår på äldreboenden och hemtjänst exkluderats.  
 

4. METOD 

4:1 Insamling av data – kommersiella företag och övriga 

Insamlingsarbetet startade i januari och fortsatte in i februari månad år 2008. Till en början 
användes telefonkatalogens företagsregister, där samtliga kommuner presenterar ett brett 
utbud av varor och tjänster. Med hjälp av kompletterande sökningar via Internet, har även 
branschregistret till företag i länets samtliga kommuner genomsökts. 
 
Efter kontakt med Handelskammaren i Jönköping tillkom fler företag, som för uppsatsens 
syfte hade en intressant inriktning.   
 
På Internetadressen lokaldelen.se, får man vid en sökning av företag i hela Jönköpings län 26 
139 stycken träffar12 . En första branschselektering visar totalt 1695 företag, vilket innebär att 
ca 6,5 % av det totala antalet träffar. Problemet med denna sida har dock varit att de sedan 
december 2007 inte kunnat visa mer än 300 företag per sökning, vilket har inneburit att 
många företag har riskerat att uteslutas. Man har tidigare kunnat köpa tjänsten att få de andra 
företagen, som överstiger antalet 300, men detta togs också bort sedan årsskiftet13.  
 

                                                 
12 Sökningen gjord under februari månad, 2008. Antalet företag vid sökning varierar över tid.  
13 Telefonintervju (080131 kl 13,30) med sakkunnig vid lokaldelen.se  
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Då denna insamlingsmetod inte kändes säker, genomfördes vid två tillfällen möten med 
personal vid Jönköpings högskolebibliotek. Personalen rekommenderade sökningar från två 
tillgängliga databaser; UC Webselect och Affärsdata.  
 
Genom användandet av UC Webselect och Affärsdata har en enkel och förfinad filtrering 
gjorts, så att en systematisk genomgång av företaganden i enbart Jönköpings län varit möjlig 
att göras. Efter att ha lärt känna de olika sökningsfunktionerna i databasen har UC 
Webselect valts som det primära verktyget. Samma filtrering har ändå gjorts i Affärsdata för 
att möjliggöra en jämförelse mellan listorna och att minska risken för att utesluta något 
företag.  
 
Sökningen av företag har efter samråd med personal på UC Webselect gjorts i bransch – 
huvud- och binäring. Filtreringen har (se bilaga 1) har varit inom områden som  
 

� (C)  Tillverkning 
� (G)  Handel 
� (H)  Transport- och magasinering 
� (J)  Informations- och kommunikationsverksamhet 
� (M)  Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
� (N)  Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 
� (P) Utbildning 
� (Q) Vård och omsorg 
� (R) Kultur, nöje och fritid 
� (S)  Andra samhälleliga och personliga tjänster 

 
Via filtreringen i databasen har totalt 2192 kontakter skapats där kontaktuppgifter som 
adress och telefonnummer valts. Vid en första anblick kunde flera av dessa, trots den 
förfinade filtreringen, tas bort på grund av att de inte varit intressanta för kartläggningen. 
Exempel på dessa är kända logistikföretag och glasstransporterande företag samt att 
kommuner presenterat sin verksamhet upprepade gånger. 
 
Efter jämförelser och vissa direkta bortplockningar ur framförallt område (M), (P) och (Q) 
har varje företag sökts upp via Internet och Gula sidorna14. På hemsidorna har det ofta 
funnits bra uppgifter om företagen. Om inte hemsidorna funnits tillängliga eller varit 
tillräckligt informativa har företaget kontaktats via telefon. De företag som på ett tydligt sätt 
visat att de inte producerar varor eller tjänster för äldre har strukits från listan.  
 
Databaserna har gett ett bra urval gällande religiösa samfund, men upplevts ge ett mindre bra 
urval gällande föreningslivet. Varje kommun har därför kontaktats och via ansvarig personal 
har ”Fritidsguiden” skickats via post alternativt via e-post till författaren.  

4:2 Tillvägagångssätt – kommersiella företag 

Varje område kontaktades systematiskt via utskriven filtreringsordning såväl gällande 
område, som bransch. För att undersöka om förutbestämda frågor skulle användas i 
kartläggningen, gjordes först provintervjuer med femton slumpmässigt valda företag. Efter 

                                                 
14 www.gulasidorna.eniro.se 
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dessa provintervjuer beslutades att inga förutbestämda frågor skulle göras, eftersom 
företagens inriktning varit så olika. Däremot har samtliga företag, oavsett inriktning, t 
avslutats med samma fråga15. Denna fråga har ansetts vara nödvändig att använda för att 
undvika att företag, som av någon anledning inte skulle finnas med i filtreringen av 
databasen, skulle uteslutas i kartläggningen. 
 
Under halva delen av februari månad, hela mars månad och halva april månad har 
telefonsamtal gjorts till både kommersiella och övriga verksamheter. Varje telefonsamtal har 
tagit mellan ett par, tre minuter upp till max fyrtio minuter. Uppskattningsvis har mellan 600 
kontakter tagits via telefon och lika många mail har skickats. Om företaget på något sätt 
riktat sin verksamhet mot äldre, har detta skrivs in i dataprogrammet Excel för att kunna 
göra lättåskådligt. I Excel har företagsnamn, kontaktuppgifter, kontaktperson, bransch kod 
enligt databas samt inriktning antecknats.  
 
Då en mättnad av företag upplevts av författaren i slutet av mars månad, jämfördes arbetets 
lista mot Hjälpmedelsinstitutets lista för företag med hjälpmedel i Jönköpings län. Efter att 
ha tagit del av denna lista tillkom ytterligare tre företag. 
 
Den inkomna informationen från företagen har bearbetats med hjälp av analysverktyget 
QlikView16 

4:3 Tillvägagångssätt - övriga 

Samtliga kommuner har kontaktats via dess växeltelefonist. Efter presentation av ärendet har 
denne kopplat vidare samtalet till olika personer inom kommunen. Kontaktpersonerna har 
haft titlar som; Vård- och omsorgschef, Socialchef, Äldreomsorgsutvecklare, 
Fritidskonsulent, Anhörigstödjare, Förvaltningschef, Socialdirektör, Chef över individ- och 
familj sektorn, Ansvarig medicinsk sjuksköterska, Bibliotekarie eller Folkhälsoplanerare. 
 
I samband med att den första kontakten tagits i varje kommun har ett efterföljande mail 
skickats ut med ytterligare information om uppsatsens syfte (bilaga A). Antingen har 
kontakten bevarats för att vid ett senare tillfälle återupptas för intervju, eller så har ärendet 
skickats vidare till olika parter inom kommunen. 
 
Personal i tio kommuner har intervjuats via telefon, i två kommuner har jag gjort intervjuer 
vid personliga besök och i en kommun har man valt att ha kontakt via Internet. I slutet av 
intervjun har samma fråga ställts, som vid kontakten med de kommersiella företagen. 
Landstinget har kontaktats på samma sätt som kommunerna. Även egna, sedan gammalt 
goda kontakter med nyckelpersoner inom landstinget, har använts. Flera telefonsamtal till 
olika kontaktpersoner har gjorts och tre personliga besök har ägt rum för att få adekvat 
information. 
 
De allmännyttiga företagen enbart kontaktats via telefon där fortsatt kontakt via Internet har 
varit till stor hjälp. 
 

                                                 
15 Känner Du till något annat företag, bransch eller projekt som på något sätt riktar sin verksamhet till äldre 
eller åldrande? 
16 Information om analysverktyget finns att få på www.qlikview.com 
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Ideella- och trossamfund har kontaktats via Internet och telefon. Inom Svenska kyrkan har 
Växjö och Linköpings stift kontaktats. Via frikyrkorna har ett fåtal i Jönköping kontaktats via 
telefon eller mail. Enbart en ideell förening har besökts, där mail eller telefon annars varit det 
vanligast förekommande kommunikationsmedlet. Vid ett möte i Jönköpings Stadsbibliotek 
den 25 februari (kl 18,15), närvarade författaren vid ett möte på initiativ av Jönköpings 
kommuns stadskontor. Vid detta möte närvarade flera representanter för såväl ideella- som 
trossamfundens verksamheter och kontakter kunde knytas vilket har underlättat det 
pågående arbetet.  
 

5. RESULTAT 

5:1 Kortfattad beskrivning av Jönköpings län 

Under medeltiden (1500- 1600-talet) var Småland ett gränsland mot Danmark men det fanns 
redan under denna tid en form av länsindelning och styre av olika typer, vanligen i form av 
ett förvaltningsdistrikt, som innehades av en redovisningsskyldig fogde. Det första 
Jönköpings län som nämnts i historian var 1357, vilket troligen var Jönköpings fögathi 
(fogdedöme) (Dahlbäck, 1944). År 1544 befallde Kungen om att Jönköping skulle befästas 
med ett slott eller borg och länet började så sakteliga växa fram. Under 1600-talet fick denna 
fastare form och år 1634 inrättades landshövdingsämbetena, vilket innebar att Jönköpings 
län skiljdes från Småland och blev ett eget landshövdingedöme. Sedan 1998 består 
Jönköpings län av 13 kommuner. Se fig. 1:2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

5:1:1 Befolkningsstatistik för Jönköpings län, 65 + 

 
Nedan presenteras kortare information om befolkningsstatistik för Jönköpings län. Samtliga 
uppgifter är hämtade från SCB.  
 

 
fig. 1:2 (Bild hämtad från hemsida av Jönköpings läns landsting) 
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Andelen äldre av kommunens totala antal invånare år 2007 
 

 
 
I Fig 1.4 kan man konstatera att kommunerna på Höglandet som har den högsta andelen 
äldre, medan Habo kommun har den lägsta.  
 
 

Förändring i andelen äldre personer från 1968- 2007, Jönköpings län.  
 

 
 
 
 

Fig 1.5 visar ökningen för samtliga kommuner i länet avseende andelen äldre mellan åren 
1968 och 2007. Ökningen har framförallt skett i åldrarna 76+ medan förändringen för äldre i 
åldern 65-75 år förändrats mycket lite.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig 1.4  

Fig 1.5  
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Förändringen i andelen äldre personer från 1968-2007, kommunvis 
 

 
I fig 1.6 kan man tydligt se att den gemensamma trenden är stigande för samtliga kommuner 
mellan åren 1968 och 2007 gällande äldre från 76 år och uppåt. Den största skillnaden är att 
andelen mycket gamla (85+) har ökat kraftigt. 

 

5:2 Kommersiella företag  

 
Totalt har 70 företag hittats, som på ett eller annat sätt riktar sin verksamhet mot äldre eller 
åldrandet. Av dessa har 17 stycken ett avtal med Länstrafiken i Jönköpings län och arbetar 
med färdtjänst. Dessa är inräknade i fördelningen av produkter och tjänster, som presenteras 
nedan. Kartan (fig 1.7) visar den geografiska spridningen av företagsetableringarna i länet. 
Varje punkt motsvarar ett företag. Ingen hänsyn har tagits gällande företagens storlek eller 
omsättning.  

 
Spridningen i länet gällande företagets etableringar. 

 

 
 

Nedan (fig 1.8) illustreras fördelningen baserat på inriktning av de privata företagen inom 
äldrelivsbranschen i länet. 

        Fig 1.6 

Fig. 1.7 
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Fördelning av inriktning av privata företag totalt i Jönköpings län 
 

                            
 
I följande tabell ges en översikt av företagens branschinriktning med utgångspunkt från varje 
kommun. 

 
Kommun Inriktning Förfinad art nivå 1 
Aneby  Produkt  Hygienartiklar  

Eksjö  Tjänst  
Färdtjänst  
Vård och Service  

Gislaved  
Produkt  

Hjälpmedel  
Hygienartiklar  

Tjänst  Färdtjänst  
Gnosjö  Produkt  Produkt  
Habo  Produkt  Hjälpmedel  

Jönköping 

Produkt  
Hemligt  
Hjälpmedel  
Vård och Service  

Tjänst  

Färdtjänst  
Konsultverksamhet 
Sökmotor, 
mötesplats  
Vård och Service  

Mullsjö  Tjänst  Färdtjänst  

Nässjö  
Produkt  Hjälpmedel  

Tjänst  
Färdtjänst  
Vård och Service  

Sävsjö  Tjänst  Färdtjänst  

Tranås  
Produkt  Hjälpmedel  

Tjänst  
Färdtjänst  
Konsultverksamhet 

Vaggeryd  
Produkt  Hjälpmedel  
Tjänst  Färdtjänst  

Vetlanda  Tjänst  Färdtjänst  

Värnamo  
Produkt  Hjälpmedel  

Tjänst  
Färdtjänst  
Konsultverksamhet 

 
 

Fig 1. 8 
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Färdtjänsten sker enligt avtal med Landstinget och finns att tillgå i alla länets kommuner. 
Exempel på företagens hjälpmedelsprodukter inriktade mot målgruppen äldre är exempelvis 
benhöjare, specialanpassade bestick, duschhissar, fastigheter avsatta för äldre, fotpall, 
iläggssulor, individanpassade lyftselar, käppar, käpphängare, iläggssulor, tryckavlastande 
madrasser, mobilt larmsystem, mobila hjälpmedel, möbler till äldreboenden, rullatorer, 
rullstolar, medicinska strumpor, sittdynor, städhjälpmedel, sänkbara badkar, vattensulor, 
våtdukspressare, transportmedel i form av trehjulingar, värmekuddar, växlingsbara 
rullstolshjul och stresscylindrar till strokepatienter. Inom hygienartiklar finns framförallt 
företag som producerar inkontinensskydd. Tjänstföretagen som inriktar sig mot äldre är 
bland annat privata boendeformer, handling av dagligvaror, matleverans, tvättning. 
 

5:3 Utbildning 

5:3:1 Högskola 

Vid Hälsohögskolan i Jönköping finns IFG, Institutet för Gerontologi, som startades år 
1970. Här bedrivs forskning som berör äldre, åldrande och äldreomsorg. Målsättning med 
forskningsinstitutet är att öka kunskaperna om den åldrande människan, hennes villkor i 
samhället samt att verka för att kunskaperna skall tillämpas i praktiskt arbete. 

Verksamheten är inriktad på psykologiska åldersförändringar, socialpsykologiskt åldrande, 
äldres familjemönster, äldreomsorgsforskning och demens/demensvård. Det finns även 
projekt med olika karaktärer där vissa är mer tillämpade än andra. De tre större projekt som 
bedrivs är; 

Vart annat år arrangeras en konferens-mässa vid Elmia i Jönköping, genom samarbete 
mellan Luppen kunskapscentrum och Institutet för Gerontologi. Här finns möjlighet att lyfta 
fram det normala åldrandet utifrån olika perspektiv. Olika seminarier hålls och personer från 
olika arenor har  möjlighet att diskutera olika frågeställningar inom ämnet. Det finns även en 
stor utställning, där olika företag och projekt får möjlighet att lyftas fram.   
 
 ”Äldres hälsa och vård” – inom detta profilområde har man som mål att initiera 
forskning och att effektivisera kunskapsspridning bland berörda eller blivande aktörer. 
Profilområdet leds av en styrgrupp bestående av representanter från Geriatrisk 
verksamhet i Landstinget i Jönköpings län, Luppen kunskapscentrum och 
Hälsohögskolan i Jönköping.  
 

5:3:2 Studieförbund 

I Jönköpings län finns flera studieförbund, men det är framförallt åtta stycken som riktar 
verksamhet mot äldre. Dessa är IBN Ruschid, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, 
Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Sensus, NBV och Blida.  
 
Varje studieförbund arbetar nära sina medlemsorganisationer, som när det gäller seniorer 
ofta styr innehållet. Flera studieförbund har liknande utbud riktade till seniorerna såsom 
dans, språkkurser, temastudiecirklar eller datakurser.  
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SV (Studieförbundet Vuxenskolan) och ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) riktar 
framförallt sin verksamhet mot äldre genom sina olika medlemsorganisationer, eftersom man 
i det ordinarie utbudet inte vill rikta sig åt någon specifik grupp utan snarare anser sig 
välkomna alla grupper och åldrar. Genom olika medlemsorganisationer framkommer olika 
önskemål som respektive studieförbund sedan försöker att uppfylla. Det är alltså mycket upp 
till individerna själva, att genom sina intressen styra ämne och innehåll. SV och ABF 
anordnar föreläsningar, studiecirklar, resor eller någon annan aktivitet. Dessa två 
studieförbund är oftast engagerade i samarbeten med kommunerna och de bedriver 
verksamhet i samtliga av länets kommuner. I flera orter är man beroende av bidrag från 
kommunerna och kan via ekonomiska bidrag därifrån vidareutveckla sitt arbete. I framförallt 
en kommun efterfrågar SV ett närmare samarbete med kommunen och en studieplan håller 
på att tas fram i syfte att undersöka vilket utbud seniorer vill ha i framtiden. ABF har 
bemannande kontor i varje kommun och tanken är att det skall vara smidigt för 
medborgarna att få personlig kontakt med dem.  
 
I Folkuniversitetets regi bedrivs Senioruniversitetet, som enbart riktar sig till personer över 
55 år. Senioruniversitetet finns dock enbart i Jönköping. De anordnar också föreläsningar, 
studiecirklar efter önskemål, resor eller teatrar. 
 
Medborgarskolan har kontor i Jönköping, Nässjö, Vetlanda och Värnamo men bedriver 
verksamhet i alla länets kommuner. Deras samarbetspartners är bland andra Moderata 
Samlingspartiet. I Jönköping är även Medborgarskolan en paraplyorganisation för föreningen 
Aktiva seniorer, som har många bollar i luften. Man satsar mycket på de äldre och söker även 
externa pengar från olika fonder för att utöka verksamheten.  
 
IBN Ruschid är ett studieförbund som håller på att utveckla sin verksamhet i Jönköping, där 
man under våren skall besöka flertalet föreningar för att skapa kontakter för samarbete. 
Målet är att också skapa samarbete för aktiviteter för seniorer. De anordnar studiecirklar och 
kulturarrangemang tillsammans med sina medlemsorganisationer, där samarbete med 
muslimska föreningar är viktiga.  
 
Sensus bedriver ett mycket brett kulturutbud i samtliga kommuner i länet och via sin 
samarbetspartner inom den svenska kyrkan erbjuder man seniorer ett brett utbud. I en 
kommun inriktar man sig särskilt till seniorer i form av vävning. Man har kontor i Värnamo 
och i Jönköping.  
 
NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet) bedriver också verksamhet i samtliga 
kommuner, men det är särskilt i två kommuner som man bedriver verksamhet mot seniorer. 
NBV har kontor i fyra av länets kommuner. 
 
Studieförbundet Bilda bedriver tillsammans med sina medlemsorganisationer inom 
frikyrkorna också ett mycket brett utbud av studiecirklar och kulturverksamhet i alla 
kommuner i länet. På ett 55+ boende i Jönköping som bedrivs av RPG hålls nära tjugo 
studiecirklar.  
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5:3:3 Luppen - Lärande, forskning och Utveckling ur Praktikens Perspektiv 

Luppen strävar efter att arbeta interaktivt tillsammans med landsting och kommun. Parter i 
verksamheten är länets 13 kommuner, landstinget i Jönköpings län samt Hälsohögskolan i 
Jönköping AB. Sedan år 2006 finns kunskapscentrat administrativt inom Hälsohögskolan i 
Jönköping. 
 
Luppen har tre profilområden där målgruppen äldre utgör en tillsammans med individ- och 
familj och funktionshindrade. Man har under år 2007 arbetat med 18 olika teman och 
genomfört 83 olika aktiviteter av varierande omfattning. Inom området äldre finner man fem 
områden;   
 

1) FoU-program för anhörigstöd,  
2) Professionsutveckling,  
3) Rehabilitering,  
4) Äldres delaktighet och  
5) Demens. 

 
Luppen är också delaktig i andra aktiviteter, t ex diskussioner om en ny forskningsprofil om 
äldre inom Landstinget i Jönköpings län och utveckling av en social plattform enligt ett 
forskningsprogram inom EU. 

5:4 Kommunerna i Jönköpings län  

Varje kommun arbetar aktivt med äldre människor och kanske med särskild tonvikt på 
seniorer som redan är i behov av stöd på olika sätt. Inom varje kommun finns också ofta en 
verksamhetsbeskrivning, som på ett mycket tydligt sätt lyfter fram de aktiviteter och stöd 
som kommunen ger. I redovisningen nedan kommer enbart de resultat som framkommit att 
redovisas i intervjuer som gjorts med kontaktpersonen i kommunen. 
 
I intervjuerna är det framförallt fyra områden som framkommit. Dessa rapporteras från 
samtliga av länets kommuner och avser ofta de som seniorer som inte mottar någon hjälp.  
 
 
Dessa är: 
 

� Projekt startade och skapade via stimulansmedel 
� Fritidspedagoger/assistent eller Anhörigkonsulent 
� Samarbeten med olika aktörer i närsamhället 
� Träffpunkter 

 
Genom socialstyrelsen eller länsstyrelsen kan varje kommun söka medel för att antingen 
förbättra eller förnya sitt arbete med äldre. Ansökningen upplevs som tidskrävande och det 
är enbart inom vissa, redan förutbestämda områden, som pengar kan sökas. I Habo 
kommun har projekt startats upp inom bland annat anhörigstöd, kost/nutrition och demens. 
Inom hur många områden, hur mycket pengar man ansöker och vad man senare väljer att 
göra för anslagen är upp till varje kommun. Vissa kommuner, som exempelvis Eksjö, har 
valt att utöka sitt redan befintliga utbud medan andra kommuner har valt att förbättra det.   
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De vanligast förekommande områdena för vad länets kommuner har valt att ansöka om är; 
Rehabilitering, läkemedelsgenomgångar, förebyggande verksamhet, kost/nutrition, det 
sociala innehållet, anhörigstöd, demens, andra kompletterande verksamheter och Må bra 
dagar. 
 
Inom bland annat Gislaved och Nässjö kommun, som ansökt om pengar till flera projekt, 
har man under året bl.a. startat ett projekt inom området ”det sociala innehållet”. Detta har 
som mål att tillsammans med bland annat frivilligorganisationer, privatpersoner och andra 
organisationer undersöka, anordna och skapa aktiviteter och en social plats för kommunens 
pensionärer.  
 
I Tranås kommun har man valt att inte söka bidrag för så många olika områden utan man 
har istället valt att satsa på anhörigstöd. Inom området anhörigstöd har man däremot flera 
små projekt, som berör de äldre i kommunen på olika sätt. Man har valt att satsa på äldre 
och data, etnicitet och utbildning i samarbete med tretton olika organisationer, där bland 
trossamfund, studieförbund och pensionärsorganisationer.  
 
Flera kommuner, bland annat Aneby och Vaggeryd har valt att göra förebyggande hembesök 
för personer 80+. Inom detta område har man för avsikt att förebygga fallskador hos äldre 
som inte bor på kommunens äldreboende. Personal från kommunen och i vissa fall 
räddningstjänsten besöker den äldre personen i sitt hem, där man informerar om olika risker 
för fall och om trygghetslarm.  

Äldre kan ibland ha svårt att veta vilken service eller vilka tjänster som kommunen erbjuder 
för att underlätta vardagen. Ett exempel på ett försök att göra informationen lättillgänglig 
finns på medborgarkontoret i Nässjö. Där har personal från försäkringskassa, 
omsorgsförvaltning och andra aktörer samlats för att tillsammans informera kommunens 
seniorer om vilken service som finns. I Jönköpings kommun finns Äldreguiden, en 
telefonservice för den som har allmänna frågor om exempelvis äldreomsorg.  

Inom flertalet kommuner har så kallade träffpunkter skapats. Dessa skall vara en naturlig och 
lättillgänglig mötesplats för alla seniorer i samhället där olika aktiviteter erbjuds. Förutom att 
träffpunkterna främjar sociala kontakter med andra seniorer skall de även erbjuda 
lättillgänglig information om diverse olika arenor. 

I flertalet kommuner poängterar man särskilt tydligt att kulturen är viktigt för den äldre 
människan och man satsar därför ofta på olika kulturevenemang. I Eksjö kommun har man 
bland annat satsat pengar på ett anhörigcafé, som är en viktig mötesplats där både 
erfarenheter och social samvaro erbjuds. I Gnosjö utgår flera av de naturliga träffpunkterna 
därför från biblioteket, där man integrerat kultur och bibliotek i mötesplatsen Beta. Inom 
ramen för denna har man olika föreläsningscirklar, gästföreläsare och musikunderhållning. I 
Jönköpings kommun poängterar man också att kulturen är viktig för både livet och för en 
meningsfull tillvaro som äldre. Därför satsar man på nio olika träffpunkter vilka är 
välbesökta och uppskattade. Träffpunkterna samarbetar med olika aktörer i samhället, där 
särskilt frivilligorganisationer, pensionärsföreningar och trossamfund erbjuder olika 
aktiviteter. I och med träffpunkternas ”spindelfunktion” kan man på ett tydligt och 
lättöverskådligt sätt få en bra bild över vilka aktiviteter som finns.  
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De kommuner som inte i direkta termer använder sig av begreppet träffpunkt, som 
exempelvis Värnamo kommun, finns ändå alltid någon mötesplats där man anordnar olika 
aktiviteter. Dessa är då skapade inne i eller i närheten av ett serviceboende. I Värnamo 
kommun har man med hjälp av stimulansmedel startat ett projekt som byggt upp en 
Äldrehälsocentral i samarbete med primärvården och räddningstjänsten. Förutom att man 
erbjuder de äldre (75+) en hälsocentral finns också utrymme för diverse information och 
informativa föreläsningar.  
 
Flera kommuner har också anställt en fritidsassistent/pedagog som avser arbetet med äldre, 
men alla har inte det. I Jönköping har man under år 2007 förstärkt personalstyrkan med 
ytterligare en person och är numera fem anställda.  I de kommuner som saknar denna tjänst 
finns oftast en anhörigsamordnare istället, som ofta har liknande arbetsuppgifter som 
fritidsassistenten/pedagogen. Anhörigsamordnaren är inte sällan anställd via stimulansmedel.  
 
Samtliga kommuner har pågående samarbeten med olika aktörer såsom trossamfund, 
pensionärsorganisationer eller frivilligverksamhet. I Värnamo kommun har man exempelvis 
formaliserat ett pensionärsråd och en styrgrupp för anhörigstöd. I Aneby kommun finns 
också ett samarbete med ett av stadens gym, där seniorer en dag i veckan tillsammans med 
kommunens fritidsassistent erbjuds hjälp med träning. Det är också vanligt med 
frivilligarbetare i de flesta kommunerna och i Vetlanda kommun skickar 
frivilligorganisationen ut ett brev till alla nytillkomna pensionärer. I detta vill man försöka 
fånga upp så många frivilligarbetare som möjligt och ett projekt är nyligen startat för att 
undersöka om man behöver permanenta detta.  
 
Flertalet kommuner erbjuder ”fixartjänster” i form av trädgårdsskötsel, gardinupphängning 
eller glödlampsbyten. I vissa kommuner är detta gratis, som exempelvis i Vaggeryd kommun, 
där man måste vara 65 år för att kunna utnyttja tjänsten. Man har däremot trädgårdsskötsel 
som en betaltjänst som kallas yttre hemtjänst. Oftast ligger fixartjänsterna mellan 70-100 
kronor/timma och kan enbart brukas av personer över 65 år. I exempelvis Tranås kommun 
funderar man dock på att denna tjänst skall utföras av annan aktör, men diskussionen pågår 
fortfarande. I andra kommuner har man istället utvidgat hemservicen, ett exempel är 
Vetlanda kommun där man erbjuder fixartjänster till samtliga kommuninvånare över 67 år, 
oavsett hälsostatus. I Tranås kommun har man också två trygghetslägenheter som fungerar 
som en tillfällig avlastning för den äldre eller för den som vårdar en anhörig. 
 
I Sävsjö kommun har man ärvt pengar av en privatperson, som i sitt testamente velat stöda 
kommunens arbete med bland annat äldre. Varje år beslutar kommunen hur och på vad man 
skall utnyttja dessa medel.  
 
Det är inte ovanligt att kommunerna utöver samarbete med andra aktörer i samhället också 
samarbetar med varandra. Man utbyter idéer och erfarenheter med varandra men detta 
arbete kan utökas och främjas. I Eksjö kommer man under hösten 2008 besöka Linköping 
och Norrköpings kommun för att undersöka deras organisation för frivilligarbete och 
hoppas på detta sätt kunna utveckla sitt eget i större utsträckning.  
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5:5 Landstinget 

För cirka tre år sedan presenterade Jönköpings län projektet ”Passion för Livet”, ett 
pilotprojekt som introducerades av Sveriges Kommuner och Landsting efter en idé från 
England. Projektet testades av och med medlemmar från SPF och PRO i både Jönköping 
och Göteborg och förbunden har nu fått överta Passion för livet och driver det nu i egen 
studieform. Målsättningen är att låta pensionärerna själva ta ansvar för ett förebyggande 
arbete och man önskar låta den enskilde förverkliga sitt eget, bästa liv. De områden som man 
försöker genomföra förbättringar är inom mat/dryck, fysisk aktivitet, säkerhet, socialt 
nätverk och egenmakt.  
 

5:6 Allmännyttiga 

5:6: 1 Apotek 

Apoteket erbjuder olika föreläsningsserier där olika ämnen som berör hälsa behandlas. Via 
samordnare i kommunen träffar man också olika pensionärsorganisationer för att informera 
om vilka hjälpmedel som kan underlätta vardagens olika sysslor. De tillhandahåller även 
lättlästa och informativa broschyrer inom olika områden samtidigt som de kan ge personlig 
rådgivning om läkemedelsanvändning.  
 
Via sin e-legitimation, kan anhöriga genom fullmakt, kontrollera, hämta ut eller beställa 
hemkörning av läkemedel. Apoteken har personlig kontakt med MAS (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska) i kommunen för att underlätta hanteringen av medicin. För kunder som 
konsumerar flera olika mediciner samtidigt, har de systemet Apdos, vilket är unikt för 
Sverige (patent).  

5:6: 2 Polis 

Det är inte ovanligt med brott mot äldre personer där de blir lurade att "släppa in obekanta" 
i sina bostäder under falsk förespegling av vänlighet om att man vill lämna meddelanden, 
dricka vatten eller sälja saker. Väl inne i bostaden blir de äldre bestulna.  
I ett försök att få tag på gärningsmännen har Polisen tagit fram en signalementmall17, som 
enkelt kan fyllas i av personer som drabbats.  

5:6: 3 Brottsofferjouren  

Brottsofferjouren har samarbete med Polisen, och man har sökt bidrag från länsstyrelsen till 
att starta upp ett projekt om äldre brottsoffer. Det är nära 40 stycken ideellt arbetande 
seniorer inom organisationen och ca 90 % utav dessa arbetar som vittnesstöd/stödpersoner.   

5:6: 4 NTF 

NTF är en fri och självständig organisation som på ideell grund arbetar för en trygg och 
säker trafik. NTF är en paraplyorganisation och utgör en gemensam plattform för det 
frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Olyckstatistik (2004-2007) för Jönköpings län visar 
att det totalt har skett 400 olyckor i åldern 65 år och uppåt. Det har skett 24 dödsolyckor, 63 
stycken svårare olyckor och 313 lindriga olyckor. Av dessa är den vanligaste olyckstypen 

                                                 
17 Mallen finns att ladda ner på Internet, via polisens hemsida eller via adressen: 
http://www.polisen.se/mediaarchive/1681/10048/Signalementsmall.pdf 
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singelolyckor med motorfordon följt av fotgängarolyckor18. NTF bedriver seniorprojekt 
riktade mot trafiksäkerhet inom färdtjänst, taxi och för fotgängare. 

5:6: 6 Pensionärsorganisationer 

Organisationerna ser olika ut och är också olika stora beroende på vilken kommun man 
undersöker. Organisationerna har olika uppgifter, där den mest centrala är att bevaka och 
framföra pensionärernas intressen i olika samhällsfrågor och att bedriva egna verksamheter 
där gemenskap är en viktig grundpelare.  

5:7 Ideella och Trossamfund 

Under senare år har frivilligorganisationernas och bildningsförbundens betydelse tydliggjorts. 
Idrottsrörelsen, med drygt 20 000 föreningar och tre miljoner medlemmar, har 
uppskattningsvis 600 000 frivilliga ledare som spelar en mycket viktig roll i det praktiska 
folkhälsoarbetet (Winroth, 2007). Inom Röda Korset pågår ett stort ideellt arbete av flertalet 
seniorer, där utbudet är beroende av i vilken ort man bor. I Jönköping finns ett brett urval av 
aktiviteter medan man på mindre orter inte finner samma utbud. Flera småorter menar att 
det är av stor vikt att det finns eldsjälar som bedriver verksamhet riktad mot äldre och att 
man gärna skall arbeta i nätverk om man skall kunna göra någon skillnad för ensamma äldre i 
samhället. En viktig samlingspunkt för äldre är second hand butikerna, som drivs av ideella 
krafter. Inom Erikshjälpen, som likt Röda korset har ett brett utbud av second hand butiker, 
beräknas cirka 310 ideellt arbetande seniorer finnas i länet.  
 
Kyrkan spelar också en viktig roll för äldres sociala liv, där Jönköpings län rymmer ett stort 
antal aktiva församlingar. Frälsningsarmén har exempelvis en lång tradition tillbaka i 
historien genom att ta hand om socialt utsatta grupper i samhället. I USA har man med hjälp 
av data från National Congregations Study sett att kyrkornas församlingsarbete, oavsett 
delstat, erbjuder både direkt och indirekt service för äldre (Trinitapoli, 2005). Enligt UC 
Webselect finns det i mars månad 2008 hela 359 olika religiösa samfund i Jönköpings län och 
efter att ha tagit del av samtliga kommuners föreningsguider, har totalt 305 trossamfund i 
länet registrerats i dessa. Orsaken till att kommunernas föreningsguider presenterat ett 
mindre antal församlingar kan enligt uppgift av kommunerna själva bero på att enbart de 
föreningar som själva önskar vara med alternativt söker bidrag finns med på deras lista.  
 

 An Eks Gis Gno Hab Jön Mull Näs Säv Tra Vag Vet Vär 

Religioösa Samfund  19 35 17 21 11 51 7 39 19 16 27 30 32 

 
Det har inom uppsatsens ramar varit omöjligt att kontakta samtliga trossamfund, men det 
finns stor anledning att tro att församlingarna i vårt län, likt de undersökningar som är gjorda 
i församlingar i USA, tillsammans svarar för många aktiviteter riktade mot äldre. 
 
I en slumpmässigt utförd förfrågan till trossamfund inom Jönköpings kommun ställdes en 
fråga via mail till fyrtiosju församlingar om de gjorde något särskilt för äldre. De ombads 
också att beskriva vad de gjorde. Svaren från 15 församlingar visar att det pågår ett brett 
utbud av aktiviteter. Träffarna organiseras ofta av de äldre själva och inte sällan genom lokala 

                                                 
18 Uppgifter från Mattias Holmqvist, NTF Jönköping. 
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RPG-grupper19.  Utbudet av aktiviteter riktade mot äldre sker i form av bibelstudier, körer, 
trivselkvällar, dagträffar med andakt eller i form av syföreningar. Några poängterar att 
träffarna bidrar till att äldre möter yngre generationer och att detta utbyte är svårt att få i 
andra formella sammanhang. För att undersöka om det inom Svenska kyrkan finns några 
riktade projekt eller öronmärkta pengar mot åldersgruppen 65+ kontaktades Linköpings och 
Växjö stift. Här uppger man att aktivitetsutbudet riktat mot målgruppen äldre är upp till 
varje församling och det lyder oftast via församlingens diakonitjänst. Inom Scoutrörelsen 
finns det en del som kallas Gilles-scouter, vilka vänder sig till äldre aktiva personer. 
 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

 
Det har varit svårt att uppnå en hundraprocentig kartläggning av olika aktörer, om det ens är 
möjligt att kunna göra detta i ett utvecklingsbenäget län, där nya företagsetableringar ständigt 
görs.  
 
Med den metod jag valt finns det en risk att företag, som inte funnits med i utvalda 
branscher, inte heller har kommit med i urvalet. Exempelvis har vissa hjälpmedelsföretag, 
som visat sig ha en del av sin produktion riktad till äldre inom hygienartiklar, varit 
presenterad inom en helt annan bransch. Risken att missa företag som dessa är stor och för 
att minimera risken har varje kontakt utmynnat i frågan om de känner till något annat företag 
som på något sätt riktar sin verksamhet mot äldre. Det har också förekommit att 
dotterbolag, som visat sig varit intressanta har haft samma organisationsnummer som 
modersbolaget. Modersbolaget har däremot inte varit av intresse för uppsatsen. Detta har 
också inträffat vid några tillfällen, men med hjälp av att jag alltid har frågat varje 
företagsledare om de känner till något annat företag som på något sätt riktar sin verksamhet 
mot äldre, har jag oftast fått namnförslag. Jag har efter ett tag, då samma namnförslag 
uppkommit känt en mättnad. Det är vanligt att företag inte enbart riktar sin produktion mot 
äldre, men att äldre utgör en stor målgrupp. Inom områden som friskvårdsanläggningar har 
det i många fall varit svårt att dra en gräns eftersom flera av dem har riktade verksamheter till 
äldre men då inom ramen av sin totala verksamhet till allmänheten. Det har också varit svårt 
att dra gränsen inom är tandtekniska företag, som visat sig vara relativt frekventa inom länet. 
Vid flertalet kontakter med dessa har det framkommit att seniorer är den största gruppen, 
men att de inte avsett att rikta sin verksamhet mot äldre. Ett företag, som tagit fram en 
särskild elektrisk garageport har samma inriktning, men alla dessa företag har uteslutits från 
redovisningen.  
 
 
Det har varit till stor hjälp att få ta del av Hjälpmedelsinstitutets (HI) listor om företag och 
företagsinriktningar i Jönköpings län. Med hjälp av HI:s lista kunde jag lätt jämföra mina 
egna resultat med deras. 

 

                                                 
19 RPG år en ideell och partipolitiskt obunden intresseorganisation som utgår från kristna värderingar. 
Organisationen är öppen för alla, oavsett livsåskådning. 
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Svårigheten att kartlägga samtliga kommuners ”utöver aktiviteter” har ofta varit beroende av 
att komma till rätt person som har övergripande insyn över kommunens alla verksamheter 
och pågående projekt. Intresset från kommunernas sida har också varit varierande, vilket i 
enstaka fall försvårat arbetet. Detta har också medfört att redovisningen av kommunerna har 
försvårats. Jag har prövat flera olika redovisningsmodeller, men i slutändan valde jag att 
beskriva samtliga kommuners insatser i en mer övergripande modell. Även här finns risk att 
information har uteslutits helt eller delvis, men ofta har detta varit ett medvetet val. Orsaken 
till att jag har valt att inte presentera all fakta beror delvis på att kommunerna visat olika stort 
intresse. Det beror också på att jag inte har velat peka ut någon kommun. Det 
informationsunderlag som jag fått från kommunerna har varit av så varierande storlek och 
art. Utifrån detta skulle resultatet snarare ha tenderat att bli en jämförelse mellan 
kommunernas intresse i frågan än att undersöka vad som finns.  
 
Det är också viktigt att poängtera att det finns flera föreningar, trossamfund, ideella 
föreningar och inte minst ideellt arbetande människor, som inte kommit att synas i 
uppsatsen. Dessa insatser sker dagligen, men är svåra att fånga, eftersom de inte alltid är 
organiserade. Dessa insatser betyder mycket och de gör ett både uppskattat och gediget 
arbete för många äldre i vårt samhälle. Utifrån den åldrande individens perspektiv kan en 
kommersiell fokusering i uppsatsen bidra till att utbudet upplevs vara mindre än i 
verkligheten. Uppsatsen utgår ifrån ett entreprenörskapsperspektiv snarare än den åldrande 
individens perspektiv, trots att dessa två inte behöver utesluta varandra. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Det är intressant att kartläggningen  visar att vi har flera företag i länet som på olika sätt 
riktar sin verksamhet mot den äldre människan. Dessa är oftast inriktade mot hjälpmedel 
och/eller hygienartiklar. Det är också intressant att se att det i länet under ett halvårs tid 
gjorts företagsetableringar vars främsta syfte varit att tillhandahålla äldres kompetens på olika 
sätt.  

Fokuseringen i min uppsats har framförallt riktat sig mot de kommersiella företagen i länet, 
beroende på att Location Scandinavia, inom Regionförbundet Jönköpings län haft en önskan 
om detta. Ett av de primära målen för Regionförbundet Jönköpings län är att verka för en 
hållbar utveckling och ny tillväxt i vår region och för att uppnå detta arbetar man framförallt 
med fem strategiska områden där livsmiljö och attraktivitet ingår som en del. Ett 
fokusområde inom detta område är ”det friska åldrandet”. 

Resultatet av kartläggningen visar att det finns flera företag i länet, som på ett eller annat sätt 
riktar sin verksamhet mot äldre. Trots att jag redan inledningsvis trodde att jag skulle hitta 
många företag i den genren, har jag blivit förvånad över att jag hittat så många fler företag än 
jag trodde att jag skulle göra. Det har också funnits ett intresse, från flera aktörer än inom de 
kommersiella företagen att hålla fortsatt kontakt, vilket jag ser som positivt. Något som 
också har varit ny kunskap för mig är att det under senare tid etablerats flera företag som 
inriktar sin verksamhet på att erbjuda möjlighet att konsultera äldres erfarenhet och 
kompetens.  
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Vårt län har uppenbarligen en god grogrund och goda förutsättningar för fortsatt utveckling 
inom den bransch, som av vissa kallas framtidens bransch eller ”äldrelivsbranschen”.  
 
Vi befinner oss i en tid där synen på äldre förändras, där äldre har en starkare ekonomisk 
ställning i samhället och där äldre kommer utgöra en större andel av befolkningen. Enligt 
både Majanden (2008) och Lindgren (2005) förväntas de äldre ha en större köpkraft. 
Kommande förändringar av såväl ekonomiska förutsättningar för den enskilde individen och 
den demografiska transitonen kommer bli en utmaning. Utmaningen, tror jag, snarare är att 
finna konkreta lösningar och strukturer för att ta tillvara på de möjligheter, intresse och 
kompetens som finns än att utmåla det hela som ett problem. Jag tror att om 
livsloppsperspektivets syn på åldrandet når framgång, så kan detta bidra till att både de 
individuella motiven och de samhälleliga möjligheterna främjas, som Öberg (2002) skriver. 
Frågan kanske helt enkelt är om vi väljer att se detta som ett samhälleligt problem eller som 
en möjlighet. Visst, det kommer bli en ökad belastning för äldreomsorgen och även för de 
informella vårdgivarna, men hur kan vi aktivt bidra till att utmaningen utmynnar i nya 
möjligheter till att göra en ”win-win situation”? Blir det bra bara vi har den rätta viljan och 
motivationen? Ordnar det sig om vi bara finner goda sätt att kommunicera mellan olika 
aktörer? Vågar vi prova något nytt eller ska vi hoppas att någon annan tar kommandot? Ett 
viktigt svar på dessa frågor tror jag är att äldres behov synliggörs och att deras talan och 
önskningar, erfarenheter och kunskap tas tillvara så att äldres behov blir mer kartlagda än 
vad de verkar vara idag, som Thorslund & Larsson (2002) påpekat.  
 
Det finns förstås inga enkla lösningar, men samtidigt måste vi börja någonstans. Jag tror att 
de flesta är överens om att hjälpmedel av olika slag kan möjliggöra ett enklare och mer 
värdigt liv för fler människor med behov. Jag tror också att de flesta kan vara överens om att 
innovativa tekniska lösningar kan vara ytterligare ett steg i rätt riktning. Genom att 
möjliggöra individuella  hjälplösningar och stöd på olika sätt kan vi också ta hänsyn till de 
individuella behov och skillnader som finns i en heterogen grupp äldre människor. Östlund 
(1995) skriver att det finns en tydlig diskrepans mellan vilka tekniska hjälpmedel och 
innovationer äldre människor vill ha och vad omgivningen tror att de behöver. Även här är 
det viktigt att kommunikationen mellan olika aktörer främjas. Tekniska hjälpmedel är viktigt 
(Meinow, 2008) och möjliggör att fler kan leva trots svåra problem. Återigen, tror jag, att 
kommunikation är viktigt mellan både äldre, teknikföretag och även inom andra branscher. 
 
Ett sätt att aktivt ta tillvara på äldres erfarenheter och kompetens, främja utveckling och 
attraktivitet i vårt län och inte minst skapa nya innovativa tekniska lösningar kan vara att 
finna nätverk för kommunikation och forum och kreativa idéer. Skapa möten mellan både 
generationer, företagsinriktningar och övriga verksamheter, att arbeta över gränser och 
traditionella strukturer, att vara öppen och nyfiken. Risken med att försöka skapa den 
sortens nätverk är att detta måste drivas av någon, oftast en eldsjäl. Man bör ha i åtanke att 
denna eldsjäl inte allt för sällan råkat ”brinna för snabbt” eller slutat, vilket medfört att 
projekt avslutats. 
 
Nya tankesätt, nya idéer och visioner kan i många fall vara både bra dåliga. De kan uppfattas 
som ouppnåeliga, oöverstigliga och som naiva då de kanske ligger före sin tid. Jag är dock 
övertygad om att det är genom just dessa drömmar, visioner och mål som goda möten 
mellan olika sorters aktörer och idéer skapas. Vi närmar oss något nytt, något vi aldrig 
tidigare upplevt och jag tror att vi tillsammans, i nätverk eller forum över gränser mycket väl 
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skulle kunna förebygga vissa – inte alla problem som skulle kunna uppstå. Inställningen i sig 
är viktigt och jag tror likt Berg (2007) att känslan av att känna sig uppskattad också bidrar till 
en god ålderdom. Jag tror att det vore positivt att applicera de förebyggande och främjande 
arbetssätt och handlingar på andra arenor. För främjande och förebyggande handlingar av 
olika slag vet vi av erfarenhet har fungerat bra. 
 
 

7  Tack 

Att skriva en uppsats med denna inriktning kräver, likt många andra uppsatser, tålamod och 
stor nyfikenhet. Utan det fantastiska mottagande jag fått i flertalet av de kontakter jag tagit, 
hade uppsatsen aldrig kunnat genomföras.  
 
Jag vill tacka samtliga vid Regionförbundet Jönköpings Län för den hjälp, stöd och vänliga 
bemötande jag alltid fått. Särskilt vill jag tacka Anne-Marie Hagström-Hirschberg och Ulf 
Fransson.  
 
Jag vill framförallt tacka Stig Berg, min handledare vid (IFG) Institutet för Gerontologi vid 
Hälsohögskolan i Jönköping. Ditt stöd och engagemang i processen har gjort den här 
terminen glädjefylld och till något som jag kommer att minnas som mycket meningsfullt. Jag 
vill också tacka alla andra på IFG för den goda stämning som tar sig uttryck i såväl härliga 
skratt i fikarummet, som givande och intellektuella diskussioner.  
 
Till slut vill jag tacka min underbara familj. 
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Bilaga 1 
C- Tillverkning 
139900 Övrig textiltillverkning 
210000  Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 
274000 Tillverkning av belysningsarmaturer 
279000 Tillverkning av annan elapparatur 
282900 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
289900 Tillverkning avövriga specialmaskiner 
309200 Tillverkning av syklar och invalidfordon 
309900 Tillverkning av övrig transportmedelstillverkning 
310300 Tillverkning av madrasser 
325010 Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör 
325020 Tillverkning av tandproteser 
412000 Byggande av bostadshus och andra byggnader 
 
G- Handel 
461800 Provisionshandel med specialsortiment 
461900 Provisionshandel med blandat sortiment 
464600 Provisionshandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
 
H- Transport och magasinering 
493900 Annan transport av passagerare 
522000 Stödtjänster till transport 
 
I- Informations- och kommunikationsverksamhet 
601000 Sändning av radioprogram 
602000 Planering av radioprogram och sändningsverksamhet 
620900 Andra IT och datatjänster 
639900 Övriga informationstjänster 
 
M- Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 
720000 Vetenskaplig forskning och utveckling 
743000 Översättning och tolkning 
N- Uthyrning, fastighetssrvice, resetjänster och andra stödtjänster 
781000 Arbetsförmedling och rekrytering 
782000 Personaluthyrning 
783000 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner 
791200 Researrangemang 
801000 Säkerhetsverksamhet 
811000 Fastighetsrelaterade stödtjänster 
 
P- Utbildning 
854100 Eftergymnasial utbildning annat än universitet och högskola 
854200 Universitets- eller högskoleutbildning 
855930 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
855990 Diverse övrig utbildning 
 
Q- Vård och omsorg 
862220 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus 
873010 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre 
879020 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
881010 Öppna sociala insatser för äldre 
889930 Övriga öppna sociala insatser för äldre 
889040 Humanitära insatser 
 
R- Kultur, nöje och fritid 
931200 Sportklubbars och idrottföreningars verksamhet 
932900 Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
 
S- Andra samhälleliga och personliga tjänster 
949100 Verksamhet i religiösa samfund 

 

 

 

 



 

 
 
 
   
 
 
Information till personal/chefer inom socialförvaltning, äldreomsorg och/eller utveckling inom 
Kommunal verksamhet 
 
Jag heter Martina Boström och 
Sedan två år tillbaka läser jag en breddmagister med inriktning mot äldre, där jag under våren 2008 
genomför min magisteruppsats på 15 
innebär att åldras och att vara äldre. Jag har fördjupat mina kunskaper om åldrandet ur ett 
livsloppsperspektiv, om äldreomsorgens historiska utveckling i Sverige och även vad det i framtiden kan 
komma att innebära för ett samhälle med en ökad andel äldre. 
 
Orsaken till att jag kontaktar Er är att jag i min uppsats, på uppdrag av Regionförbundet Jönköpings län, 
skall kartlägga vilka resurser som finns för seniorer (65+) i samtliga kommuner inom Jönkö
är dock inte enbart kommunernas resurser som skall kartläggas. I uppsatsen kommer även resurser för 
seniorer (65+) inom kommersiell verksamhet, utbildning, allmännyttiga, ideella och pågående projekt 
också att inkluderas.  
Regionförbundets vidare arbete med uppsatsens resultat är att använda detta bl.a. för att beskriva länets 
livsmiljö, men dessutom för att i internationella sammanhang visa på länets arbete bland seniorer.
 
Jag vill gärna komma i kontakt med Er för att göra en telefonintervj
minuter. Jag skulle dock önska att Ni redan nu försöker sammanställa vilka resurser som Er kommun 
erbjuder seniorer.  
 
Har Ni pågående projekt? Kanske något pågående samarbete med ideell förening eller annan organisation 
som specifikt inriktar sig mot äldre?  Inom den offentliga omsorgen kommer resurser som är pågående på 
äldreboenden, samt övriga ”utöver aktiviteter” inom hemtjänst, exempelvis matdistribution, massage och 
fotvård att exkluderas.  
 
Institutionen ansvarar för handledning under uppsatsarbetet och deltagandet i projektet är helt frivilligt. Det 
är däremot av stor betydelse för uppsatsen att Ni deltar. När uppsatsen är klar kommer Ni naturligtvis få ta 
del utav denna. 
 
Vid frågor var vänligt kontakta mig eller min
 
Martina Boström   
Folkhälsoplanerare/magisterstudent
Queckfeldtsgatan 84  
571 38  NÄSSJÖ   
0380-120 84   
0735-28 50 48   
dsh7boma@hhj.hj.se 
 

 

Information till personal/chefer inom socialförvaltning, äldreomsorg och/eller utveckling inom 

Jag heter Martina Boström och jag är student vid Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. 
Sedan två år tillbaka läser jag en breddmagister med inriktning mot äldre, där jag under våren 2008 
genomför min magisteruppsats på 15 högskolepoäng. Studierna har gett mig ett brett perspektiv på vad det 
innebär att åldras och att vara äldre. Jag har fördjupat mina kunskaper om åldrandet ur ett 
livsloppsperspektiv, om äldreomsorgens historiska utveckling i Sverige och även vad det i framtiden kan 

ma att innebära för ett samhälle med en ökad andel äldre.  

Orsaken till att jag kontaktar Er är att jag i min uppsats, på uppdrag av Regionförbundet Jönköpings län, 
skall kartlägga vilka resurser som finns för seniorer (65+) i samtliga kommuner inom Jönkö
är dock inte enbart kommunernas resurser som skall kartläggas. I uppsatsen kommer även resurser för 
seniorer (65+) inom kommersiell verksamhet, utbildning, allmännyttiga, ideella och pågående projekt 

idare arbete med uppsatsens resultat är att använda detta bl.a. för att beskriva länets 
livsmiljö, men dessutom för att i internationella sammanhang visa på länets arbete bland seniorer.

Jag vill gärna komma i kontakt med Er för att göra en telefonintervju. Denna kommer högst att ta 20 
Jag skulle dock önska att Ni redan nu försöker sammanställa vilka resurser som Er kommun 

Har Ni pågående projekt? Kanske något pågående samarbete med ideell förening eller annan organisation 
specifikt inriktar sig mot äldre?  Inom den offentliga omsorgen kommer resurser som är pågående på 

äldreboenden, samt övriga ”utöver aktiviteter” inom hemtjänst, exempelvis matdistribution, massage och 

handledning under uppsatsarbetet och deltagandet i projektet är helt frivilligt. Det 
är däremot av stor betydelse för uppsatsen att Ni deltar. När uppsatsen är klar kommer Ni naturligtvis få ta 

Vid frågor var vänligt kontakta mig eller min handledare 

   Stig Berg 
udent    Professor/handledare 

   Institutet för gerontologi
   Hälsohögskolan i Jönköping
   036- 10 13 10 
   stig.berg@hhj.hj.se 
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Bilaga A 

Information till personal/chefer inom socialförvaltning, äldreomsorg och/eller utveckling inom 

för gerontologi vid Hälsohögskolan i Jönköping. 
Sedan två år tillbaka läser jag en breddmagister med inriktning mot äldre, där jag under våren 2008 

. Studierna har gett mig ett brett perspektiv på vad det 
innebär att åldras och att vara äldre. Jag har fördjupat mina kunskaper om åldrandet ur ett 
livsloppsperspektiv, om äldreomsorgens historiska utveckling i Sverige och även vad det i framtiden kan 

Orsaken till att jag kontaktar Er är att jag i min uppsats, på uppdrag av Regionförbundet Jönköpings län, 
skall kartlägga vilka resurser som finns för seniorer (65+) i samtliga kommuner inom Jönköpings län. Det 
är dock inte enbart kommunernas resurser som skall kartläggas. I uppsatsen kommer även resurser för 
seniorer (65+) inom kommersiell verksamhet, utbildning, allmännyttiga, ideella och pågående projekt 

idare arbete med uppsatsens resultat är att använda detta bl.a. för att beskriva länets 
livsmiljö, men dessutom för att i internationella sammanhang visa på länets arbete bland seniorer. 

u. Denna kommer högst att ta 20 
Jag skulle dock önska att Ni redan nu försöker sammanställa vilka resurser som Er kommun 

Har Ni pågående projekt? Kanske något pågående samarbete med ideell förening eller annan organisation 
specifikt inriktar sig mot äldre?  Inom den offentliga omsorgen kommer resurser som är pågående på 

äldreboenden, samt övriga ”utöver aktiviteter” inom hemtjänst, exempelvis matdistribution, massage och 

handledning under uppsatsarbetet och deltagandet i projektet är helt frivilligt. Det 
är däremot av stor betydelse för uppsatsen att Ni deltar. När uppsatsen är klar kommer Ni naturligtvis få ta 

 
ör gerontologi 

Hälsohögskolan i Jönköping 

 


