
Vad tycker Esther själv? 
-  vad tycker och önskar de allra äldsta i Jönköpings län  
 
Sammanfattning 
Detta projekt är gemensamt för PRO, SKPF Pensionärerna, RPG och SPF Seniorerna. 
 
Det finns c:a 100.000 personer i landet och 4.000 i länet som är över 90 år. I t.ex. SPF 
Seniorerna i länet finns 600 medlemmar som är över 90 år. Vi vet ganska mycket om 
åldersgruppen 80+ men kunskapen om 90-åringar är begränsad. Detta kan bero på att 
personer i åldersgruppen över 90 år av olika skäl har svårare att deltaga i 
enkätundersökningar och intervjuer. Syn- och hörselproblem kan utgöra hinder 
liksom den mentala hälsan. Man har också mycket begränsad tillgång till digitala 
hjälpmedel. 
 
Vi vet att många i åldersgruppen över 90 år är sköra och har stora behov av vård och 
omsorg. Många har regelbunden kontakt med hemtjänst, hemsjukvård och sjukvård. 
En mindre del bor på äldreboenden. Vi vet att de flesta har låga pensioner och att få 
har tillgång till datorer och smarta telefoner. 
 
Men det är mycket vi inte vet. Hur ser man på friskvård? Klarar man att motionera? 
Hur mår man psykiskt? Får man bra hjälp vid psykisk ohälsa? Hur fungerar kontakten 
med vårdcentralen? Upplever man ensamhet? Har man anhöriga och vänner? 
Upplever man existentiella problem och hur får man hjälp med dessa? Hur ser man 
på den digitala utvecklingen? Vill man lära sig? Är ekonomin begränsande i 
vardagen? Hur vill man bo? Hur ser man på äldreboenden? m.m. 
 
Vi avser att skapa ett nätverk med 100 personer i 90-års-åldern från våra 
pensionärsföreningar som vi intervjuar vid personliga möten två gånger per år och 
därutöver enstaka telefonintervjuer. 15-20 pensionärer utbildas och ansvarar sedan för 
att vardera fortlöpande intervjua 6-7 personer i 90-års-åldern. 
 
En projektledningsgrupp bestående av representanter för pensionärsorganisationerna, 
Institutet för Gerontologi, kommunerna och Regionen beslutar om och utformar 
aktuella och intressanta frågor. 
 
Svaren databearbetas och presenteras i korta rapporter två gånger per år. Rapporterna 
sprids till intresserade och massmedia. 
 


