
 

 

 

Silver SME:s intressentgrupp – Möte 2 
 

Plats och datum: Regionala utvecklingsförvaltningen, Region Dalarna den 14 maj 2019 

Deltagare: Kevin McKee, Högskolan Dalarna/ReCall, Anna Torsgården, Dalarna 
Science Park, Monika Jönsson, Sätergläntan, Agneta Johansson, 
Tillväxtverket, Katarina Nordin Kajblad, Dalarnas Hjälpmedelscenter, 
Nils-Åke Norman och Johanna Falk-Gustavsson, Region Dalarna 

Medverkande:   Från Region Dalarna:  Birgitta Sacrédeus, Peter Möller, Katarina 
Johansson och Åsa Ängsback 

Birgitta Sacrédeus, ordförande i Region Dalarnas nämnd för regional utveckling (RUN) 

hälsade alla välkomna till det andra mötet med Silver SME-projektets intressentgrupp. Hon 

uttryckte sin uppskattning över att intressentgruppen engagerar sig i silverekonomin som är 

en viktig framtidsfråga med tanke på den demografiska trend som tyder på att vi blir allt färre 

som ska försörja allt fler. Birgitta informerade om det yttrande kring aktivt och hälsosamt 

åldrande som hon ansvarar för att ta fram i EU:s regionkommitté, där det också finns förslag 

på ståndpunkter rörande silverekonomin. Förslaget till yttrande bifogas. 

Peter Möller, samhällsanalytiker vid Region Dalarnas regionala utvecklingsförvaltning 

inledde sin presentation med några ord om den demografiska strukturen som ser rätt 

bekymmersam ut. Vi föder färre barn och lever längre. Sveriges kommuner och regioners 

ekonomi försämras och en orsak är demografin. Peter gav sedan sina reflektioner på den 

SWOT -analys som genomförts i partnerskapet för att identifiera styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot relaterat till silverekonomin i våra regioner. 

SWOT:en bygger på resultatet från utförda intervjuer av representanter från fyra kategorier; 

lärosäten och utvecklingsorganisationer, små och medelstora företag, civilsamhället och 

politik. Projektets åtta partners har genomfört 20 intervjuer var, 5 i varje kategori. Totalt 160 

intervjuer. I intervjustudien ställs det frågor om: 

• Beredskap i näringslivet för silverekonomi 

• Attityder till åldrande och ekonomisk aktivitet bland äldre 

• Utbildningsmöjligheter för SME:s och äldre 

• Goda exempel och befintlig politik på området 

• SWOT 



 

 

Peters sammanfattande analys ger vid handen att det finns ett intresse för silverekonomi och 

för Silver SMEs-projektet, att det är viktigt att något görs, att perspektivet behöver breddas – 

inte bara vård och att det är ont om aktiviteter/politik med fokus på potentialen inom 

silverekonomin för näringslivet. 

Rapporten föreslår 11 rekommendationer utifrån resultatet från intervjuerna. Peter gav några 

reflektioner kring vad Dalarna kan/bör göra inom analys: 

1. Goda möjligheter att analysera äldres förutsättningar: 

- tillgänglighet bil/kollektivtrafik 

- effekt av priset för kollektivtrafik (en kommun i Dalarna har gratis 

kollektivtrafik) 

- longitudinella analyser (att följa individer över tid)  

- svårare att analysera små och medelstora företags förutsättningar inom 

silverekonomin 

2. Inventering av organisationer som behöver jobba med frågan regionalt? 

3. Inventering av behov av utbildningar? 

Kommentarer till SWOT: Känns inte så konstigt. Likartade regioner; bergs och landsbygd. 

Men, överraskning att merparten av de äldre bor i städer… Stämmer det? (Skriven i bostad i 

stad men bosatt i by?) Peter gjorde en djupdykning i frågan och en redogörelse bifogas 

tillsammans med ppt:n.  

Andra kommentarer och funderingar från gruppen: 

• Det finns bra äldreforskning i länet, som kan bidra med kunskaper till projektet 

• Det är sällan brukaren som är motståndare till tekniska hjälpmedel – oftast anhöriga 

och personal inom hemtjänst och vård 

• Vikten för äldre av att kunna betala med kontanter 

• Försörjningsansvar för äldre ligger på barnen i flera länder, t ex i Belgien och 

Frankrike. Klarar inte barnen detta så rycker samhället in. Vad händer när 

befolkningen lever längre? 

• Vi tar vårt välfärdssystem för givet och så självklart att vi tror att alla har det som vi. 

Åsa Ängsback, projektledare för Silver SMEs på Region Dalarnas förvaltning för 

regional utveckling gjorde en snabbgenomgång av bakgrund och innehåll i projektet och 

rapporterade sedan om de aktiviteter som genomförts sedan starten i juni 2018. Under 

hösten koncentrerades arbetet på framtagandet av underlagen till SWOT:en och under våren 

har det varit fokus på att identifiera goda exempel på strukturpåverkande initiativ från 

regionerna. På partnermötet i Lille, Frankrike i januari lyfte Dalarna fram visningslägenheten 

Smartare hem, se mer info nedan.  

I Slovenien den 22-23 maj kommer vi att presentera Dalarnas hjälpmedelscenters modell för 

implementering av innovationer i offentlig sektor samt Sätergläntan som ett exempel på 

utbildning som kan leda till en ny karriär efter pensionen, som kulturentreprenör. Ytterligare 

tre goda exempel ska väljas från Dalarna. Värdefulla idéer och tips kom från 

Intressentgruppen, t ex rörande Almis ägarskiftescentrum och olika gym/friskvårdsaktiviteter 

riktade till äldre.  

Nästa steg är att genom en peer review-process välja ut de allra bästa exemplen. Dalarna 

har tillsammans med Slovenien ansvar för exempel riktade mot aktiva äldre. 

Reflektion: Produkter borde kunna vara mer ”för alla” från start, inte utvecklade för att bara 

passa en viss målgrupp. På samma sätt som det arbetas för tillgänglighet i olika miljöer, t ex 



 

 

inte för höga trottoarkanter mm. Men, den frågan har tappat fart sedan Hjälpmedelsinstitutet 

lades ned. 

Några saker att komma ihåg: 

• Håll ett öga på Ageing-Fit mässan i Nice nästa år – Kan vi hitta intresserade dala-

företagare med intressanta produkter? Möjligheter till matchmaking, utställning och 

föredrag. https://www.ageingfit-event.com/ 

• Prenumerera på Silver SMEs nyhetsbrev och sprid information om projektet i era 

nätverk! https://www.interregeurope.eu/silversmes/ . OBS, man måste själv gå in och 

registrera sig! 

• Gilla Silver SMEs på Facebook! Och registrera dig på Twitter: 

https://twitter.com/Silver_SMEs 

Katarina Johansson, utvecklingsledare för äldrefrågor inom Region Dalarnas 

förvaltning för hälso och sjukvård informerade om Smartare hem, en visningslägenhet i 

trygghetsboendet Smedjan i Falun. Där kan företag ställa ut produkter som kan öka trygghet 

och självständigt boende för äldre och på så lättare nå sin kundgrupp och få ut nya produkter 

på marknaden. Smartare hem är ett samarbete mellan Kopparstaden, Dalarnas 

hjälpmedelscenter, Falu kommun och Region Dalarna. IKEA har möblerat lägenheten och 

installerat belysning som kan styras via appar. Bra för alla och nödvändigt för en del. 

Punkten om Smart specialisering utgick pga förhinder, dock konstaterades att det framtida 

arbetet inom Smart specialisering ännu tydligare kommer att inkludera omställning. Hur 

ställer man om till ett samhälle med äldre befolkning? Bra om vi kan ta denna fråga vidare 

inom det prioriterade styrkeområdet för Hälsa/välfärd. 

 

 

Fr v. Åsa Ängsback, Nils-Åke Norman, Monika Jönsson, Birgitta Sacrédeus, Agneta 

Johansson, Anna Torsgården, Katarina Nordin Kajblad, Peter Möller, Johanna Falk-

Gustavsson, Kevin Mc Kee 
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