
Denna rapport redovisar forskningsprojektet ”Omsorgen om lands  - 
bygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk  
i semi-rurala miljöer”. Genom projektet har empiriska studier genomförts 
i tre kommuner i Östergötland; Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. 

Den stora frågan i alla tre kommunerna är hur man ska kunna erbjuda 
äldreomsorg med samma kvalitet som i dag, i en situation då andelen äldre  
i befolkningen ökar. De undersökta kommunernas landsbyggds karaktär 
innebär en utmaning vad gäller att kunna erbjuda tillgänglighet till service-
funktioner. 

I rapporten diskuteras hur olika aktörer har en roll i att stödja de äldre.  
Förutom kommunerna har privata marknadsaktörer, anhöriga, föreningar 
och kyrkan viktiga roller i omsorgen. De äldre är själva en resurs för den 
egna gruppen. 
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Förord
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) arbetar med att stödja och 
bedriva forskning av hög kommunstrategisk relevans. Vi arbetar med att åter-
föra nyvunnen kunskap till kommunerna och med att skapa möten mellan 
kommunföreträdare och forskare. Vår målsättning är att utgöra ett nationellt 
kraftcentrum för strategisk kommunforskning, och att samtidigt fungera som 
en vetenskaplig resurs i kommunernas övergripande utvecklingsarbete.

I den här rapporten har Anna Elmqvist, Marianne Abramsson och Elisa-
bet Cedersund undersökt omsorgen om landsbygdens äldsta. Intervjustudier 
har genomförts i tre kommuner i Östergötland; Valdemarsvik, Ydre och Åt-
vidaberg. Den stora frågan i alla tre kommunerna är hur man ska kunna er-
bjuda äldreomsorg med samma kvalitet som idag, i en situation då andelen 
äldre i befolkningen ökar. 

De undersökta kommunernas landsbygdskaraktär innebär en utmaning 
vad gäller att kunna erbjuda tillgänglighet till servicefunktioner. I rapporten 
diskuteras hur olika aktörer har en roll i att stödja de äldre. Förutom kom-
munerna har privata marknadsaktörer, anhöriga, föreningar och kyrkan vik-
tiga roller i omsorgen. De äldre är själva en resurs för den egna gruppen. Även 
om de studerade kommunerna kan te sig likartade så visar studiens resultat 
på skillnader dem emellan. Genom att uppmärksamma sådana geografiska 
olikheter och olika vägar för att främja omsorgen om äldre hoppas vi att denna 
rapport stimulerar till en fortsatt diskussion i detta viktiga ämne.

Brita Hermelin
Vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Författarnas förord
Denna skrift är ett resultat av forskningsprojektet ”Omsorgen om landsbygdens 
äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk i semi-rurala miljöer”. 
Projektet handlar om hur äldre på landsbygden lever och hur deras förhållande 
till äldreomsorgen ter sig.  Den hittillsvarande forskningen har få svar på vad det 
innebär att åldras på landsbygden och hur äldres villkor förändras i takt med 
samhällets omdaning. 

På ett allmänt plan, när landsbygden betraktas som en motbild till de stora 
städerna, ligger det nära till hands att landsbygdens framtid beskrivs som prob-
lematisk. En bidragande orsak till att schablonmässiga bilder av äldres liv på 
landsbygden segt hänger kvar kan vara att forskningen i området ofta framstår 
som fragmentarisk och alltför begränsad. Föreliggande rapport bidrar till forsk-
ningen om äldre och till att öka kunskapen om att åldras på landsbygden. 

Sedan några år tillbaka bedrivs vid Nationella institutet för forskning om äl-
dre och åldrande (NISAL), ett forskningsprogram som särskilt gäller äldre som 
lever på landsbygden. Bakgrunden är att livsvillkoren på landsbygden förändras 
i snabb takt. Det sker en utglesning. Äldre är många gånger särskilt sårbara när 
invanda mönster förändras. Men äldre är också viktiga aktörer i landsbygdens 
förändring – både genom att de är engagerade i det civila samhället och som bära-
re av den lokala kulturen.

I forskningsprojektet ”Omsorgen om landsbygdens äldsta” riktas huvudfokus 
mot hur äldre i tre kommuner i södra Östergötland själva upplever sin vardag och 
att vara gammal, men också mot hur kommunernas förutsättningar och resurser 
på olika sätt präglar äldrelivet. Föreliggande skrift berör kommunernas sätt att 
organisera och genomföra omsorg, samt hur den är kopplad till det civila samhäl-
lets aktörer. Materialet som ingår har insamlats i de tre kommunerna Valdemars-
vik, Ydre och Åtvidaberg. I skriften redovisas resultat från intervjuer med repre-
sentanter för dessa kommuner. Skriften innehåller också resultat från intervjuer 
med personer från civilsamhället; seniorföreningarna PRO och SPF samt Sven-
ska kyrkan. Ett stort tack riktas till alla personer från de tre kommunerna och 
från seniorföreningarna, samt Svenska kyrkan, som deltagit i intervjuerna eller 
på annat sätt bidragit till projektets genomförande.

I projektet har följande forskare från NISAL medverkat: Marianne Abramsson, 
Elisabet Cedersund (projektledare), Anna Elmqvist och Jan-Erik Hagberg, samt 
som rådgivare Eva Jeppsson Grassman. Projektet har genomförts med finansier-
ing från Centrum för kommunstrategisk forskning. 

Norrköping i september 2016

Anna Elmqvist, Marianne Abramsson, Elisabet Cedersund
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Sammanfattning
I denna skrift redovisas resultat från projektet ”Omsorgen om landsbyg-
dens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk i semi-rurala 
miljöer”. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur äldre som bor 
på landsbygden själva ser på sitt åldrande, vad man är engagerad i, hur man 
vill bo och vilket stöd och vilken hjälp man har och ger till andra. I projektet 
studeras hur några mindre landsbygdskommuner ordnar äldreomsorgen och 
hur kommunerna och vissa lokala aktörer förhåller sig till äldres behov och 
intresse. 

Fokus i denna skrift riktas mot kommunens sätt att organisera och genom-
föra omsorg, samt hur den är kopplad till det civila samhällets aktörer. Mate-
rialet som ingår har insamlats i de tre kommunerna Valdemarsvik, Ydre och 
Åtvidaberg. I denna skrift redovisas resultat från intervjuer som genomförts 
med representanter för dessa kommuner (kommunalråd, kommunchef, om-
sorgschef). Redovisningen av intervjuerna berör de intervjuades syn på den 
egna kommunens förutsättningar, kommunernas strategier och framtidssyn. 
Skriften innehåller också resultat från intervjuer med representanter från civ-
ilsamhället, seniorföreningar (PRO:s och SPF:s ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamot) och kyrka (diakon, präst). I dessa intervjuer berörs synen på 
förhållandena för kommunens äldsta, samt civilsamhällets roll som omsorgs-
aktör.

Trots att de tre kommunerna kan förefalla likartade, visar studiens resultat 
på skillnader dem mellan. I Åtvidaberg finns ett tydligare centralortsfokus än 
i de andra två kommunerna. Även om Ydre som är en liten kommun också har 
en given centralort dit verksamheter koncentreras, finns ett tydligare lands-
bygdsfokus. Ydre är en skogs- och jordbrukskommun med en hög andel egna 
företagare. Inom kustkommunen Valdemarsvik förs ett tydligare resonemang 
om hur man ska kunna erbjuda service i olika kommundelar, något som man 
upplever att kommuninvånarna är angelägna om. Valdemarsvik består av flera 
relativt självständiga samhällen vilka tidigare var egna kommuner och som 
månar om sin egen självständighet. Arbetet i kommunen har även präglats 
av resonemanget ”hela kommunen ska leva”.   I de två kommunerna Ydre och 
Valdemarsvik, har man poängterat att närheten till sitt lokalsamhälle liksom 
personkännedom är viktiga faktorer i äldreomsorgen, medan man i Åtvida-
berg i större utsträckning har utgått från att man bättre tillfredsställer äldre 
personers behov genom att äldre kommer närmare service och tillgänglighet 
i centralorten. 

Den stora frågan i alla tre kommunerna är hur man ska kunna erbjuda 
äldreomsorg med samma kvalitet som idag till en växande andel äldre men 
med minskande skatteintäkter. Här är dock inställningen att det är något som 
måste lösas på nationell nivå t ex genom utjämningsbidrag för att man ska 
kunna åldras på jämlika villkor nationellt.  
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Frågor som är ständigt aktuella i kommunerna gäller hur man ska kunna 
tillfredsställa tillgänglighet till servicefunktioner för dem som bor längre ut i 
kommunerna, utanför centralorten eller de större samhällena. Kollektivtrafik-
en på landsbygden utgör en stor kostnad och turtätheten minskar kontinuer-
ligt. För dem som inte längre kan köra bil kan detta bli en avgörande fråga 
för om man kan bo kvar eller ej. Färdtjänst täcker en del av behovet liksom 
anropsstyrd trafik, men fungerar sämre för att upprätthålla sociala kontakter 
som huvudsakligen sker på kvällstid eller helger. Att kunna erbjuda äldre bra 
och funktionella bostäder är ytterligare en fråga som tas upp. Man är beroende 
av att någon vill erbjuda bostäder samt att det finns en betalningsvilja hos äl-
dre personer för den typen av bostäder, båda dessa faktorer upplevs som prob-
lematiska. Idén att främja kvarboende kan å ena sidan förstås i ljuset av att det 
är en kostnadseffektiv strategi i en tid där decentralisering ställer ökade krav 
på kommuner att själva sörja för sin välgång och där medborgarnas resurser 
och hälsa blir allt viktigare för utvecklingen i lokala miljöer. Å andra sidan kan 
kvarboendeprincipen ses som en form av nyliberal vision som betonar inte 
bara regioners utan också enskilda individers egenansvar, självtillräcklighet 
och valfrihet.

Sammantaget ter sig ett friskt och aktivt åldrande – förkroppsligat i kvar-
boende – ofta både nödvändigt och önskvärt. Mycket av strategierna går ut på 
att den äldre människans vardag ska kunna fortsätta att fungera som förut. 
Omsorgen går ut på att bevara förmågor. När det gäller att skapa ett äldrevän-
ligt samhälle med goda kommunikationer kommenterade exempelvis en 
av studiens informanter: ”Så folk ska kunna få sin vardag att, så länge som 
möjligt, vara ganska lik den man har haft förut”. 

Från kommunernas sida räknar man med att verksamheten i större ut-
sträckning kommer att koncentreras till att möta äldres grundläggande behov, 
något som i skriften betecknas anpassningslogik. Man förutsätter då att an-
dra aktörer än kommunerna ska tillfredsställa övriga behov, men riktigt hur 
det ska gå till är ibland oklart. Det kan gälla dels privata marknadsaktörer 
som dock är beroende av ekonomisk lönsamhet, dels frivilligorganisationer 
och anhöriga. Föreningsliv och kyrkan uppfattas som viktiga komplement av 
såväl kommunen som av organisationerna själva. De äldre ses som en resurs 
för den egna gruppen, samtidigt som representanter för kyrkan och frivillig-
organisationerna menar att människor inte alltid är benägna att be om hjälp 
ens av närstående. Föreningar och frivilligverksamheter står för en stor del av 
aktiviteterna på landsbygden men är beroende av eldsjälar och kontinuiteten 
är därför osäker. Det finns dock en optimism om att det sker generations-
skiften även inom dessa verksamheter som bidrar till att göra fortlevnaden 
möjlig. Föreningsliv och dylikt blir ett sätt att skapa ringar på vattnet, att vara 
ett forum där sociala nätverk kan etableras och fortsätta växa på egen hand. 
I studien framgår även att många äldre själva fyller en viktig roll både som 
omsorgsgivare och för det sociala livet i stort.
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I skriften skisseras olika vägar för att lösa den brännande frågan om hur 
den mindre kommunen kan möta en framtid med krympande kommunstor-
lek och samtidigt tillförsäkra god service till en åldrande befolkning. Sanno-
likt är det så att olika lösningar passar olika väl i olika typer av kommuner 
och för olika typer av frågor. Ett resultat som framkommer i skriften är att 
de lokala förhållandena behöver bli en utgångspunkt för den planering som 
sker för att möta framtiden. Kan hända är det olika lokala initiativ som gör 
en verklig skillnad, initiativ som kan genomföras med stöd från regional och 
statlig nivå. Lösningen kan i många fall handla om att finna en balans mellan 
politiska ambitioner, framåtanda och anpassningslogik.
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Inledning
Erfarenheterna av att leva som äldre och att åldras på landsbygden är många 
och varierade. Uttalandena nedan kommer från fyra personer som alla är över 
80 år och som bor och åldras i eget hem på landsbygden eller i ett mindre 
samhälle i södra Sverige1:

Här är underbart att få leva! Med ren luft, tystnaden och fågelsån-
gen nu på våren. Här är vackert. Solen har nu nått sjön med sol-
glitter och ljuvliga färger om kvällarna. Jag känner mig priviligi-
erad som har förmånen att bo här. 

När man inte bor i centralorten, utan ute på landet, är ju servicen 
mycket sämre, med nedlagda affärer och annan service. 

Närheten till det mesta. Man är inte anonym. Man känner många. 
Man bryr sig mer, tror jag.  

? Dom äldre ska bort från landsbygden, va?! 

Dessa fyra personer är inte unika, tvärtom tillhör de en skara som växer. Ande-
len människor som åldras på landsbygden i Sverige blir allt fler, medan yngre 
generationer oftare söker sig till staden (Bygdell 2014). Under en tidsperiod 
inte längre än att dagens äldsta generationer har upplevt det, har livsbetin-
gelserna i dessa miljöer förändrats på betydande vis. Utglesning, avtagande 
samhällsservice och demografiska förändringar gör att många mindre kom-
muner idag står inför utmaningen att tillvarata de krafter och resurser som 
finns lokalt, men också att tänka på nya sätt, för att organisera livet och om-
sorgen om sin åldrande befolkning. 

I forskningsprojektet ”Omsorgen om landsbygdens äldsta” studeras hur de 
äldsta2 på landsbygden lever, och deras förhållande till olika former av omsorg. 
Med en jämförande ansats undersöks förhållanden och förändringsmönster i 
tre mindre landsbygdskommuner i Östergötland.3 De bilder som presenteras 
speglar olika nivåer i lokalsamhället. På den kommunala nivån finns officiella 
bedömningar av kommunernas förutsättningar och framtid, på den lokala 
nivån finns det civila samhällets aktörer och äldre människors egna erfaren-
heter och upplevelser. Genom att kombinera dessa perspektiv är syftet att nå 
kunskap om hur omsorg kan utformas i glesa samhällen för att fungera väl i 
förhållande till äldre människors behov och intressen, deras familjer och min-
dre kommuners resurser och förutsättningar. 

I denna skrift riktas fokus mot kommunens sätt att organisera och genom-
föra omsorg, och hur den är kopplad till det civila samhällets aktörer.4 

1 Citaten är hämtade ur en enkätundersökning med invånare över 80 år som har genomförts i studiens 
tre kommuner: Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. 

2 Invånare över 80 år.
3 Studiens material hämtas från Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg.
4 En första delrapport (Hagberg 2015) belyser äldre invånares uppfattningar och erfarenheter av att 

åldras på landsbygden.
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Bakgrund
Det finns en märkbar stolthet över den närhet och trygghet som antas vara ett 
resultat av småskaligheten i en mindre kommun. Det talas om en livskvalitet 
som är unik och välgörande, ett engagemang för bygden som skapar sam-
varo och en gemenskap och igenkänning som betraktas vara särskilt viktig 
för äldre personer. Att bli gammal på landsbygden innebär i detta scenario 
förutsättningar som gör människors ålderdom tryggare. Det står dock klart 
att den växande glesheten förändrar förutsättningarna för hur ett samhälle 
kan byggas. 

Demografiska förändringar
Betydelsen av befolkningens åldersstruktur för samhällets sociala och ekono-
miska utveckling har uppmärksammats allt mer under senare år. Olika faser i 
den så kallade demografiska transitionen – att utvecklingen går från ett sam-
hälle med hög dödlighet och många barn till ett samhälle med en åldrande 
befolkning – driver fram förändringar i människors relationer, bosättningar 
och rörlighet. Demografins olika faser skapar förutsättningarna för olika sam-
hällen att utvecklas (Kåks & Westholm 2006, s. 13f). I Sverige har ”äldrefasen” 
pågått under ett par decennier. I Östergötland förväntas andelen personer 
över 65 år att öka med ca 32% från år 2010 fram till år 2030. Under samma 
tidsperiod förväntas antalet personer över 85 år i länet att öka med ca 47% 
(Regionförbundet Östsam 2012). 

Diskussionen om vad äldrefasen innebär har tagit sig skilda uttryck. 
Ibland ges bilden av en ”apokalyptisk demografi” där äldre förutspås dränera 
offentliga tillgångar. Äldrefasen ses som karakteriserad av växande offentli-
ga utgifter och budgetunderskott på grund av ökade utgifter för pensioner, 
äldreomsorg och sjukvård. I och med långa avstånd och sviktande befolkn-
ingsunderlag har oron tenderat att vara särskilt stor i landsbygdsområden. 
Äldre på landsbygden riskerar med andra ord att betraktas som ett problem 
i organiseringen av offentlig omsorg (Snellman 2009). I andra sammanhang 
lyfts en mer positiv bild fram. Det ökande antalet äldre ses som resultatet av 
ett framgångsrikt välfärdssamhälle. Människor är friskare och lever längre. 
Detta innebär emellertid inte att sjukdom och behov av vård och omsorg hos 
den äldre befolkningen har minskat under senare decennier. Förändringen 
ligger i att dessa perioder tenderar att komma senare i livsloppet. I och med 
ökad livslängd och att många sjukdomar effektivt kan behandlas, kan åren 
med åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättningar snarare komma 
att öka framöver (Parker & Agahi 2013). Omsorgen om landsbygdens äldsta 
ter sig således vara en aktuell fråga inför framtiden. 

Sociala och kulturella förändringar
Landsbygdens förutsättningar och framtid debatteras i regel utifrån ekono-
miska aspekter. Frågan är emellertid om inte sociala och kulturella förändrin-
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gar av landsbygden är nog så omvälvande. Traditionellt har det lokala civilsam-
hället – dess nätverk, mötesplatser och utbyten av tjänster och omsorg – varit 
väsentligt för välbefinnandet hos äldre människor på landsbygden (Wenger 
1990, Wenger & Keating 2008). En aktuell fråga är således om den pågående 
utglesningen och förändringar i befolkningens sammansättning hotar att 
försvaga, eller till och med upplösa, denna typ av omsorgs- och trygghetssys-
tem. Mötesplatser som har funnits på landsbygden och varit viktiga för äldre 
(Svensson 2006) riskerar att tunnas ut, liksom de sociala nätverk av vänner 
och grannar som i tidigare studier har visat sig vara betydelsefulla för äldre 
personers livskvalitet och oberoende (Wenger 1990). Att människor måste 
pendla allt längre sträckor påverkar också möjligheterna att upprätthålla och 
underhålla det sociala livet och de sociala relationerna på en ort, samtidigt 
som kommunal transportservice i rurala miljöer ofta är fragmenterad eller 
otillgänglig (Herold med fl. 2002). Kanhända är dagens äldre den sista gen-
eration på landsbygden som kommer att ha sina barn och barnbarn boendes 
i samma kommun. Urbanisering och demografiska förändringar påverkar 
således inte enbart mindre kommuners ekonomi, utan även omfånget och 
karaktären på de sociala och kulturella relationerna i lokalsamhället. 

Studiens position
Åldrandet på en plats betraktas i denna studie som länkat till ett komplext 
nätverk av stöd och hjälp; bestående av såväl kommunala insatser som släk-
tingar, grannar, vänner och informella omsorgsgivare (Sims-Gould & Martin-
Matthews 2008). För att få grepp om vad som sker i lokalsamhället och hur 
dessa förändringar påverkar äldre människors situation, anlägger studien ett 
brett perspektiv. Till att börja med undersöks kommunernas strategier och 
omsorgsverksamhet. Härefter riktas fokus mot det civila samhällets omsorgs-
aktörer, och deras handlingskraft. 

Ett antagande är att omsorgsverksamheten på landsbygden bedrivs under 
andra förutsättningar än i städer och tätbefolkade områden. De geografiska 
avstånden mellan olika noder i ett nätverk är större, samtidigt som det kan 
finnas en tradition att samverka och utbyta tjänster mellan grannar, byar och 
föreningar. Med detta sagt kan jämförelser med staden också dölja variationer 
inom och mellan olika landsbygdsområden. Särskilt fokus riktas således mot 
de sätt på vilka studiens kommuner skiljer sig åt vad gäller socioekonomiska 
och geografiska förutsättningar, traditioner och historiska mönster. Detta ger 
möjlighet att ställa frågor om betydelsen av lokalsamhällets karaktär och his-
toria för hur den formella och informella omsorgen gestaltar sig i kommuner-
na. Skillnader kan även finnas inom en och samma kommun, i mer glesa 
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trakter jämfört med ”tätortsglesa” områden.5 Slutligen läggs vikt vid de förän-
dringar som sker av det svenska samhället, i form av internationalisering, nya 
rörelsemönster, accelererande urbanisering, expanderande teknik- och kom-
munikationssystem och värderingsförändringar, som påverkar landsbygden 
och förut sättningarna att leva där. 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter
Studien anknyter till den teoretiska inriktning som går under beteckningen 
kritisk gerontologi. Kärnan i ansatsen är att ifrågasätta och utmana konven-
tionella teser och analyser kring äldre, och visa på den variation av olika slags 
åldrande som finns (Phillipson 1998). Det handlar om att nyansera kunska-
pen om vad det innebär att åldras i en given landsbygdsmiljö. Den kritiska 
gerontologin lyfter även fram äldre människors aktörskap. Medan konven-
tionella perspektiv tittar på vad som felar i miljöer och vad som kan göras 
för att anpassa dem till äldres behov, riktas fokus inom kritisk gerontologi 
mot äldres förmåga att forma sin miljö och bidra positivt till den. En kritisk 
hållning innebär att ta på allvar idén att vuxna har agentskap när det kom-
mer till miljömässiga interaktioner; äldre personer kan förändra, anpassa och 
rekonstruera miljön i vilken de lever (Keating & Phillips 2008). Samtidigt är 
det viktigt att relatera människors individuella upplevelser till samhälleliga 
förhållanden och faktiska villkor. Även i detta avseende kan kritisk gerontolo-
gi vara behjälplig, då ansatsen understryker vikten av att belysa äldre män-
niskor i ljuset av deras sociala, politiska, kulturella och geografiska kontexter, 
vilka potentiellt kan marginalisera dem (Keating & Phillips 2008). Vad gäller 
omsorgsbegreppet har dess innehåll varierat över tid, och därmed forskning-
ens fokus. I föreliggande studie anläggs en bred syn på begreppet. Omsorg 
förstås i en vid bemärkelse och omfattar såväl formell som informell omsorg 
och olika konstellationer av nätverk för givande och tagande av omsorg. 

Studiens datamaterial består av intervjuer med olika nyckelaktörer i kom-
munerna, vilka har bearbetats genom kvalitativ innehållsanalys. Inledande 
forskningsfynd har med andra ord guidat den fortsatta analysen av materialet. 
Särskild vikt har lagts vid att identifiera hur informanterna ser på förhålland-
ena för kommunernas äldsta invånare, vilka strategier man utvecklar för att 
möta en åldrande befolkning samt hur man ser på utvecklingen och framtiden 
för kommunen och dess äldsta invånare. Viktigt att notera är att de förhål-
landen som presenteras i analysen återger informanternas beskrivningar av 

5 Med tätort avses orter med minst 200 invånare. För begreppet landsbygd finns ingen lika tydlig 
definition men Westholm i SOU 2003:29 menar att ”I vardagligt språk går gränsen mellan stad och 
landsbygd där tätortens finmaskiga gatunät och detaljplanerade bebyggelse övergår i ett landskap 
präglat av de areella näringarna” Se också jordbruksverkets definition av landsbygdskommuner http://
www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/landsbygdsutveckling/alltomlandet/sahardefinierarviland
sbygd.4.362991bd13f31cadcc256b.html (senast hämtad 2016-05-15).
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läget i kommunerna, snarare än att vara hämtade från sekundära källor.6 In-
formanterna talar således utifrån sina egna erfarenheter och uppfattningar.

Studiens fält och informanter
Studien belyser äldre människors livsvillkor i semi-rurala miljöer. Med be-
greppet avses kommuner som kännetecknas av att befolkningen är liten och 
minskande, de rena landsbygdsområdena dominerar, centralorten är relativt 
liten samtidigt som avstånden till större orter med omfattande service och 
varierad arbetsmarknad är relativt sett korta (man kan ta sig fram och tillbaka 
och uträtta ärenden inom en halv dag). I praktiken innebär detta att studien 
belyser förhållanden som kännetecknar många kommuner i södra Sverige. I 
föreliggande studie står Östergötland i fokus. Linköping, Norrköping och Mo-
tala är länets tre största kommuner, där stad och tätort dominerar. Härutöver 
finns mer småskaliga kommuner av varierande storlek, som präglas av lant-
bruk, skogsbruk, turism och skärgård. I studien undersöks tre kommuner 
som exempel på denna variation: Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. Urvalet 
har baserats på ett intresse för kommuner där landsbygd står i fokus. Ydre 
är länets minsta kommun med Sveriges minsta centralort. Kommunen ligger 
relativt perifert och har en historia som skogs- och jordbruksbygd. Åtvida-
berg har en större centralort och närhet till Linköping, men är likväl en självs-
tändig kommun och har en historia som tillför ett bruksortsperspektiv. Val-
demarsvik representerar en skärgårdskommun, med den specifika karaktär 
detta medför. Centralorten är större än Österbymo, centralort i Ydre, mycket 
tack vare turismen, men kommunen är också den liten sett till befolkningsan-
tal. Genom att belysa dessa tre kommuner är tanken att jämföra och nå ökad 
förståelse för vad som är utmaningar och möjligheter på landsbygden i södra 
Sverige. Skilda karaktärer till trots, befinner sig kommunerna i en liknande 
situation. Samtliga har sjunkande befolkningstal, minskat skatteunderlag och 
en ökande andel äldre i sin befolkning. Sett från ett år till ett annat är det inte 
fråga om några dramatiska förändringar. Över tid finns emellertid skäl att tro 
att förändringarna får märkbara konsekvenser. 

Tillvägagångssätt
Studiens tre kommuner besöktes vid upprepade tillfällen i möten med olika 
nyckelaktörer. Personer med likvärdig funktion har intervjuats i respektive 
kommun. På den kommunala nivån har kommunalråd, kommunchef och 
omsorgschef i de tre kommunerna intervjuats.7 Sammanlagt genomfördes 10 
intervjuer med personer i kommunal verksamhet. Nyckelaktörer i civilsam-
hället som har intervjuats är ordföranden eller vice ordföranden i PRO re-
spektive SPF, i somliga fall tillsammans med en eller flera ledamöter. Inom 

6 Undantaget presentationen av kommunerna (sid 14-17), som lutar sig mot kommunernas officiella 
hemsidor (Valdemarsviks kommun 2013, Ydre kommun 2013, Åtvidabergs kommun 2013) och statis-
tik från SCB. 

7 I Valdemarsvik har en intervju även genomförts med ordföranden i kommunens Vård- och omsorgsut-
skott.
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pensionärsföreningarna genomfördes sammanlagt sex intervjuer. I Valde-
marsvik samt Ydre har en diakon inom Svenska kyrkan intervjuats, medan 
en präst med diakonal inriktning, i sällskap av en kollega, har intervjuats i 
Åtvidaberg. Sammanlagt tre intervjuer genomfördes med personer i Svenska 
kyrkan.  Intervjuerna har varit relativt ”fria” till sin karaktär, men följde i stort 
ett antal frågeteman. Dessa berörde - i varierande grad beroende på inform-
antens roll och position - livet som äldre i kommunen på ett allmänt plan, 
omsorgen om kommunens äldsta samt vilken roll föreningar och kyrkor samt 
grannar, vänner och familj spelar för äldre personer på landsbygden. Inform-
anterna ombads även fundera kring fördelar och nackdelar med att åldras i en 
mindre kommun, liksom att vara uppmärksamma på om det finns skillnader 
i livsvillkor mellan olika grupper av äldre personer eller mellan olika platser 
inom respektive kommun. 

Tre kommuner i fokus

Valdemarsvik: en skärgårdskommun
Kustkommunen Valdemarsvik i sydöstra Östergötland gränsar till Småland. 
Utöver centralorten med samma namn är övriga tätorter Ringarum, Gusum, 
Gryt och Skeppsgården. Valdemarsviken sträcker sig en bit in i samhället och 
omges av höga berg vid kusten och inåt land, vilket ger en kuperad och vacker 
miljö. Under sommarhalvåret strömmar många besökare och fritidshusägare 
till skärgården, och kommunen ökar sitt invånarantal markant. Europaväg 
22 går genom kommunen, vilken hjälper till att binda samman Valdemarsvik 
med Norrköping, Västervik och Kalmar. 

Historiskt sett har Valdemarsvik hyst ett kopparverk under 1800-talets 
första hälft. När detta lades ned på 1870-talet blev samhällets kärna istället 
ett garveri med ca 600 anställda, vilket i sin tur lades ner 1960. Sedan dess har 
kommunen tappat avsevärt i befolkning och har idag en befolkningsmängd 
på 7 634 (2014). Verkstadsmekanisk industri och servicenäring dominerar ar-
betstillfällena i kommunen. Nattbefolkningen är större än dagbefolkningen, 
vilket innebär att pendlingen till arbete utanför kommunen är större än in-
pendlingen. Majoriteten av befolkningen (66%) bor i småhus och nära hälften 
(42%) av befolkningen är bosatt i småort eller glesbygd.8 

Under många år har befolkningen i kommunen minskat i antal. Detta 
beror både på lågt barnafödande och på ett negativt flyttningsnetto. Ålders-
grupperna upp till 40 år har kontinuerligt minskat under den senaste tioårs-
perioden. I åldrarna 50-69 år har Valdemarsvik emellertid en positiv net-
toinflyttning. Särskilt kraftig är ökningen i åldersgruppen 60-69 år, vilket 
beror både på en åldrande befolkning och på inflyttning av personer över 55 
år. Befolkningspyramiden tar med andra ord formen av en upp- och nervänd 
pyramid. Fyrtiotalisterna har nått fram till sjuttioårsåldern eller mer, som ger 

8 http://stat.hosterspace.com/kommuner/#story=2 (2013-08-21)
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ett brett ”axelparti”, medan det finns en ”getingmidja” i åldersgruppen 20-30 
år, då färdiga gymnasieelever flyttar ut för studier och arbete på annan ort. 
Det låga födelsetalet kan antas vara naturligt med hänsyn till befolkningens 
ålderssammansättning.

Vad gäller den demografiska utvecklingen i Valdemarsvik är en ökning i 
andelen invånare 65 år och äldre på ca 25% beräknad till år 2030, vilket in-
nebär en mindre ökning än för genomsnittet i Östergötland. Invånarna som är 
65 år och äldre beräknas år 2030 utgöra 33,5% av det totala befolkningsanta-
let, jämfört med dagens 26%. Detta är dock den nästa högsta andelen av alla 
kommuner i Östergötland. 

Antalet invånare 85 år och äldre beräknas öka med 50% till år 2030. Fram 
till år 2027, då en 20-procentig ökning är nådd, förväntas Valdemarsviks 
kommun ha en något långsammare ökning inom den här åldersgruppen än 
länet. Därefter kan dock en mycket snabb ökning förväntas vilket gör att Val-
demarsvik får en något större ökning än länets genomsnitt. Andelen av den 
totala befolkningen som är 85 år och äldre ökar från 3,5% till 5,4%.9

Ydre: en skogs- och jordbrukskommun
Ydre kommun, på gränsen mellan Östergötland och Småland, är en av Sver-
iges minsta kommuner, sett till antalet invånare. Tätorter är Asby, Hestra, 
Rydsnäs och Österbymo. Den senare, Österbymo, är Sveriges minsta cen-
tralort och befolkningstätheten i kommunen är Götalands lägsta. Landskapet 
är kuperat, med många sjöar, natur- och kulturvärden. De flesta invånarna 
bor i småhus, och hela 56% av befolkningen är bosatt i småort eller glesbygd. 
Större orter inom räckhåll är Tranås och Eksjö. 

Traditionellt är Ydre en skogskommun, med många mindre jord-
bruksmiljöer inflikade i skogarna. Även idag har Ydre en stor andel sysselsatta 
inom jord- och skogsbruk jämfört med länet och riket. Tillverkningsindus-
trin är den näringsgren som sysselsätter flest män och hälso- och sjukvården 
sysselsätter flest kvinnor. Andelen förvärvsarbetande i befolkningen är stor i 
förhållande till länet och riket. Avvikelsen är särskilt stor när det gäller ålders-
gruppen 20-24 år, vilket hör samman med att Ydres ungdomar inte i samma 
utsträckning går vidare till högre studier. Den höga sysselsättningsgraden kan 
bland annat förklaras med att näringslivet har gått bra i Ydre under slutet 
av 1990-talet och framåt, bättre än i Östergötland totalt (sett till antalet sys-
selsatta). Ca 18% av kommunens invånare är företagare. 

Antal invånare i Ydre för 2014 är 3 665. Befolkningsutvecklingen har varit 
negativ under en längre tid, med undantag av några år i början och slutet på 
1980-talet. Födelsetalet är betydligt lägre än dödstalet och utflyttningen är 
större än inflyttningen. Även utpendlingen är större än inpendlingen. Ålders-
grupper 0-9 år har under perioden minskat mest, medan åldersgrupperna 
över 50 år och över 60 år är de som har vuxit mest, de senaste 20 åren. Be-

9  All statistik hämtad från: http://www.ostsam.se/files/1349_Östgötarnas%20åldrande.pdf (2013-08-
21)
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folkningsstrukturen beskrivs av kommunen som skev. I åldersintervallet 25-
64 år, där förvärvsarbetare och småbarnsföräldrar återfinns, sker den mest 
kritiska minskningen av befolkningen. 

Under perioden 2010-2030 beräknas ökningen av antal invånare 65 år och 
äldre bli lågt i Ydre, jämfört med i andra kommuner i Östergötland. År 2030 
förväntas antalet invånare 65 år och äldre vara 17% fler än år 2010, vilket är en 
betydligt mindre ökning än länsgenomsnittet. För antalet invånare 85 år och 
äldre beräknas en ökning på 41% under perioden 2010-2030. En 20-procen-
tig ökning förväntas vara uppnådd runt år 2027. Därefter förväntas en mycket 
snabb tillväxt inom åldersklassen; antalet personer över 85 år kan komma att 
fördubblas inom en mycket kort tidsperiod. 

Åtvidaberg: en bruks- och industriort
Beläget i södra Östergötland har Åtvidaberg sin kommungräns ca 1,5 mil från 
Linköping. Centralort är Åtvidaberg, andra större orter är Grebo, Björsäter, 
Hannäs/Kvarnvik och Falerum. Kommunen hyser ett varierande jordbruks-
landskap med lövskogar, hagmarker och gamla ekar. Sjön Yxningen är kom-
munens största sjö och de cirka 90 öarna utgör en insjöskärgård, vilket gör 
området populärt bland friluftsutövare. Boende i småhus dominerar. Ca 23% 
av befolkningen är bosatt i småort eller i glesbygd, en siffra som har varit stabil 
de senaste åren. Kommunen genomkorsas av riksväg 35 och har goda tåg- och 
bussförbindelser med Linköping.  

Till sin historia är Åtvidaberg en bruks- och industriort. Åtvidabergs kop-
parverk utvecklades från 1700-talets senare hälft och under 1800-talet till 
Sveriges näst största kopparproducent. I början på 1900-talet började den 
industriella profilen i Åtvidaberg att växa fram, där Facits kontorsmaskiner 
så småningom kom att dominera. Facit växte mot mitten av 1900-talet fram 
till en världskoncern. Historiskt har kommunen haft en hög sysselsättning 
sedan Facitepoken; företaget sög i princip upp nästan all arbetskraft. Sedan 
denna epok upphört har en hög sysselsättning upprätthållits dels genom 
att småföretagandet ökat, dels genom att utpendlingen till framförallt 
Linköping ökat. Trots att ungdomar (20-24 år) i Åtvidaberg har bland de läg-
sta sysselsättningsgraderna i länet har kommunen på det hela taget en sys-
selsättningsgrad som är högre än genomsnittet för Östergötland och riket. 
Den dominerande näringsgrenen är fortfarande tillverkningsindustrin som 
uppgår till drygt 25%. Jord- och skogsbruk är också stort, liksom byggverk-
samhet samt utbildning och forskning. Hälso- och sjukvård har ungefär sam-
ma andel som länet och riket.

Befolkningen uppgick 2014 till 11 440 invånare. Befolkningsutvecklingen 
har varit negativ sedan 1990, med undantag för år 2006. Minskningen beror 
på både en negativ nettoutflyttning och ett negativt födelsenetto. Åldersgrup-
perna under 50 år har i huvudsak minskat sin befolkning. I åldersgrupperna 
50-69 år ökar befolkningen för att minska i gruppen 70-79 år. Åldersgrup-
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perna från 85 år och uppåt ökar sin befolkning. Speciellt anmärkningsvärt 
i Åtvidaberg är den kraftiga ökningen från 90 år och äldre under perioden 
1990-2007. Befolkningsstrukturen i Åtvidaberg liknar andra kommuner i 
samma storleksordning. Midjan i ålderspyramiden finns i gruppen 20-30 år, 
vilket visar att ungdomar i denna åldersgrupp flyttar från kommunen. 

I Åtvidaberg förväntas befolkningen 65 år och äldre öka i betydligt lång-
sammare och i lägre utsträckning än för länet som helhet, under perioden 
2010-2030. Befolkningstillväxten i gruppen beräknas ligga på ca 17% för hela 
perioden, vilket är näst lägst av alla Östergötlands kommuner. Andelen in-
vånare av den totala befolkningen, som är 65 år och äldre, förväntas öka från 
22,7% till ca 27,5%. För åldersgruppen 85 år och äldre väntas antalet personer 
öka med 47% under samma tidsperiod. Till skillnad från om man ser till hela 
åldersgruppen 65 år och äldre så ligger denna ökning nära länsgenomsnittet. 
Invånarna i  åldersklassen 85 år och äldre beräknas i Åtvidaberg utgöra 4,8% 
av den totala folkmängden år 2030, vilket kan jämföras med 3,1% år 2010.
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Tankar och bilder från kommunerna
I intervjuerna som genomfördes med representanter för kommunerna kan 
tre teman identifieras: Synen på den egna kommunens förutsättningar, Kom-
munernas strategier och Framtidssyn. Dessa presenteras nedan.

Synen på den egna kommunens förutsättningar

Skatteunderlaget är inte vad det borde vara. Samtidigt som om-
världen har hunnit ifatt Ydre på något sätt. Det vill säga, vi har 
samma världsliga problem som alla andra har. Försörjningsstödet 
stiger, vårdplatser fordras och sen är det inte minst då det här som 
vi pratar om: den demografiska bilden förändras och fler och fler 
måste flytta in på boenden, och få vård. Säboplatserna (platserna 
i särskilt boende) blir fler och fler. Demensavdelningarna fler och 
fler. Så kostnaderna stiger.

    (Kommunalråd, Ydre)

Om man inget gör åt demografin eller gör något annat, så 
kommer kommunalskatterna successivt - generellt sett i Sver-
ige - att behöva öka med mellan tio och tolv kronor. […] Och 
det här kommer ju naturligtvis inte att hända […]. Att kom-
munalskatten går upp tio spänn, det finns inte på kartan!  
Utan det här måste ju lösas. 

    (Kommunalråd, Åtvidaberg)

Såhär kan det låta när två kommunpolitiker sammanfattar nuläget i sin kom-
mun. I kölvattnet av demografiska förändringar förväntas behoven av – och 
kostnaderna för – vård och omsorg att stiga samtidigt som skatteintäkterna 
förväntas minska i och med att kommunerna krymper. Det är en prekär situa-
tion som studiens kommuner befinner sig i och ”lösningarna” måste kanhän-
da av nödvändighet därför också bli komplexa och mångbottnade.  Ekonomis-
ka, sociala, kulturella och geografiska parametrar i samverkan med varandra 
tycks, som vi ska se, bestämma utsikterna för kommunerna. En slutsats i stu-
dien, som kan vara bra att ha med sig redan inledningsvis, är att ”äldrefrågan” 
därmed är svår - för att inte säga omöjlig - att skilja ut från andra angelä-
genheter i kommunerna. Nedan presenteras några av de förutsättningar som 
kommunerna har att förhålla sig till inom områden så som samhällsservice, 
bostadsmarknad, näringsliv, omsorgsverksamhet, kultur och livsmönster. 
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Samhällsservice och kommunikationer

”Livsmedel – det klarar man!” – Om serviceutbud
Konsumtion och handel betraktas inte sällan som motorn i svensk ekonomi. 
Vad lämnar detta till landsbygdens mindre samhällen? Ja, inte nödställda i 
alla fall. ”Livsmedel, det klarar man!” framhåller kommunchefen i Ydre, och 
pekar på att det finns ett basutbud i mindre kommuner som täcker invånarnas 
grundläggande behov. Detta gäller oavsett var man bor och hur rörlig man 
är, tack vare hemtjänst, hemsändningstjänster och så kallade handlarturer. 
Utöver livsmedel består ”basutbudet” framförallt av bank, bensinstation, möj-
lighet till postservice, vårdcentral och apotek, restauranger, caféer, diverse 
affärer så som blomsterhandel eller järnaffär, samt bibliotek. För äldre som 
bor i någon av kommunernas tätorter beskrivs utbudet ibland vara bättre än 
i staden, utifrån aspekten att det finns en närhet till allting. Ett illustrativt 
exempel är Österbymo, där invånarna finner bibliotek, mataffär, systembolag, 
kommunkontor och trygghetsboende i en och samma byggnad. 

Från en dag till en annan sker det inga drastiska förändringar av service-
utbudet i kommunerna. Sett över tid är förändringar emellertid märkbara. 
”Tittar man tillbaka så har det försvunnit oerhört mycket faktiskt, än som är 
rimligt att tro att vi skulle kunna få tillbaka” konstaterar kommunchefen i 
Ydre. Frågan infinner sig om det ”basutbud” som nu finns är så långt som den 
avtagande servicen kommer att gå. Inte minst har en ökad rörlighet, där allt 
fler pendlar över kommungränser, medfört att lokala affärer och servicein-
rättningar har konkurrerats ut av framväxande stormarknader och av utbudet 
i större städer. Det är emellertid inte i första hand servicen i kommunernas tät- 
orter som är hotad, utan utbudet på mindre orter och på landsbygden. Skulle 
den senare avta ytterligare, slår det sannolikt olika i skilda grupper. ”Fram-
förallt är det ju, om vi siktar på den kategorin ni berör [äldre invånare], det 
är ju de som får det jättebesvärligt om inte affärerna finns kvar i Björsäter och 
de här, ja, mindre ställena” kommenterar ett kommunalråd i Åtvidaberg. Den 
äldre generationen betraktas med andra ord vara särskilt sårbar i och med 
att de ofta är mer beroende av lokal service, och detta gäller framförallt äldre 
utanför tätorterna. Tillgänglighet och service ligger således högt på listan över 
faktorer som är viktiga för ett ”äldrevänligt” samhälle. 

Den ökade rörlighet som ur somliga aspekter missgynnar lokal handel, 
kan emellertid också vara landsbygdens ”räddning”. Den medför att fler kan 
tänka sig att bo perifert och pendla till arbete och utbildning, vilket kan utgöra 
en framtid för semi-rurala kommuner. Ökad e-handel, som upplöser betydel-
sen av tid och rum, förenklar livet för landsbygdens invånare och ökar möj-
ligheten att bedriva företag också utanför urbana miljöer. Samtidens fokus 
på konsumtion och handel kan således å ena sidan lämna landsbygden ”ute i 
kylan” och å den andra vara en väg framåt. Ett exempel är Falerum i Åtvida-
berg med sin välbesöka outlet, vilket blivit ett utflyktsmål för människor i och 
omkring Östergötland. Ytterligare ett exempel är handelsträdgården i Ydre, 
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dit både landsbygds- och stadsbor reser för att handla växter. En intressant 
aspekt av dessa exempel är att landsbygdens bilberoende inte enbart går i en 
riktning – att landsbygdsbor behöver bil för att färdas till staden – utan också 
att stadsbor behöver bil för att färdas till och stödja landsbygdens näringar. 

”Det står ju aldrig tjugo där och väntar!” – Om kommunikationer
Att serviceutbudet är begränsat eller avtagande i många mindre samhällen, 
framförallt på landsbygden, ökar betydelsen av goda kommunikationer. I 
likhet med serviceutbudet finns det en grundläggande infrastruktur i kom-
munerna. Denna är emellertid huvudsakligen tätortscentrerad, även om un-
dantag finns.10 Bilberoendet i kommunernas glesare delar beskrivs således 
som svår att komma ifrån, något som i hög grad berör landsbygdens äldsta 
invånare vars förmåga att köra bil tenderar att avta med åldern. För äldre som 
inte själva kör bil och som har svårt att klara sig med kollektivtrafik, säger sig 
kommunerna vara generösa med att bevilja färdtjänst. Den krympande kom-
munens ekonomiska situation kan dock komma att förändra detta. ”Den kras-
sa verkligheten har hunnit ikapp oss med ekonomin”, berättar kommunalrå-
det i Ydre, ”så man börjar titta på det här att ska vi vara såhär givmilda? Har 
vi råd att vara så här givmilda?”. Uppfattningen i kommunerna tycks vara att 
trenden med färre kollektivturer i landsbygdsområden följer befolkningsut-
vecklingen och att det är efterfrågan som i mångt och mycket styr omfattnin-
gen på kollektivtrafiken: ”Jag brukar alltid skoja och säga att om det stod tjugo 
stycken och väntade på bussplatsen varje morgon så kommer bussen förr eller 
senare. Men det står aldrig tjugo där och väntar!” säger ett av kommunalråden 
i Ydre och fortsätter: ”Då säger de det, det beror ju på att bussen, det finns inga 
busslinjer. Men det är ju inte riktigt sant. Man lägger ju ner busslinjerna först 
när de inte, när efterfrågan inte finns.” Landsbygdsborna beskrivs även vara 
ett ”bilburet släkte” av tradition, vilket också bidrar till utvecklingen – man 
väljer helt enkelt bilen. Det problematiska inträder när möjligheten att välja 
bilen av olika anledningar faller bort. 

Bostadsmarknad 

”Även om det inte är en typisk äldrefråga, så blir det det!” – Om boende 
och bostäder
Bostadsfrågan framstår som central för kommunernas utveckling. ”Det är 
viktigt att vi hittar nya tomter […] så att äldre kan flytta ut och nya komma 
in. Och bostadsbyggandet av hyreslägenheter… Alltså, även om det inte är en 
typisk äldrefråga så blir det det” konstaterar ett av kommunalråden och sätter 
fingret på en situation som är relativt låst. 

 

10 I Valdemarsvik har man genom ett avtal med Östgötatrafiken sedan ett år tillbaka skärgårdstrafik som 
uppges vara jämbördig med kollektivtrafiken på land. 
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Kommunen har ju otroligt små medel för att underlätta idag. Det 
finns ju inga alls. Även om vi skulle ge bort mark så är det ju fort-
farande en spottstyver ( jämfört med) vad det kostar att bygga. 
Alltså vi kan ge bort en markplätt för 200 000 kr och så kostar 
det fortfarande 60 miljoner att bygga. Och så måste du skriva ner 
det där med halva värdet på en gång för att, marknadsvärdet är 
inte mer än 30 miljoner. Och då ska någon bära den där förlusten 
på 30 miljoner. Och det är det ingen som gör.

    (Kommunchef, Åtvidaberg)

Efterfrågan på tillgängliga bostäder finns hos den äldre delen av befolknin-
gen, som många gånger söker ett bekvämt alternativ till villaboende. Bekym-
ret beskrivs vara att inte heller denna grupp är beredd att bära kostnaden.  I 
Valdemarsvik har man gått ut med en enkät till den äldre delen av befolknin-
gen med frågor om hur man vill bo – och vad man är beredd att betala. Ortens 
kommunalråd berättar:

Jag vill bo så här. Jag vill ha de här och de här premisserna. Det 
blir jättebra. Och jag vill betala den här hyran. ”Och vem ska beta-
la resten då?” säger jag. För det var ju väldigt tydligt - det går inte 
ihop. För att producera den här typen av boenden som man eft-
erfrågar, så skulle man behöva betala en hyra på 10.000-12.000 
kronor. Men om man vill betala 5000-6000 kr, så jag vet inte rik-
tigt. Det, den frågan är fortfarande olöst kan jag säga.

    (Kommunalråd, Valdemarsvik)

 
Dilemmat består således i en relativt oflexibel bostadsmarknad där gruppen 
äldre efterfrågar ”äldrevänliga” bostäder i form av lägenheter i markplan eller 
med hiss i det ordinarie bostadsbeståndet, alternativt någon form av senior- 
eller trygghetsboende, men inte kan eller är beredd att bära kostnaden, sam-
tidigt som yngre människor beskrivs stå utanför tillgången till hus och gårdar.

Näringsliv och kompetensförsörjning

”Är det något vi sitter mitt uppe i så är det ju klart klorofyllen!” – Om 
företagande 
Många arbetstillfällen har försvunnit från mindre landsbygdskommuner som 
ett led i urbanisering och industriell utveckling, inte minst inom jord- och 
skogsbruk. Samtidigt finns en tradition av företagsamhet och kreativitet just 
i dessa bygder. Ydre är känt för sina många företag. Möjligheten att fortsätta 
nyttja de gröna näringarna, om än i annan form, tros finnas. ”Är det något vi 
sitter mitt uppe i så är det ju klart klorofyllen” som Ydres kommunalråd ut-
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trycker saken. För den rätta entreprenören kan det växa fram något ur denna 
”klorofyll”. I fallet Ydre kan den geografiska belägenheten dock ligga dem i fa-
tet, menar kommunchefen, och syftar på att näringsverksamheter ofta kräver 
en infrastruktur som är bättre utbyggd än den som återfinns på orten. E-han-
deln är dock en utveckling som gynnar många landsbygdsorter. Det går med 
andra ord inte enbart försäljning till, utan också ifrån kommunerna. Kom-
munchefen i Ydre ger några exempel från sin kommun: 

Vi har ju e-boden här nere t.ex. som har koncentrerat sig på mo-
torer. Och han brukar inte ens ta hem dem så att säga utan han 
bara förmedlar dem egentligen i stort sett, vad jag kan förstå. Men 
säljer alltså – nu kommer jag inte ihåg några siffror – men otroligt 
många motorer. (…) Sen har vi ju ett företag som heter Dekaltrim 
som håller på med logotyper och sådant här, och tillverkar det i 
olika former då och jobbar mycket på nätet också, och trycker upp 
sådana här profilkläder och så. Så att det, de kan inte leva här ute 
utan fungerande internet.

    (Kommunchef, Ydre)

I Åtvidaberg har det historiskt sett inte funnits så många fler företag än Facit, 
men efter denna epok har man bevittnat uppkomsten av ett flertal nya och 
mindre företag. 

”Det blir svårare och svårare att få folk” – Om kompetensförsörjning
Att sörja för god kompetens inom näringsliv och offentlig verksamhet uppges 
vara en viktig strategisk fråga i kommunerna. Här återfinns på sina håll en del 
rynkade pannor: ”Vi har inte den kompetensutveckling som krävs. Vi har inte 
tillgång till människor som kompetensutvecklar sig och som samtidigt vill bo 
kvar i sin bygd” beskriver kommunalrådet i Ydre situationen, och menar att 
kommunen är beroende av människor som pendlar till sina arbeten på orten. 
Här görs emellertid tillägget att situationen också kan göra kommunen som 
verksamhet attraktiv för yngre generationer på väg ut i arbetslivet: ”Samtidigt 
är det ju också, eller borde vara, en form av morot för våra ungdomar. Titta! 
Att det finns tjugofem stycken kvalificerade chefstjänster inom kommunen 
som ni kan aspirera på”. Situationen framåt präglas även av en diskussion 
om kommande pensionsavgångar: ”Hälften av våra arbetstagare är plus 60. 
Så att man blir rätt, ja, hur, ska vi lösa det här?” funderar kommunalrådet i 
Valdemarsvik. För Åtvidabergs del är den oron något mindre. Närheten till 
Linköping kan vara en förklaring till att man har lättare att rekrytera per-
sonal till kommunens verksamheter. När det gäller spetskompetens, beskrivs 
dock situationen något knivigare även i stadsnära Åtvidaberg. En lösning har 
varit att utbilda befintlig personal, vilket det också satsas på i Valdemarsvik 
och Ydre. Då många mindre kommuner är i samma situation har samarbeten 
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uppstått där man samsas om en viss spetskompetens eller samhällsfunktion. 
Frågan om kompetensförsörjning är aktuell, inte minst inom vård- och 

omsorgssektorn. Här råder kanhända den största tveksamheten inför fram-
tiden: ”Vi ser att det är inte självklart att omsorgen kan rekrytera folk. Som 
sagt, behovet blir ju inte mindre utan det växer ju. Så att behovet av personal 
blir ju större också” beskriver ett kommunalråd i Valdemarsvik och tillägger: 
”När det gäller vårdcentralen är ju [det] också en sådan där fråga om, be-
manningen på läkarsidan. Där vi har, precis som alla andra tänkte jag säga - 
landsbygdskommuner inte minst då - haft problem att tillsätta läkartjänster”. 
Kommunerna upplever således en svårighet att nå stabilitet i tillsättningen av 
nya tjänster.  Detta upplever inte minst Åtvidaberg, som har lättare än övriga 
kommuner att rekrytera tack vare närheten till Linköping, men som samtidigt 
riskerar att tappa denna personal efter ett par år till följd av konkurrensen 
från stadens utbud. Den vårdpersonal som väljer att stanna i kommunerna 
får dock ofta en nära kontakt med sina patienter vilket borgar för trygghet 
och kvalitet. Det handlar således inte enbart om kvantitet – att få tillräckligt 
med folk, utan också om att upprätthålla en god kvalitet. Här pekar flertalet 
informanter på ökade krav på kompetensnivå inom vård och omsorg. Detta 
välkomnas, samtidigt som det kan innebära att försörjningen av personal blir 
än mer problematisk: ”Är du undersköterska idag så måste du ju ha en viss 
grundutbildning för att bli det” förklarar kommunalrådet i Åtvidaberg, ”förut 
tog de in vikarier, ringde bara om någon var sjuk eller något - ta vem som 
helst. Men det får man ju inte göra nu. Och det är bra. Men det blir svårare 
och svårare att få folk”. 

Vård och omsorg

”Det finns en social del som är viktig för kvaliteten i omvårdnaden” – 
Om närhet som styrka i äldreomsorgen
Sättet att organisera äldreomsorg skiljer sig åt medverkande kommuner emellan. 

I Valdemarsvik finns kommunens fyra särskilda boenden utspridda i tä-
torterna Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt. Detta i kontrast till Åt-
vidaberg, som har valt att centralisera äldreomsorgen till centralorten. Även 
Ydre har särskilt boende enbart i centralorten, vilket inte är resultatet utav 
en strategi utan mer har fallit sig naturligt då kommunen bara har ett sär-
skilt boende. Valdemarsvik och Åtvidaberg har privata utförare, medan all 
verksamhet i Ydre är kommunal. Gemensamt är dock att den lilla kommunen 
beskrivs ha en styrka när det gäller att bedriva äldreomsorg: närheten. 

Man känner till varandra, vilket bidrar till förutsägbarhet och trygghet. 
Den dagen en äldre person behöver flytta till ett särskilt boende har hon i 
regel kännedom om vilka som arbetar där och vilka som redan bor på boen-
det. Många av dem som arbetar inom äldreomsorgen i kommunerna är födda 
och uppväxta på orten, vilket gör att det i många fall finns en lokalkännedom 
som delas mellan omsorgsgivare och omsorgstagare: 
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Idag är det ju ändå så, om vi tittar in i organisationen, att många 
är ju barnfödda här. Och man kan prata med de äldre på äldre… 
liksom med det som har varit. […] Det finns hos dem som vårdar 
också en kunskap om kommunen som så att säga område. Och 
man kan relatera och prata med dem som är brukare om liksom 
hur det var: ’Var jobbade du?’ och ’Hur var det då?’. Och man vet 
liksom, ja, men jag bodde där. Ja, men vad kul! Där bodde ju en 
kompis till mig. Alltså, förstår ni? Det finns en social del som är 
viktig för kvaliteten i omvårdnaden.

 (Kommunchef, Valdemarsvik)

Eftersom inte samhället är större så är det ju mycket genom att 
man känner andra, så man får en bild av hur det är eller inte är. 
Men man känner ju också väldigt mycket personal där. Så, man 
får ju en nära koppling och det är ju alltid positivt för att det, det 
bygger ju ett högre ansvar för personalen.

(Kommunchef, Åtvidaberg)

Det uppges finnas en anknytning människor emellan i den lilla kommunen, 
som borgar för ömsesidig förståelse och ökad ansvarskänsla parterna emellan. 
”Jag tror att du får en helt annan service” fastslår kommunchefen i Valdemars-
vik i en jämförelse mellan den lilla och större kommunen, ”jag tror att du får 
ett helt annat bemötande, jag tror att produktionsinslagen är större i de stora 
kommunerna”. Med ”produktionsinslag” avses att en äldre person riskerar att 
”försvinna som individ” i en större kommun. Trots ambitioner om individan-
passad omsorg är föreställningen att det varken finns tillräckligt med tid eller 
resurser i större kommuner. Det är nämligen inte bara små kommuner som 
lider av dålig ekonomi, lyder resonemanget. Medan urbanisering drabbar den 
mindre kommunen med utglesning, drabbas större kommuner av växtvärk: 
”Jag tror de stora kommunerna, utifrån den här urbaniseringsvågen, man får 
ju lägga allt mer resurser på att bygga ut, skapa infrastruktur. Det är förfärliga 
pengar! Och det kommer naturligtvis att tas någonstans. Sen att man också 
får ökade skatteintäkter, ja, det får man ju. Men går den ekvationen ihop?” Yt-
terligare en fördel med den lilla kommunen som lyfts fram är möjligheten till 
överblick; att förutsäga var, när och hur befolkningens omsorgsbehov kom-
mer att se ut framöver. Exempelvis kan vårdcentralen göra kartläggningar i 
samband med sjukbesök.

Hur står sig dessa fördelar om kommunerna blickar framåt? Mot bak- 
grund av ökad rörlighet, med högre omsättning av personal och högre grad av 
människor som rör sig över kommungränser, ter det sig inte säkert att lokal-
kännedom och anknytning människor emellan är kvaliteter som kommer att 
bestå på sikt. Att behålla vårdcentralen är en prioritet i samtliga kommuner, 
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och det råder ingen större tveksamhet kring dess fortlevnad. Däremot finns 
tveksamheter kring kvaliteten. ”Den majoritet som sitter nu har garanterat att 
vårdcentralen ska finnas kvar” kommenterar ordföranden i vård- och omsorgs- 
utskottet i Valdemarsvik, ”men sen är frågan med vilka resurser? Och med 
vilken kompetens?” Den mindre kommunens svårigheter att rekrytera stabila 
läkare och vårdpersonal, och att få personal med rätt kompetens, gör sig åter 
påmind. Utan fast vårdpersonal försämras även utsikterna att nå överblick 
och förutsäga framtida omsorgsbehov i kommunen.  

”Jag kan inte ha folk som kommer såhär ofta!” - Om närhet som utmaning 
i äldreomsorgen
Småskalighet och närhet beskrivs ofta som styrkor, men har även sina bak-
sidor. Det är inte alltid positivt att personal inom äldreomsorgen har en per-
sonlig relation till äldre som tar emot omsorgen. Även på en organisatorisk 
nivå kan småskaligheten i somliga fall vara problematisk. Till skillnad från 
Valdemarsvik och Åtvidaberg, där man förvånas över att äldre invånare inte 
efterfrågar hemtjänst i högre utsträckning, har ”konsumtionen” av hemtjänst 
varit relativ hög i Ydre under årens lopp. Detta förklaras inte med att ydrebor 
har större behov av hemtjänst, utan med att det har funnits en omvårdande 
kultur i kommunen. ”Min känsla när jag kom hit, det var att […] det finns 
en, ska jag säga, en känsla över kommunen att, alltså, vi sköter oss själva och 
vi tar hand om varandra på något ydriskt vis” berättar en relativt nytillträdd 
omsorgschef. Det ”ydriska” viset att bedriva omsorg beskrivs som omvårdande 
och kollektivistiskt präglat. Att många äldre får ”generöst med hjälp och stöd” 
härleds också till småskaligheten: ”Alla känner alla. Våra biståndshandläg-
gare är födda i kommunen och jobbar i kommunen och det är inte lätt att 
vara objektiv när det är grannen” som en av informanterna uttrycker det. En 
konsekvens kan bli att insatser inte i första hand utgår ifrån behov:

 

Vi har ju haft, under lång tid så att säga, en biståndsbedömning  
där insatsen, inte utgår från vilket behov man har. Utan man 
serverar: det här kan vi hjälpa till med. (…) Biståndsbedömning 
har ju mycket varit så här liksom att, ja, man åker hem till någon - 
vi har ju haft uppsökande verksamhet för de som är 80 år – och ”är 
det ingenting som du behöver hjälp med? För det här har vi som vi 
kan hjälpa till med i kommunen”. Och det tror jag i förlängningen 
har gjort att vi har brukare som har fått hjälp alldeles för tidigt. 
(…) För tidigt och mycket ibland. 

    (Informant, Ydre)

Förhållandet blir ekonomiskt kostsamt för kommunen och riskerar eventuellt 
också att bädda för ojämlik behandling: ”Alltså, hur ser biståndsbedömnin-
gen ut om man inte är ifrån kommunen, kommer inflyttad utifrån? Finns det 
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några skillnader där? Det vet vi ju inte riktigt” funderar en av informanterna. 
Att en person tilldelas hemtjänst i hög utsträckning kan i somliga fall inte 
bara vara ekonomiskt påfrestande för kommunen, utan också påfrestande för 
den enskilde, menar en av informanterna, och hänvisar till ett fall där en äldre 
person som beviljats hemtjänst ringde efter en eller två veckor: ”Men du, jag 
orkar inte med! Jag kan inte ha folk som kommer så här ofta!” 

Civilsamhället och de äldre

”Här finns det föreningar vet ni. Sen finns det stödföreningar till fören-
ingarna!” – Om föreningsliv
Det finns en kraft och ett engagemang i de medverkande kommunerna som 
kanaliseras i ett rikt föreningsliv. ”Man hinner ju inte med allt!” utbrister ett 
kommunalråd i Ydre och syftar på sommarhalvåret: ”Det är aktiviteter över-
allt och det är marknader och man har tävlingar och allt möjligt”. Som för 
att illustrera kraften i föreningslivet, och den faktiska inverkan det kan ha 
i olika frågor i kommunen, beskrivs från Valdemarsvik en tidigare situation 
där ekonomiska svårigheter tvingade kommunen att för en tid dra in på sina 
bidrag till föreningsverksamheterna:

Det blev tvärstopp! Handbromsen, fullt ut! Inga bidrag till fören-
ingarna. Vad fick det för konsekvenser? Ja, det startades då i det 
fallet en stödförening för Folkets hus i Gusum, för att de fick inga 
pengar. Den stödföreningen, fick jag reda på häromdagen, (…) 
den stödföreningen hade nu på två år dragit in 130 000 kronor 
till Folkets hus-föreningen! 

    (Kommunalråd, Valdemarsvik)

Resultatet av ett starkt föreningsliv blir ett utbud som ”gör livet lite mer in-
nehållsrikt” för kommuninvånare i alla åldersgrupper. Bland annat tycker 
man sig i Åtvidaberg se att exempelvis scoutkårer eller gymnastikgrupper kan 
locka nya barnfamiljer till kommunen. I synnerhet gynnas dock de allra äldsta 
av ett livskraftigt föreningsliv. Här lyfts kyrkor och pensionärsföreningar fram 
som starka aktörer. Det står klart att betydelsen av syföreningar eller boule-
föreningar inte ska underskattas, för att ge mening och samhörighet till äldre 
invånare. Framförallt spelar föreningar en betydande roll för äldre personer 
som tidigare i livet själva har engagerat sig i föreningslivet, de får så att säga 
”utdelning” på äldre dagar. Huruvida man når äldre invånare som saknar en 
föreningsaktiv bakgrund, står mindre klart. Äldre invånare är dock inte en-
bart mottagare eller deltagare i föreningsaktiviteter, de är ofta verksamma och 
drivande. Ett starkt föreningsliv härleds nämligen inte enbart till en tradition 
som är kopplad till landsbygden som specifik miljö, utan till en viss generation 
och tidsanda: ”Man är van vid föreningslivet sedan barnsben”. 
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Uppfattningen i kommunerna är att föreningslivet i mångt och mycket le-
ver sitt eget liv. ”Kommunen är väl inblandad i ett och annat när det är något 
större arrangemang, som samordnare och så, men annars, föreningsaktivi-
teterna som de har i sockenföreningen och så, det rullar på” berättar kom-
munchefen i Ydre. Den generella ståndpunkten tycks också vara att förenings-
livet bör växa underifrån, utan att kommunen ska ”gå in och styra och ställa”. 
Kommunchefen i Ydre berättar:

Kommunen har liksom inte velat ta över från föreningar. För ett 
tag så, kommunerna hade så bra ekonomi så då tog man över 
fritidsanläggningar och idrottsplaner och allt möjligt. Och det har 
vi inte gjort här. Om det har varit av ideologiska eller av ekono-
miska skäl, det vet jag inte. Har det varit ekonomiska från början 
så har det blivit ideologiska till slut. Så att vi tar inte över utan ni 
får sköta er själva, men ni får lite bidrag från kommunen.

   (Kommunchef, Ydre)

Från kommunens sida handlar det om att stötta, snarare än att styra, förenings- 
livet. Engagemang beskrivs vara något som behöver frihet att växa spontant 
och underifrån. Samtidigt säger man sig eftersträva en dialog, inte minst med 
pensionärsföreningar i olika typer av pensionärsråd, och det framhålls att det 
ibland kan vara en brist att kommunen inte har något närmare samarbete 
med orternas föreningar: ”Vi har ju pratat om det, att vi skulle kanske behöva 
egentligen ha någon föreningssamordnare. För att det är klart att emellanåt 
så dyker det ju upp frågor där man känner att det här skulle vi kanske kunna 
jobba med föreningarna kring. Men det har vi inte tyvärr” kommenterar kom-
munchefen i Valdemarsvik. Det finns således tankar om ett ökat samarbete 
mellan kommun och föreningar.

Föreningslivet betraktas som en styrka i kommunerna – ”skulle du anställa 
folk för att göra samma sak, då blir det inget!” – och dess kraft kopplas inte en-
bart till landsbygdsmiljön utan till en viss generation. Hur står det då till med 
livskraften i föreningslivet om man blickar framåt? Finns det generationer 
som tar över efter de föreningsaktiva som nu blir äldre, och som förväntas 
ha särskild stor behållning just av dess livskraft? Kommunchefen i Ydre ger 
följande inblick i läget:

Ja, i och för sig så, medlemmar i frikyrkorna har ju minskat, om 
man säger medlemsantal då. Och antal frikyrkor har ju minskat 
också. Samtidigt, de som ändå är kvar och man har slagit ihop, 
så är de ju väldigt aktiva får man ju säga. Och det är ju, om man 
säger ungdomsföreningar då, de har ju naturligtvis, eller de har 
ju tappat lite grand för man kan ju inte hålla fotbollslag i varje 
årsklass och så där och man får samverka och så där för att det är 
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färre barn. Men alltså, antalet föreningar har ju inte minskat. Ab-
solut inte. Sen lever de, ibland är de oerhört aktiva så det går lite 
si och såhär. Ibland har man problem med styrelser och så här och 
så ett tag så är det bra då. Ett genomgående problem kan man ju 
säga, det kan jag ju i alla fall se att det har förändrats genom åren, 
och det är ju att man har svårt att få ledare. (…) Det att vara med i 
en styrelse kanske har blivit svårare, att få folk att ta det ansvaret, 
eller engagemanget i det. Ska det byggas någonting eller ska det 
vara någon aktivitet, då tycker jag nog att det faktiskt fungerar 
ganska bra här. 

    (Kommunchef, Ydre)

Antal medlemmar inom föreningarna har minskat i Ydre, till följd av krym-
pande befolkning. Det går som kommunchefen uttrycker sig inte längre att 
hålla ett fotbollslag i varje årsklass. Antalet föreningar är dock ungefär det-
samma, och livskraften beskrivs som hög hos dem som är kvar. Samtidigt 
ter sig föreningsengagemanget ha ändrat karaktär; från att löpa på i samma 
takt och omfattning över tid till att bli mer sporadiskt och centrerat kring en 
aktuell fråga eller aktivitet. Detta kan vara uttryck för mer individualistiska 
värderingar som präglar samtiden, där engagemang hos medlemmarna byg-
ger på att just den frågan intresserar på ett personligt plan, eller passar in i 
det egna ”livspusslet”. Någon direkt oro över att utglesning, att medlemmar 
blir färre, skulle hota föreningslivet ger man dock inte uttryck för. Däremot 
noteras en attitydförändring som innebär att färre personer är villiga att en-
gagera sig som ledare, med det ansvar som en sådan position medför. Vad 
detta, i kombination med ett mindre stabilt föreningsengagemang, kan tänkas 
innebära för föreningslivet i kommunerna återstår att se. 
 

”Svårare att åldras om man inte har en samhörighet” – Om sociala nät-
verk 
Traditionellt har det civila samhället, som ovan nämnts, betraktats som lands-
bygdens styrka. Det är också med hjälp av grannar, vänner och anhöriga som 
kommunrepresentanterna beskriver att man ”fixar till det” på landsbygden. 
Inte minst är dessa typer av nätverk av vikt för äldre som lever utanför en 
tätort, där det beskrivs vara ”svårare att åldras om man inte har en sam-
hörighet”. Föreningar och kyrkor spelar en roll. Härutöver är anhörigas insat-
ser omfattande.

Där finns nog en betydligt – vad ska jag säga – tightare koppling 
mellan familjer, i familjen. Det är inte riktigt så i storstaden, att 
man bryr sig om föräldern på samma sätt som de gör här. Utan 
här har de levt ganska nära varandra, ja, hela livet så att säga.

    (Kommunalråd, Ydre)
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Det är ju väldigt mycket anhörig- och närståendevård. Så är det 
ju i hela landet. Herregud! Vi skulle inte kunna bära, vi skulle inte 
kunna bära vår äldreomsorg om det inte var så. 

(Kommunchef, Åtvidaberg)

Kommunalrådet i Ydre kopplar anhörigas stöd till äldre släktingar eller be-
kanta till en livsform som är specifik för landsbygden, där familjer har en 
”tightare koppling” mellan och inom sig, medan kommunchefen i Åtvidaberg 
inte ser anhörigvård som något unikt för just landsbygden. Klart är dock att 
sociala nätverk och informellt hjälparbete spelar en betydande roll i äldre 
människors liv på landsbygden och för kommunen i sin helhet – utan den  
uppges man inte kunna bära sin äldreomsorg - vilket illustrerar hur äldre-
frågor hänger samman med kommunernas välgång i stort. 

Uppfattningen i kommunerna är att anhörigas betydelse som stöd- och 
omsorgsgivare har ökat på senare tid och mer än en informant uttrycker att 
”pendeln har slagit”. 

Om man tittar på siffrorna så har vi ju gått ifrån att tidigare så 
var det så att man kunde få stöd och service i samhällets tjänst, 
men idag så är det ju anhöriga och släkt och vänner och alla möj-
liga som stöttar och hjälper våra äldre. Så där har det hänt jätte-
mycket. (…)Pendeln har slagit tillbaka och det tror jag inte folk är 
riktigt medvetna om. Men i siffror är det ju väldigt tydligt.

(Ordförande vård- och omsorgsutskottet, Valdemarsvik)

Fler anhöriga kommer ju att vårda och ta hand om och göra mer 
insatser tror jag. Vi kommer gå tillbaka till det här lite mer. Pen-
deln har slagit och sen kommer det nog slå tillbaka lite. Så det 
med anhörigstödsbiten från kommunens sida tror jag kommer 
vara en jätteviktig del i att man ska orka vårda sina anhöriga.

(Äldre- och handikappomsorgschef, Åtvidaberg)

Anhörigas stöd- och hjälpgivande beskrivs ha tilltagit på senare tid. Detta 
härleds till en attitydförändring hos äldre själva, som i högre grad vill bo 
kvar längre i sitt eget hem: ”Självklart beror det ju på att man själv vill och då 
ställer väl omgivningen upp, man lämnar ingen i sticket liksom”. Men utveck-
lingen härleds också till förändringar i välfärdens organisering, där anhöriga 
får en allt större betydelse för omsorgen om äldre människor. Utvecklingen 
förutspås gå i samma riktning framöver, varpå anhörigas stöd- och hjälpgi-
vande förväntas få ökad betydelse i framtiden. Utglesning på landsbygden, 
om det leder till försvagade nätverk, får i ett sådant scenario konsekvenser 
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för de gamla människor som bor kvar, för deras anhöriga och för kommunens 
förutsättningar. Familjemönster ser exempelvis många gånger annorlunda ut 
på landsbygden idag. Barn och barnbarn bor på annat håll. Alltfler yngre ar-
betar och vistas dagtid på annat håll. En aktuell fråga ter sig således vara om 
de sociala relationerna på landsbygden och i mindre orter riskerar att tunnas 
ut. Att möjligheten att få stöd och service i samhällets tjänst ser annorlunda ut 
idag och i framtiden, beskrivs folk i allmänhet inte fullt ut vara medvetna om, 
vilket kan innebära att beredskapen för dessa förändringar är liten. Tänkbara 
effekter är att otryggheten ökar på landsbygden, och tvingar äldre att flytta, 
eller att hemtjänstens insatser kommer att se annorlunda ut i kommunernas 
landsbygdsmiljöer jämfört med i dess tätorter:  

Det kan ju hända att de [äldre på landsbygden] har behov av att 
bli beviljade sociala aktiviteter eller sådana bitar, mer än vad det 
är i centrum, för där kanske man erbjuder öppen verksamhet i 
någon lokal varje förmiddag, vilket man inte kan göra i gles- 
bygden. Då kanske det är så att hemtjänsten åker ut och har so-
ciala aktiviteter eller fikar tillsammans. Jag kan tänka mig att de 
bistånden kommer skilja sig åt mer i framtiden.

  (Äldre- och handikappomsorgschef, Åtvidaberg)

Med andra ord är det inte bara anhöriga som förväntas träda in på områden 
som samhället traditionellt har stått för när det gäller äldreomsorg. Trenden 
går också i en annan riktning, där personal inom kommunal eller privat äl-
dreomsorg förväntas få en större social betydelse i äldre personers liv. Mot 
bakgrund av att anhörigas insatser möjliggör för kommunerna att bära sin 
äldreomsorg, framstår det som något av en ödesfråga om kommande genera-
tioner är lika benägna att utföra ideellt arbete som dagens äldre är och har 
varit.

Kultur- och livsmönster

”Pensionärerna – de bor hemma!” – Om kvarboende
Den bild som förmedlas från kommunerna, är en av människor som bor och 
lever i sina hus och gårdar på landsbygden högt upp i åldrarna. ”Vi förundras 
ibland, för vi är en kommun där vi har ett högt ohälsotal, men pensionär-
erna - de bor hemma!” berättar en politiker i Valdemarsvik. Det dröjer innan 
hemtjänstens hjälp efterfrågas. Särskilt intryck gör de äldre som lever i kom-
munens skärgård, där förhållandena beskrivs vara särskilt ”tuffa och karga”. 
Valdemarsvik, med en av de äldsta befolkningarna i Östergötland, har likväl 
haft relativt få personer med hemtjänst. ”Jag tänkte; är det fisken?” kommen-
terar kommunens ordförande i vård- och omsorgsutskottet förhållandet. Nu 
ser man emellertid en utveckling där volymen och timmarna ökar, trots att 
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antal ärenden inte ökar i samma utsträckning. Trenden tycks vara att äldre 
personer i Valdemarsvik generellt sett klarar sig länge på egen hand, men 
när de väl söker hjälp krävs ofta tunga insatser. Extremfall har förekommit 
där personer beviljas insatser upp till 21 timmar om dagen.11 Denna utveck-
ling har fått konsekvenser för kommunens budget. ”Under 2013 så hade vi 
en volymökning på 26%”, berättar sektorschefen för vård och omsorg i kom-
munen, ”så att det är ju avsevärda siffror vi pratar om”. Svängningen har även 
fått konsekvenser för beläggningen på särskilt boende. Från att ha haft ett väl-
digt tryck in på särskilda boenden så har man plötsligt lediga platser och tung 
hemtjänst. ”Och det gick på ett halvår” kommenterar ordföranden i vård- och 
omsorgsutskottet, som för att betona svårigheterna i att planera för omsorgen. 

Att äldre bor kvar i sina hem högt upp i åldrarna är den bild som förm-
edlas också i Ydre och Åtvidaberg. ”Man lämnar inte gärna sin lilla stuga och 
gård” som omsorgschefen i Ydre uttrycker saken. Vad beror detta på? Mer 
än att vara fråga om fiskrik kost, lyfts andra förklaringar fram. De praktiska 
möjligheterna att bo hemma trots nedsättningar har förbättrats, med hjälp 
av helhetslösningar i hemtjänst och hemsjukvård. Starka sociala nätverk på 
landsbygden bidrar också till att äldre personer kan åldras i ordinarie hem. 
Det kan även vara fråga om en attitydförändring, där många äldre idag vill bo 
kvar hemma i högre utsträckning. Bostadsmarknaden uppges vara ytterligare 
en delförklaring; det kan vara svårt att få sin ”lilla stuga” såld till ett bra pris 
samtidigt som det råder brist på attraktiva boendealternativ i centrum. Kvar-
boende kan även ses som ett resultat av att många äldre landsbygdsbor har en 
vana att klara sig själva. Omsorgschefen i kommunen tycker sig i denna fråga 
se en viss skillnad mellan ortens tätorts- och glesbygdsbor: 

Den gränsen upplever jag; att man väntar längre med att flytta i 
glesbygden. För man är så starkt rotad […] Man har så mycket an-
nat som man är beroende av. Natur och trädgård och man vill gå 
och pula med sina saker. Och man är van att vara lite mer ensam 
än vad man är om man bor i centrum. Man har ju det med sig, för 
det är ju det som oftast kan vara en tung bit när man blir äldre att 
man upplever att ensamheten är så stark. Man är mer van vid det 
på glesbygd, om man bor ute på landet. Man är mer van att vara 
ensam. Man har inte det behovet av sociala, den sociala delen som 
man kanske har när man bor i centrum. Så det kan jag tänka mig 
spelar in faktiskt, i när man kan tänka sig att ta steget att flytta. 

(Äldre- och handikappomsorgschef, Åtvidaberg)

De tre kommunernas karaktär och historia används ibland som förståelseram 
för en generation som vill och kan klara sig själva högt upp i åldrarna. Många 
äldre på landsbygden beskrivs vara ”starkt rotade”. Denna form av ”rötter” kal-
las ibland för platsidentitet, och utgör en förståelseram. I övrigt härleds vanan 

11 I detta och liknande fall talas det om en brytgräns, när hemtjänst blir dyrare än särskilt boende.



32

att klara sig själv i Åtvidaberg till ortens specifika historia: ”Det är ju ändå ett 
brukssamhälle. Man klarar sig rätt bra själv!”. I Valdemarsvik lyfts det histo-
riskt sett karga och tuffa skärgårdslivet fram som något som gjort dess äldre 
invånare ”oerhört tålmodiga och starka” medan det i Ydre är en tradition av 
skogs- och jordbruk som antas ha format en generation väl rotad i sina hus 
och gårdar. Den äldre generationens livsmönster förstås således i viss mån 
avspegla kommunernas historiska mönster.

”Du förstår inte, du har bara bott här i 25 år!” – Om kulturgränser
Kvarboende är en dominerande trend i de medverkande kommunerna. I mån-
ga fall kommer dock en dag när en flytt blir nödvändig för äldre människor 
som åldras i dessa miljöer. Här gör sig kommunernas historiska mönster åter-
igen aktuella. I en sådan situation är centralorten långt ifrån det självklara 
valet i Valdemarsvik. En stark platsidentitet på de mindre orterna medför att 
många föredrar, eller inte kan tänka sig något annat, än att åldras på den ort 
där merparten av livet har ägt rum. Om kvarboende inte är möjligt är det lika 
troligt att flytten går över kommungränsen, som att det går till centralorten. 
”Det är många människor som har sagt till mig att ska jag flytta, då flyttar jag 
från kommunen” berättar ortens kommunalråd: ”Men kan du inte flytta till 
Valdemarsvik? undrar jag. Aldrig. Kommer aldrig att hända”. Tendensen är 
densamma när det gäller beslut om flytt till äldreboende, beskriver kommun-
ens sektorschef för vård och omsorg: ”När man kommer från ett visst område 
här, då är man väldigt rotad där. […] Om vi kanske inte just har någon plats i 
äldreboendet där just då, så säger man att ”nä, men då väljer jag nog att avstå”. 
Denna typ av ställningstaganden förstås i ljuset av historiska förhållanden och 
traditioner. I samband med 1971 års kommunreform, upphörde Ringarum 
och Gryt att vara egna kommuner och sammanfogades med Valdemarsviks 
kommun tillsammans med Tryserum och Östra Ed. De gamla gränserna kan 
dock sägas finnas kvar i form av kulturgränser, som ofta följer de gamla kom-
mungränserna: 

Fyrtiotvå år är ingen lång tid i mänsklighetens historia och det 
lever rätt många människor som fanns redan på den tiden och 
hade starka intressen i de orterna, i de kommunerna. Vilket gör 
att, jamen, Valdemarsvik centralort, hur kul är det? Nej, vi som 
bor i Ringarum, vi åker till Söderköping och handlar eller till 
Norrköping och handlar. Och till vårdcentralen där eller till läka-
ren eller till tandläkaren och så där.

   (Kommunalråd, Valdemarsvik)

Kulturgränser kan således vara relativt seglivade, även om förändringar och 
omvandlingar sker. Till den kollega som ibland ”jagar upp sig över det här” 
brukar ett av ortens kommunalråd ge följande kommentar: ”Du förstår inte, 
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säger jag. Du har bara bott här i 25 år!”. Den form av ”sockentänkande” som 
framträder ses i viss mån som ett bekymmer för känslan av samhörighet i 
kommunen, men ger i gengäld ett gediget engagemang i och för de mindre 
orterna. Detsamma sägs vara fallet i Ydre, där kommunens mindre orter har 
en stark identitet.  Invånare som lever och åldras i Rydsnäs, Hestra eller Asby 
kan mycket väl välja att flytta till Eksjö eller Tranås om en flytt blir nödvändig, 
framför att välja centralorten Österbymo. En något annorlunda bild förm-
edlas från Åtvidaberg. Här beskrivs centralorten ha en stark ställning. Kom-
munchefen berättar:

Vi ser också att de äldre som är idag - och jag tror det kommer 
vara så i framtiden också - flyttar närmare servicefunktioner 
för att kunna ha ett högre inflytande på sitt eget, alltså, sitt eget 
självbestämmande. Det vill säga, man flyttar så att man själv har 
möjlighet att ta sig till apotek och affärer och systembolag och allt 
vad de här servicefunktionerna är. Så att äldre flyttar i relativt stor 
utsträckning in mot centralorten Åtvidaberg från det som är de 
mindre kransorterna.

   (Kommunchef, Åtvidaberg)

Uppfattningen är att många äldre vill, eller åtminstone är villiga, att flytta in 
mot centralorten när de får svårt att bo kvar i sina hem på landsbygden. Att 
valet faller på Åtvidabergs centralort härleds till dess historia som gammal 
bruksort, där centralorten traditionellt har haft en stark ställning. Uppfatt-
ningen står emellertid inte helt oemotsagd, som vi ska se i samtalen med pen-
sionärsföreningar och kyrkan i Åtvidaberg. Detta väcker frågan om tendensen 
att flytta in mot centralorten primärt sker av egen vilja eller av nödvändighet, 
då alternativet att välja särskilt boende i en mindre ort inte finns i Åtvidaberg. 
Kommunchefen resonerar i följande termer:

En del gör det av egen vilja, majoriteten hoppas jag gör det av 
egen vilja. Andra gör det kanske för att man vill komma, att man 
känner att man vill komma närmare familjen. Och det är väl ett 
mått av egen vilja också om man nu kanske har barn eller barn-
barn som bor i centralorten. Sen finns det väl de som, de tvingas ju 
inte till att flytta, men som ändå upplever att det enda alternativet 
är att flytta för att man är i ett sådant stort omvårdnadsbehov så 
att man behöver flytta in på ett boende. Och det, man kan ju säga 
att det, att man gör det av egen vilja men det är ju beroende av 
någonting. Och man lämnar ju något som man kanske inte skulle 
vilja lämna egentligen. 

   (Kommunchef, Åtvidaberg)
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Resonemanget synliggör ytterligare dimensioner i den komplexitet som åter-
finns i människors val och rörelsemönster. Individuell livshistoria, platsi-
dentitet, kultur, livsstil, historia och faktiska valmöjligheter inverkar på äldre 
människors beslut att flytta från sitt nuvarande boende, när det blir aktuellt 
och var man väljer att flytta. Framkommer gör också att äldre invånares beslut 
i dessa frågor får konsekvenser för kommunerna vad gäller ekonomi, kultur, 
identitet och äldreomsorg. 

Kommunernas strategier
Synen på den egna kommunens förutsättningar, ger pusselbitar till en 
förståelse för var kommunerna befinner sig och vilka möjligheter och utman-
ingar de upplever sig stå inför. Sådana uppfattningar är avgörande för hur de 
problem man tycker sig se hanteras; hur olika frågor betraktas, hur människor 
de berör bemöts och hur dessa människor i sin tur uppmanas att tänka om 
sig själva. En av kommuncheferna ger uttryck för den mindre kommunens 
förutsättningar att möta en åldrande befolkning på följande vis: 

Vi pratar om att vi blir fler äldre, och jag tror, folk i allmänhet 
verkar ju inte jätteintresserade av att betala så jättemycket mer i 
skatt, så att då måste vi ju tänka på andra sätt för att lyckas möta 
då. För att kraven kommer ju inte minska. Krav och förväntningar 
kommer att fortsätta öka. Och det vi har att leverera den här verk-
samheten, kommer ju inte riktigt öka i samma takt. Och då gäller 
det att göra smarta saker.

    (Kommunchef, Åtvidaberg)

Inte bara omfattningen av, utan också förväntningarna på, äldreomsorgen 
kommer att öka i det scenario som här målas upp, samtidigt som de ekono-
miska ramarna kommer att vara desamma, eller snävare. Slutsatsen blir att 
lösningar måste finnas på andra håll. Det gäller att göra smarta saker. Hur 
hanterar man nuet och framtiden som krympande kommun? Två logiker 
tycks dock dominera. Den första, som blir en slags övergripande logik, hand-
lar om anpassning; om att möta nya förhållanden utifrån att vara en kommun 
som krymper. Den andra, som blir en följd av den förstnämnda, handlar om 
att effektivisera kommunens resursanvändning. 

Anpassningslogik

”Det är ju det som är den stora utmaningen egentligen, för oss kommun-
er” 
Att prata tillväxt beskrivs som politiskt viktigt, och viktigt för kommunens 
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identitet. Med det sagt, framhåller en av kommuncheferna att man också be-
höver prata om en anpassningslogik: ”Hur anpassar vi en organisation utifrån 
att vi minskar? [...] Det är ju det som är den stora utmaningen egentligen för 
oss kommuner”. Att ha ett helhetsperspektiv, arbeta förebyggande och planera 
för framtiden ringas in som väsentligt i detta arbete: 

Givetvis får man ju börja ha de diskussionerna. Hur stor, alltså, 
befolkning blir det? För det handlar ju om ett helt kommunpers-
pektiv. Det handlar ju om att fördela om resurserna. Och anpassa. 
[…] Vi har börjat diskutera - vad händer här 2020? Vad händer 
2025? Ska man ha den service vi har idag? Vad innebär det? Vad 
kommer det att kosta? Får vi mer intäkter till kommunen eller 
inte? Så vi har ändå börjat snudda i de diskussionerna och vi är 
medvetna om att det kommer. Och det tycker jag är ett bra steg i 
alla fall, för att, så att inte det kommer som ett brev på posten sen 
för då blir det ju svårt att hantera. […] Vi behöver ju tänka kring 
det redan nu när vi fattar beslut om vissa insatser vi gör inom äl-
dreomsorgen. Vad vi ska ha för typ av boende, vad vi ska ha för 
typ av service och vad ska vi, hur ska vi tänka kring helheten kring 
individen? Alltså, de bitarna har vi ändå med oss i ryggsäcken; 
hur kommer det att se ut 2020-2025? 

(Äldre- och handikappomsorgschef, Åtvidaberg)

Det framåtblickande arbetet handlar – som vi ska se – dels om att skapa ”äl-
drevänliga” miljöer och dels om att verka för att äldre invånare själva håller 
sig friska så länge som möjligt. När det gäller kommunens omsorgsverksam-
heter kan omformningar bli aktuella, både vad gäller fokus (till vad insatser 
riktas) och innehåll (vilka dessa insatser är). Avseende fokus handlar anpass-
ningslogiken om att koncentrera sig på kommunens kärnverksamheter, och 
fördela resurser dit de bäst behövs. I Valdemarsvik har man exempelvis an-
tagit en ny budgetmodell som går ut på att resurserna ska följa behoven: ”Vi 
vet att det [åldrandet] är i ökande. Samtidigt som vi har en minskning på 
skolans område. Så det handlar ju lite grand om att omfördela resurser från 
skola till äldreomsorg. Det är inte kul, men det är ju så man måste göra delvis” 
konstaterar ordförande i vård- och omsorgsutskottet.  Detta innebär emeller-
tid inte nödvändigtvis att kvaliteten blir sämre i skolan, understryker ortens 
kommunalråd, utifrån argumentet att med minskat elevantal kan man med 
bibehållen kvalitet också minska på resurserna. Innehållet i kärn- och om-
sorgsverksamheterna kan också påverkas: ”Vi kommer ju att få sänka ribban i 
andra verksamheter för att ha råd med äldreomsorgen. Så är det. Det tror jag 
absolut. Och sen prioritera vad man ska ha för insatser, vilken service man ska 
ha” kommenterar en av omsorgscheferna, och ser en framtid där kommunen 
står för den grundläggande omsorgen medan andra aktörer står för service 
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och ”det lilla extra”. Ett framåtsyftande arbete – som utgår från ett helhetsper-
spektiv - försvåras dock av två faktorer. För det första löper en budget i regel 
i ettårs-cykler, vilket riskerar att skapa ett mer kortsiktigt tänkande. För det 
andra är det många faktorer som i samverkan påverkar kommunernas fram-
tidsutsikter, vilket gör det vanskligt att förutsäga utvecklingen. 

”Vi biter ju oss själva i ryggen med det”
Anpassningslogiken - i bemärkelsen att resurser koncentreras till kärnverk-
samheter och omfördelas dit de behövs som mest - är emellertid ett tveeggat 
svärd. Det är fråga om tuffa beslut. Politiskt drar man sig ofta för att göra 
de omfördelningar, från exempelvis skola till äldreomsorg, som en anpass- 
ningslogik företräder, eftersom detta ofta väcker starka känslor hos invånar-
na. Skolan är viktig som symbol för livskraft och framtidstro. Likaså kan det 
vara tveeggat att koncentrera sig mot kärnverksamheter, då detta ofta sker 
på bekostnad av områden som inte är lagstyrda. Här ligger motviljan i att de 
senare är viktiga områden för en attraktiv kommun, för att värna befintliga 
och locka nya invånare. En av kommuncheferna berättar:

Givna verksamheter (…) det kan man inte bortse ifrån. Och är 
det så att vi ligger på en kostnadsnivå på en viss nivå och visar 
att det här är sannolikt över tid också ett permanent läge, eller 
liksom nivån är ändå på den, så att säga på den, så stor eller hög; 
då kommer man ju tvingas till att göra andra omprioriteringar. 
Vilket man ju skruvar sig jättemycket för. För det som det handlar 
om då, som jag ser det, det är ju liksom det här publika som är så 
viktigt för en kommun alltså. Att vi håller, att det ser vackert ut, att 
vi satsar på vår miljö (…) och att vägarna går att åka på. (…) Och 
det är ju en jättesvår balansgång. För det är ju den typen utav icke 
lagstyrd verksamhet alltså.

(Kommunchef, Valdemarsvik)

Mot bakgrund av detta talas det ibland om vikten av att inte enbart anpassa, 
utan också bjuda urbaniseringen motstånd: ”Det som blir så tydligt, det är ju 
också då att ska vi orka stå emot, då måste vi ju kunna erbjuda en kommunal 
service. Vi måste ju ha något att erbjuda”. Lägger man inte resurser på att 
vårda kommunens attraktivitet, riskerar man en negativ spiral: ”Det ökar ju 
på urbaniseringen. För folk blir missnöjda både med den kommunala servicen 
och med så att säga hur vi sköter vår miljö. […] Alltså det är ju, vi biter oss 
ju själva i ryggen med det”. Att få till en ”bred bas” – att kommunen har och 
värnar om invånare i olika åldrar – måste enligt ett av kommunalråden vara 
strategin inte bara för mindre kommuner, utan för Sverige i sin helhet, för att 
möta landets demografiska förändringar. 
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Effektiviseringslogik

”Det är en prioriteringsfråga”
”Det är en prioriteringsfråga” svarar en av omsorgscheferna på frågan om 
kommunens resurser kan möta ett stigande omsorgsbehov framöver. En tydlig 
strategi är att på olika sätt verka för att effektivisera verksamheten. Detta kan 
ske på olika sätt. Man ser exempelvis en utveckling där kommunala resurser 
koncentreras mot omvårdnad, medan andra aktörer – anhöriga, ideella fören-
ingar eller företag - står för service och ”det lilla extra” i äldreomsorgen: 

När jag tänker 2020 - 2025, så jag kan (…) tro att vi kommer göra 
omvårdnaden. Och sen kommer någon annan sköta servicen. Så 
kan nog jag tro, eller om jag ska se in i framtiden i min lilla spåku-
la. Vad är det kommunerna kommer göra om befolkningen blir 
äldre, och fler? Alltså, vad är det kommunen ska ha för service? Så 
kan jag tänka mig. Och det kanske är omvårdnadsdelen. (…) Och 
sen att någon annan kan utföra servicen.

(Äldre- och handikappomsorgschef, Åtvidaberg)

Att kvalificerad personal ägnar sig åt olika typer av service beskrivs som ”dyra 
pengar”. Deras uppdrag kan komma att ”stramas upp” framöver: 

Personal [...] det som är dyrast, det ska vi ju använda till, där de 
bäst behövs. Det vill säga omvårdnaden. Då kanske man får hitta 
andra lösningar för det här med tvätt, städ och inköp, exempelvis. 

(Omsorgschef, Ydre)

En positiv följd av att renodla uppdraget mot omvårdnad, är att det kan höja 
statusen på arbete i äldreomsorgen. I bästa fall kan detta locka fler att söka sig 
till yrket. Ytterligare en positiv aspekt, är att en sådan utveckling kan öppna 
upp för en nyetablering av företag som inriktar sig mot hushållsnära tjänster. 
Om det finns underlag för en sådan marknad, vill säga. I Ydre har man exem-
pelvis inte privata alternativ för hemtjänst, just på grund av sviktande intresse: 
”Det har inte varit aktuellt här nere av det enkla skälet att det är ingen som har 
varit intresserad, för det är en för liten marknad och därmed inte ekonomiskt 
intressant”. Ett tänkbart scenario är således att det inte blir någon aktör som 
täcker upp för dessa bitar. Om detta resonerar en av omsorgscheferna:

Alltså, ibland kan det vara så här att vi måste välja. Vad är det som 
är viktigast. Att blommorna på avdelningen blir vattnade eller att 
våra brukare får komma ut utomhus? Det handlar om att göra 
ett val. Om man nu väljer att det är viktigare att komma ut, och 
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få gå ut och få frisk luft, ja, då får man väl skaffa plastblommor. 
Så enkelt är det liksom i min värld på något vis att man, vi måste 
kunna göra prioriteringar. Men vi måste göra rätt prioriteringar. 

(Omsorgschef, Ydre)

En förväntat mer ansträngd budget, gör att det finns skäl att tro att kom-
munerna behöver bli mer restriktiva i beviljandet av kommunala insatser. 

I Ydre, där man beskriver en tradition av att ”serva” invånarna, har man 
arbetat med att justera insatser i en mer behovsbedömd riktning. Man har 
också arbetat med att erbjuda andra typer av insatser i de fall där behovet 
av hemtjänst inte bedöms tillräckligt, så som sociala aktiviteter. Det är också 
tänkbart att kommunerna får sätta en gräns för hur mycket man har möjlighet 
att erbjuda i hemtjänst, och att kvarboende därefter blir individens eget ans-
var. 

Att verka för en flexibel äldreomsorg, är ytterligare en del i att effektivi-
sera verksamheten. En mer rörlig organisation, som snabbt kan omfördela 
personal dit behovet är störst, kan ge mindre kommuner förutsättningar att 
bedriva en god omsorgsverksamhet: 

Får man ändå helheten att fungera, det är ju det som liksom är 
utmaningen då, (…) att få hemtjänst och särskilda boenden att 
fungera som en helhet och kunna gå in och ut naturligtvis och så, 
då kan man hitta många fördelar. 

  (Sektorchef för vård och omsorg, Valdemarsvik)

Får man till denna ”helhet” kan den mindre kommunens styrkor – närhet,  
trygghet och lokalkännedom – bevaras. En stötesten är att samordna hemtjänst 
och särskilt boende. Förhållandena inom de båda verksamheterna kan näm-
ligen skifta snabbt. Ena dagen är det tomma platser på särskilt boende, an-
dra dagen är det fullbelagt. I Ydre har man även slagit ihop hemtjänst med 
korttidsverksamhet. Bakgrunden är att personer som har hemtjänst ofta är 
de som efter en sjukdom eller olycka hamnar på korttidsboende. Genom att 
ha samma personal behåller man informationsöverföringen, och kan använda 
personalen mer effektivt: ”Om någon brukare åker in [på korttidsboende], då 
tappar ju hemtjänsten annars de här timmarna. Men nu kan man använda 
samma personal för att gå in där i stället. Då blir det en liten, ja, det blir mer 
flexibilitet och ökad kontinuitet för brukarna”. 

Samverkan

”Den stora nyckelfaktorn”
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”Samverkan - det är den stora nyckelfaktorn!” enligt en av kommuncheferna 
apropå vad små kommuner kan göra för att hantera en krympande tillvaro. 
Tanken återkommer också i samtalen:

Det är väl ett ledord i sammanhanget, det tror jag. Samverkan och 
samarbete överhuvudtaget. För även om vi då är klart minst så är 
våra intilliggande kommuner inte heller så stora. Så de brottas ju 
med liknande problem.

    (Kommunalråd, Ydre)

Det lever väl alltid med, kan jag väl ändå säga, att man har den 
tanken när det gäller vissa saker, att man samarbetar liksom med 
andra närliggande kommuner.

    (Kommunchef, Valdemarsvik)

Samarbete framhålls både önskvärt, som ett sätt att utveckla kommunens 
verksamheter, och nödvändigt, för att få ekonomin att räcka till. Vilka for-
mer den tar sig, inom vilka områden och på vilken nivå, varierar. Det kan 
handla om att kommun- eller socialchefer bildar nätverk för att utbyta erfar-
enheter. Det kan handla om att kommuner delar på samma spetskompetens, 
eller på en viss samhällsfunktion. Så har Åtvidaberg och Valdemarsvik en ge-
mensam organisation vad gäller Räddningstjänsten. Ydre har en gemensam 
HR-avdelning med Kinda kommun, som Åtvidaberg i sin tur har gemensam 
miljöstrateg med. Ett särskilt utvecklat område för samverkan är inom IT och 
teknik, ett fält som inte minst beskrivs vara viktigt att utveckla för framtidens 
äldreomsorg. Här är ett regionalt samarbete VÖKBY Bredband AB, en kom-
munikations- och tjänsteleverantör av TV, Internet och telefoni. Ett annat 
samarbete tog år 2009 form i kommunalförbundet ITSAM. Förbundet styrs 
av en direktion bestående av politiker som representerar dess medlemskom-
muner i Östergötland och Småland. När det gäller avancerad hemsjukvård, 
som många gånger är kostnadskrävande, har tolv av tretton Östgötakom-
muner gått samman i ett bolag – Hjälpmedelscentralen – bl.a. för att göra 
upphandlingar gentemot Landstinget. Den senare står nu för huvudparten av 
kostnaden för avancerad hemsjukvård. 

Beroende på fråga, vänder man sig antingen till en större kommun, eller en 
jämnstor som har en liknande problematik. I dagsläget är det dock ett vidgat 
samarbete, snarare än kommunsammanslagning, som eftersträvas. Detta blir 
tydligt när ett av kommunalråden resonerar kring frågan: 

Det är ju det stående samtalsämnet; hur ska vi klara att vara en 
egen kommun överhuvudtaget? Och många diskuterar i de ter-



40

merna också, att vi måste hitta möjligheter att slå oss samman 
med någon annan kommun. Och det slår ju jag ifrån mig med 
både händer och fötter. Jag säger med viss frenesi att jag har inte 
blivit vald för att lägga ner kommunen. Så jag tycker det är en 
dålig infallsvinkel för en politiker att diskutera i termerna. Däre-
mot ska vi ha ett vidgat samarbete och hitta samarbetsformer som 
innebär att det funkar bra.

(Kommunalråd, Ydre)

Ett ”äldrevänligt samhälle”
En del i att möta en åldrande befolkning, är ett växande intresse för vad som 
ibland går under beteckningen ”äldrevänliga samhällen”. Det handlar om att 
skapa miljöer där människor i hög ålder kan bo och leva med delaktighet och 
trygghet i lokalsamhället. Boende, samhällsservice och kommunikationer är 
tre nyckelfaktorer som lyfts fram i samtalen med kommunerna.

”Här kan vi kanske erbjuda en annan typ av boendemiljö”  
Högt på önskelistan i kommunerna står fler bostäder med god tillgänglighet, 
det vill säga i markplan eller i hyreshus med hiss, i det ordinarie bostads-
beståndet. Möjligheterna att påverka nybyggnationer har beskrivits som 
små. Man försöker dock bidra till en positiv utveckling på bostadsmarknaden 
genom att föra en dialog med fastighetsägare, och stödja dem som önskar sat-
sa i kommunen. I Valdemarsvik har man ett samarbete med Fågelvik Estate 
och arbetar med ett koncept kring nya bostäder. Bakgrunden beskriver ortens 
kommunalråd på följande vis:

I Norrköping (…) råder idag stor bostadsbrist. Det gör det inte i 
Valdermarsvik. Det (…) finns ett utbud här som kanske inte skäms 
för sig utan det kan erbjuda aktiviteter och så, även alltså för pen-
sionärer. (…) Gillar man friluftsliv så är det definitivt en underbar 
plats att befinna sig på. Och då har vi fört samman PRO Valdemars-
vik och PRO Norrköping med den här fastighetsägaren då, som i 
sitt hyrespaket erbjuder möjligheten att - till ett subventionerat pris 
- få nyttja husbilar, personbilar och båtar, med tanke på att vi har 
havet härborta, 300 meter bort. Så det är ganska behagligt. Och vi 
tänker oss att det där är ett jättespännande koncept. Hur kan det 
här locka fler människor att bosätta sig? För att de, många tycker 
att det är ganska torftigt kanske rent av, att bo i en lägenhet i ett yt-
terområde i Norrköping. Om man nu ska vara lite krass. Medan vi 
tycker att här kan vi kanske erbjuda en annan typ av boendemiljö.

   (Kommunalråd, Valdemarsvik)

Det finns ett nytänkande i det här, menar kommunalrådet, och ett sätt att ta 
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tillvara de resurser som finns i kommunen för att locka nya invånare. Så kallad 
bostadsanpassning är ytterligare ett alternativ för att skapa tillgängliga lägen-
heter, där man med olika slags hjälpmedel möjliggör kvarboende i befintlig 
bostad för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. 

Resonemang förs även kring byggandet av så kallade seniorboenden eller 
trygghetsboenden. ”Vi har också nu börjat tänka, jamen, vad ska det vara för 
mellanvårdsformer?” berättar en av omsorgscheferna, ”Det är ju en ganska 
stor nyckelfråga tror jag i framtiden”. Denna typ av boenden riktar sig mot äl-
dre och beskrivs ofta som ett mellansteg för människor som behöver viss ser-
vice och omsorg, men inte är så omvårdnadskrävande att ett särskilt boende 
är aktuellt. I Åtvidaberg saknas detta ”mellansteg”: 

Det vi saknar i Åtvidaberg är ju trygghetsbostäder. Alltså, steget 
mellan att flytta från det egna boendet utan stöd eller kanske med 
lite hemtjänst, till att flytta in till ett särskilt boende som är det 
mest omvårdnadskrävande. […] Vi har inte det mellansteget idag, 
med trygghetsboende. Så där håller vi på nu och kommer att stöpa 
om lägenheter i vårt eget fastighetsbestånd så vi skapar 35 lägen-
heter och sen håller vi på med en fastighetsägare som är på väg att 
bygga om också så att vi får kanske ytterligare 20-25 lägenheter. 

   (Kommunchef, Åtvidaberg) 

I Åtvidaberg planerar man således för trygghetsboende i kommunen. Detta 
är redan verklighet i Ydre, som har tre trygghetsbostäder i Österbymo. Bak-
grunden var i Ydre en insikt om att kostnaderna för kommunen stigit och att 
man hade svårigheter att hålla budget:

Då gjorde man ju den här lilla undersökningen på lokal nivå här 
och kom fram till att någonting som skulle kunna förbättra situ-
ationen var ju att man byggde trygghetsboende. Och det visade 
sig ju att det var en lyckad affär. För det första så fick man ju bra 
stadsbidrag för att bygga trygghetsboende och för det andra var 
det ju då ett bra mellanstick från att man flyttade hemifrån, el-
ler inte kunde bo hemma med hemtjänst, till att man skulle få 
säboplats (plats på särskilt boende) så att säga då. Och det är ju 
betydligt billigare att ha folk på trygghetsboende än på säbo. Det 
fodrar ju en helt annan vård på säbo naturligtvis.  

(Kommunalråd, Ydre)

Till skillnad från Ydre och Åtvidaberg som har eller planerar för trygghets-
boende, står detta inte på dagordningen i Valdemarsvik. ”(Vi) har ju inte sett 
så där direkt att vi har behövt komplettera med den typen av platser” berättar 
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ordföranden för vård- och omsorgsutskottet och tillägger ”Däremot senior-
boenden är ju någonting som det har funnits efterfrågan om”. Här spekulerar 
man i möjligheten att göra om de mindre orternas särskilda boenden till sen-
iorboenden. Tanken är att bostadens geografiska läge är mindre viktig när det 
gäller särskilt boende, då människor i regel har stora funktionsnedsättningar 
i det stadiet, medan hon kan ha större glädje av att bo och åldras på den ort 
där hon känner sig rotad i den livsfas där seniorboende blir aktuellt. ”Det är 
en sak som vi måste titta på som vi är medvetna om”, säger ordföranden i vård- 
och omsorgsutskottet, ”att fler och fler säkert kommer att välja att bo kvar och 
då måste man kunna bjuda på seniorboenden eller liknande”. Liksom i fallet 
med det ordinarie bostadsbeståndet, kan det emellertid finnas en problema-
tik gällande hyresnivå och betalningsförmåga. För den grupp av äldre som 
har ”betalat av” sina huslån upplevs hyran för en lägenhet i trygghetsboende 
ibland som ”astronomisk”. För kommunens ekonomi kan trygghetsboende 
emellertid bli en god affär, ställt mot kostnaden för plats i särskilt boende eller 
för en relativt ”tung” hemtjänst. 

”Man hittar alltid lite sådana här gråzonsvägar” 
Att bevara och stärka centralorten i kommunerna, är första prioritet. ”Skulle 
Österbymo falla (…) inte finnas kvar eller ha väldigt dålig service, så faller lite 
förutsättningarna för kringliggande landsbygd att klara sig också. Då utarmas 
den mer och då kan det bli norrlandsbekymmer” förklarar kommunchefen 
i Ydre ståndpunkten. Först när centralorten är säkrad och fungerar som en 
servicepunkt, kan ambitionen vara att bevara och främja serviceutbudet också 
på mindre orter. På ett politiskt plan kan frågan förstås ställas om allt utbud 
ska dras mot centrum. En historia av centerpartistiskt styre i Valdemarsvik 
ger exempelvis en tradition av att ”värna de här små orterna och den kommu-
nala servicen också ute på landsbygden”. Även här råder dock uppfattningen 
att en stark centralort utgör stommen för kommunen, och grunden för att 
om möjligt utöka servicen till kransorterna. I och med att kommunen inte 
får gynna företag och affärsverksamheter, är det senare inte alldeles enkelt. 
Många gånger uppfattas serviceutbudets omfång ligga utanför kommunernas 
kontroll. ”Det är ju av naturliga skäl” kommenterar ett kommunalråd apropå 
att serviceutbudet är sämre i de mindre orterna. Det är marknadskrafter som 
styr och ”vi kan inte påverka det”. Förvisso, tilläggs det emellertid, ”hittar man 
alltid lite sådana här gråzonsvägar”. Det kan vara att stödja affärsverksam-
heter genom att ha kommuninformation och turistbroschyrer utplacerade mot 
betalning, eller att ge hemsändningsbidrag till affärer eller restauranger som 
levererar till hushåll i behov av service. En servicefunktion som har lanserats i 
samtliga kommuner, är också så kallade handlarturer. I kommunens regi går 
en busslinje kring de mindre orterna och in mot centrum, eller andra orter där 
det finns livsmedelsbutiker, så att inköp och andra ärenden kan utföras. 

”Folk ska kunna få sin vardag att, så länge som möjligt, vara ganska lik 
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den man har haft förut”  Om kommunikationer
Ett äldrevänligt samhälle har goda kommunikationer, som främjar självstän-
dighet och delaktighet. I Åtvidaberg, vars äldreboenden ligger ett par kilom-
eter från torget kring vilket den mesta av ortens affärsverksamhet är samlad, 
har man sett till att det finns interna kommunikationer som förbinder de båda 
platserna. ”Folk ska kunna få sin vardag att, så länge som möjligt, vara gan-
ska lik den man har haft förut”, kommenterar ortens kommunalråd. I Valde-
marsvik har man genom Östgötatrafiken fått till kollektivtrafik med båtar i 
skärgården: ”Vi är väldigt stolta över att vi har lyckats att baxa det så här långt, 
att vi har fått kollektivtrafik på vattnet att vara jämbördig med kollektivtrafik 
på land”. Bussar trafikerar även centralorten, vilket är viktigt för äldre män-
niskor med nedsatt rörelseförmåga, särskilt som terrängen är kuperad med 
många backar. För Ydres del är centralorten mycket ”tät”, med närhet till det 
mesta. För kommunikationer mellan centralorterna och andra delar av kom-
munerna, finns vissa sträckor som är trafikerade med buss. För många äldre 
är det dock egen bil eller färdtjänst som blir det huvudsakliga transportmed-
let. Hur den senare kan utformas på bästa sätt, är föremål för diskussion. I 
Valdemarsvik funderar man kring ökad samordning: ”Där är ju Östgötatrafik-
en en diskussionspartner. (…) Vi har inlett ett arbete med att titta närmare på 
[…] någon slags servicelinje. […] Tittar man på kostnadsbilden mellan att ha 
färdtjänst som beställs så här utan samordning, till att ha en linje, kanske det 
inte skulle kosta mer”. 

Främja ett friskt åldrande och egenvård

”Håll dig på benen!”
Som en av omsorgscheferna uttrycker det handlar mycket av kommunens 
verksamhet gentemot äldre invånare om att ”förebygga så mycket som möjligt 
så att man ska kunna bo hemma så länge som möjligt”. Det handlar om att 
främja ett friskt åldrande. Det finns en ekonomisk aspekt i kvarboendeprinci-
pen, då det i regel är mer kostnadseffektivt än särskilt boende. Uppfattningen 
är generellt sett också att det är det bästa för individen, inte minst för äldre 
invånare som har hus och gårdar på landsbygden. ”Det är ju det där att man 
är mer bunden till myllan på något sätt” säger en av informanterna, och syftar 
på att det kanske inte alltid är den bästa lösningen för en äldre person att vid 
en skör punkt i livet åka in på sjukhus eller särskilt boende. Uppfattningen är 
att mindre kommuner ofta kan erbjuda en god sammanhållen vård i hemmet, 
både vad gäller hemtjänst, hemsjukvård och palliativ vård, tack vare småska-
lighet och närhet. Man kan erbjuda ”en slags trygghet i livets slutskede”, som 
en informant uttrycker det. 

Arbetar förebyggande gör man bl. a. genom uppsökande verksamhet där 
man informerar alla äldre om vilka tjänster kommunen kan erbjuda och vilka 
insatser utöver hemtjänst, så som fixartjänster, som kan underlätta för äldre 
invånare som bor i eget hem. Man vill vara tydlig med vad kommunen har att 
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erbjuda, men också vara tydlig med vad som förväntas av äldre själva:

Föra en bra dialog så att de som bor i kommunen ska känna sig 
trygga med den omsorg som vi har och med vilket stöd och vilken 
hjälp man kan få. Och vad som förväntas av en själv också. Alltså, 
vad man kan göra för att faktiskt undvika att behöva få hjälp och 
stöd från kommunen. Det är ju, sådär jobbar vi ganska så bra. Att 
föra en dialog med de äldre så att de liksom känner sig, känner 
sig delaktiga. 

  (Kommunchef, Åtvidaberg) 

I Åtvidaberg har vård- och omsorgsförvaltningen gett ut en broschyr – “Håll 
dig på benen!” – med information om hur man kan förebygga fallskador i 
hemmet. Man har också, genom stimulansmedel, drivit projektet ”Ett reha-
biliterande förhållningssätt — hjälp till självhjälp”. Tanken är att uppmuntra 
individer att ta ansvar för sin egen vardag, och göra det de klarar själva. Det är 
emellertid ingen ”quick fix” som på kort sikt sparar in på kommunens resurser. 
Tvärtom framhålls att det är ett tids- och resurskrävande förhållningssätt för 
äldreomsorgens personal, att låta saker ta längre tid. På längre sikt tror man 
dock att ”övervård” – att personal tar över sysslor – skapar ökat vårdbehov då 
hjälptagare riskerar att bli mer passiva.

Centralisering av äldreomsorg

”Det är som om vi pratade om resan till månen ibland”
Landsbygdsmiljöernas traditioner och historiska mönster ser lite olika ut i de 
tre kommunerna, vilket i viss mån avspeglas i hur man resonerar kring hur 
en god äldreomsorg ser ut. I Valdemarsvik finns en strävan att möjliggöra för 
människor att åldras på den plats där de har levt merparten av sina liv. Ett av 
kommunalråden berättar: 

På 90-talet någonstans där […], då fanns inget särskilt boende i 
Gusum. Utan våra äldre och PRO kom då ofta och tyckte att det 
var ju tråkigt att de tanter och farbröder som hade kanske arbetat 
i hela sitt liv, att de skulle hamna ute i Gryt på ålderns höst […] 
eller ute i Tryserum […] eller rent av i Ringarum. Men man kunde 
inte få bo kvar hemma på orten där de kanske hade verkat hela 
livet och bodde och kände människor och så där. Så att då, trots 
att vi satt i opposition då, så drev vi ju majoriteten framför oss och 
fick till ett särskilt boende även i Gusum.

   (Kommunalråd, Valdemarsvik)

Strävan att erbjuda särskilt boende på flera håll i kommunen, beskrivs som 
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ett sätt att möta önskemål från äldre och deras anhöriga. Det lyfts även fram 
att organiseringen kan kopplas till att Centerpartiet historiskt sett har haft 
en stark ställning i Valdemarsvik, och drivit frågan att hela bygder ska leva. 
Hemtjänsten följer mönstret, och har sin hemvist i de olika boendena ute i 
kommunerna. Under en tvåårsperiod provade man att centralisera hemtjän-
sten. Personalen upplevde dock att man lade för mycket tid i bilen. I och med 
kommunens geografiska utseende, drogs slutsatsen att det mest effektiva är 
att ha hemtjänsten organisatoriskt ihoplagd med särskilt boende. I Åtvida-
berg har man dock valt en annan väg, och strategin är tydlig. Här koncentre-
ras särskilt boende och hemtjänstens hemvist till centralorten, berättar kom-
munalrådet i Åtvidaberg: 

Där har vi ju tidigt kan vi väl säga konstaterat att, att hålla en 
god kvalitet – för då är vi inne på mer behovsvård alltså, särskilt 
boende är vi inne på - det har vi konstaterat, det kan inte, vi kan 
inte upprätthålla det i de här smådelarna. Så vi har sagt att i en 
framtid är åldrandet av den arten i tätorten här. 

   (Kommunalråd, Åtvidaberg)

Att centralisera äldreomsorgen beskrivs vara ett sätt att hålla hög kvalitet, 
genom att samla resurser och kompetens till ett ställe. Det är också kost-
nadseffektivt. ”Vi ska lägga så lite pengar som möjligt på fastigheter, och så 
mycket pengar som möjligt på armar och ben och huvuden!” resonerar kom-
munchefen i Åtvidaberg. Det uppges också finnas en social vinst i att äldre 
personer samlas geografiskt, då det förmodas gynna kontakter och relationer 
människor emellan. Om Valdemarsvik och Åtvidaberg utgör varsin motpol i 
frågan om hur äldreomsorgen utformas rent geografiskt, kan Ydre sägas ligga 
någonstans mittemellan.  I och med sin storlek finns enbart ett särskilt boende 
i kommunen, och det är förlagt till centralorten Österbymo. En målsättning är 
dock att hela bygden ska leva: ”Jag tror att det finns en stark känsla av att folk 
ska kunna bo kvar (…) i alla delar av kommunen. Jag har aldrig hört någon 
som har sagt att vi får centralisera. Sen har man väl accepterat att Solängen 
som det heter här då, att det har blivit, ja, slutstationen då för de flesta. Det är 
väl helt i sin ordning”. 

På sikt finns dock skäl att tro att de organisatoriska skillnaderna kom-
munerna emellan kan komma att suddas ut, då det ges indikationer på att 
också Valdemarsvik kan komma att centralisera sin äldreomsorg i framtiden. 
Detta mot bakgrund av att man står med tomma platser på flera boenden, och 
har en knapp budget. Kommunchefen reflekterar över huruvida ett decentral-
iserat upplägg bidrar till att bevara ett ”sockentänkande” i kommunen, och 
om det ska hållas så högt värderat i framtiden, med tanke på vad det kostar:

Vad är det värt att min mamma finns på Gusums äldreboende? 
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Gör det mig jättemycket om jag när jag blir äldre faktiskt bor i 
Valdemarsvik som ligger en mil därifrån? Vi pratar ju inte om 
norrlandsavstånd. Vi pratar om avstånd som är väldigt små och 
som är givna alltså om jag har, om jag är bosatt i Stockholm och 
har mina föräldrar där så har jag sannolikt ganska långa resor 
kanske för att hälsa på och så. Men här är liksom den här milen… 
ja, det är som om vi pratade om resan till månen ibland alltså.

   (Kommunchef, Valdemarsvik)

Teknikens roll i omsorgsverksamheter

”Mycket är på gång, men det är trögt”
Det är mycket tal om – och i varierande mån förhoppningar satta till - tekni-
kens möjligheter inom omsorgsverksamheter. Själva införandet av teknik i 
äldreomsorgen är dock relativt i sin linda: ”Mycket är på gång, men det är 
trögt”. I dagsläget används tekniska system framförallt som ett organisator-
iskt hjälpmedel, så som digital dokumentation, digitala planeringssystem och 
i IT-samverkan mellan kommun och landsting. Nästa steg är att i högre grad 
använda teknik för brukare. Även om digitala larm har fått ett stort använd-
ningsområde, inte minst på landsbygden, har man inte kommit lika långt 
på detta område. Orsakerna till en viss ”tröghet” i teknikinförandet gener-
ellt sett, beskrivs vara flera och parallella. En anledning tros vara att teknik 
har en något negativ stämpel, och betraktas som en ersättning av mänskliga 
relationer. Det talas även om en kultur i kommunerna där man, framförallt 
inom äldreomsorgen, inte har varit snabb med att ta till sig nya system: ”Vi är 
väldigt sena inom äldreomsorgen. Det här med dokumentation och datoris-
erat alltså. Det har kommit nu” berättar en av omsorgscheferna. Detta härleds 
inte enbart till en osäkerhet eller skepsis bland personal inom äldreomsorgen, 
utan också till en politisk nivå: ” Det finns ett motstånd bland politiker, för 
många av de politiker som sitter här […] de flesta av de kommunpolitikerna 
hanterar ju inte datorer hemma. Det är ju ett problem”. Teknikanvändningen 
har dock ökat i kommunerna under senare tid, som den har gjort i samhäl-
let i stort. Benägenheten att ta till sig ny teknik hos den generation som är 
äldre idag, anges som en tredje förklaring till en viss ”tröghet”. Dagens äldre 
beskrivs många gånger sakna en vana att använda teknik från tidigare skeden 
i livsloppet, en vana som behövs för att skapa förtroende för tekniska system:

Jag tror vi är där också att det behöver ske ett generationsskifte 
till av de äldre. För att den finns inte, den här vanan att använda 
teknik än så länge, hos våra äldre i dag. Nästa generation äldre 
har ju nästan [...] så att de till och med har varit i arbetslivet och 
använt teknik. Så att där kommer det tror jag vara naturligare och 
det kommer att efterfrågas i större utsträckning.

    (Kommunchef, Åtvidaberg)
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För framtidens äldre tros teknikanvändning falla sig mer ”naturligt”, vilket 
kopplas samman med förändrade livs- och rörelsemönster i samhället gener-
ellt. Teknik i omsorgsverksamheter måste på så vis ”mogna” fram. En annan 
aspekt som lyfts fram är att framtidens äldre, med större teknikvana, kan vara 
mer villiga att betala för tekniken - något som kan tänkas bli nödvändigt då 
det ofta är dyra system det handlar om. 

”Det kommer att komma nu!” 
Tekniklösningar förväntas fylla en ökad roll i framtidens äldreomsorg. ”Det 
kommer att komma nu. Det är jag helt övertygad om! För kommunerna kom-
mer att ha jättebehov, vi kommer inte kunna lösa allt med personal” fastslår en 
av omsorgscheferna och fortsätter: ”Har vi inte teknik och ska göra alla de här 
besöken till ett fördubblat antal äldre på natten så kan man ju tänka sig hur 
den ekvationen... Det där kommer ju inte gå ihop”.  Det finns en nödvändighet 
i införandet av teknik, som ett sätt att vara resurs- och kostnadseffektiv. Sam-
tidigt beskrivs utvecklingen som önskvärd i många avseenden.  Ett exempel 
på hur tekniska lösningar kan effektivisera arbetet är nyckelfri hemtjänst och 
ökad användning av digital dokumentation: ”så man inte behöver ha nycklar 
utan man kan åka snabbt och så. Och det har ju fungerat och gått relativt bra. 
Och sen, nästa del i det här med att kunna göra dokumentation, kanske på 
läsplattor, och slippa åka tillbaka och sätta sig vid en dator”. Istället för att 
se teknik i termer av något som ersätter mänskliga relationer, påpekar en av 
omsorgscheferna vidare att alla inte vill ha personliga besök, utan kan föredra 
tekniska lösningar som låter dem behålla mer av sin självständighet och sitt 
oberoende. Omsorgschefen i Ydre resonerar kring fördelar med digital över-
vakning framför hembesök inom hemtjänsten: 

Alltså, ta det här med, den här digitala övervakningen på nätter. 
Alltså det kan ju jag se som en, jättepositivt att man kan ha det. 
Det finns ju idag så att säga utvecklat att man har en webbkamera 
hemma hos den gamla som är riktad mot exempelvis sängen. Och 
sen så får man ju, får den här personen ett biståndsbeslut på att 
den vill ha tillsyn två gånger på natten och bestämmer, ja, men 
jag vill ha det vid klockan två och vid fem på morgon. Ja, då sätter 
man på den kameran då, vid de tiderna, under ett par minuter 
och tittar. Fördelen är också sen att om den här personen skulle 
larma, då kan trygghetscentralen gå in och titta: vad är det som 
har hänt? Och också meddela hemtjänstpersonalen, ja, men han 
ligger på golvet nedanför sängen. Då vet man vad som väntar. 

   (Omsorgschef, Ydre)

Etiska aspekter av teknikanvändning diskuteras i samband med denna typ 
av lösningar. Ofta ställs dessa dock mot etiska aspekter i mer ”traditionella” 
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insatser. ”Många tycker ju att det här [digital övervakning] är ett intrång i den 
personliga integriteten. Men det är ju inte bättre av att man, någon härifrån 
åker ner till Svinhult klockan tre på natten och går in till någon för att titta. 
Och sen åker hemtjänstpersonalen därifrån, och då vaknar den här personen 
till och är uppe och ska titta vad som händer, och ramlar. Alltså, trygghetsas-
pekten tycker jag är säkrare med den här webbövervakningen” resonerar en av 
omsorgscheferna, och tillägger ”sen måste ju det naturligtvis förenas med en 
massa riktlinjer och rutiner för hur det ska gå till”. 

Hur man ställer sig till teknik som en framtida del i omsorgen varierar. 
Somliga ser teknik som ett komplement till ”vanlig” omsorg, andra som en 
”lösning” på delar av omsorgsfrågan. De två ståndpunkterna blir synliga i föl-
jande uttalanden:

Jag tror det kommer att bli så att i många avseenden så kommer 
tekniken vara lösningen och de mellanmänskliga mötena kom-
mer att vara komplement. Så kommer det att vara, på, inom en 
del saker. Till exempel tillsyner och liknande. Det går det ju mot 
redan idag. Alltså, tidigare så åkte man ju ut till alla, idag så (…) 
har du betydligt mer telefonkontakt till exempel. (…) Tidigare så 
åkte man ut och så satt man och så tog man en kopp kaffe och så 
pratade man lite grann och sen så åkte man därifrån. Och idag är 
det två minuter telefonsamtal. 

    (Kommunchef, Åtvidaberg)

Den fysiska kontakten är förvisso väldigt viktig, men kanske finns 
det mer utrymme till fysisk kontakt om man kan använda sig av 
de elektroniska hjälpmedlen på ett sådant sätt att det blir effek-
tivare.  (…) Första tanken är ju att det ska vara istället för. Men 
det är ju inte det som är grejen här. Man kanske kan få lite mer 
kvalitetstid med, med personlig kontakt.

    (Kommunalråd, Ydre)

För en hållbar lösning eller komplement, måste systemen vara pålitliga och 
stabila. ”El är ju en sådan sak […] ledningar vet ni ju när det blåser och allt, 
med strömavbrott.  Det får ju inte ske om de har sådana här dialysgrejor och 
allt vad de har hemma” kommenterar en informant. Landsbygdsmiljöer, där 
teknik i hemmet är särskilt värdefullt med tanke på avstånden, har paradoxalt 
nog ofta mindre utbyggda nät. ”Hur kan vi ställa oss till tekniken med tanke 
på att vi inte har mobiltäckning i hela kommunen? På öar och annat?” undrar 
ordföranden i vård- och omsorgsutskottet i Valdemarsvik. Förutsättningarna 
avseende stabiliteten skiljer sig dock åt i kommunerna, eller åtminstone råder 
delade meningar om hur läget ser ut. Medan Valdemarsvik och Ydre beskriver 
bekymmer med nätutbyggnaden på landsbygden, beskrivs förutsättningarna 
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i Åtvidaberg till och med vara bättre på landsbygden än i tätorten. Detta tack 
vare att man genom beviljande av strukturfondsmedel har kunnat bygga ut 
med fiber på landsbygden. Utvecklingen har därmed gått mot att mindre tä-
torter, där kommunen måste investera själv, har sämre nät jämfört med både 
större städer och ren landsbygd. Sammanfattningsvis finns en tilltro till tekni-
kens möjligheter för mindre kommuner att bedriva sin omsorgsverksamhet 
i framtiden och en tilltro till – i det fall det finns bekymmer i dagsläget – att 
ökad kunskap kommer att erbjuda lösningen. 

Stötta civilsamhällets omsorgsaktörer

”Att få lite ’touch’ på vardagen, det måste komma utifrån på något sätt”
Den mindre kommunens resurser koncentreras allt mer mot kärnverksam-
heter, varpå en förväntad utveckling är att anhöriga, ideella föreningar och 
en privat marknad i högre grad får stå för övrig service och omsorg. Kom-
munalrådet i Åtvidaberg talar om informellt arbete och ideella krafter som en 
nödvändighet framöver:

Framåt sett så; jag tror det är en nödvändighet. […] Det finns inte 
resurser till allt utan då blir det, det blir jäkligt tradigt däruppe 
[särskilt boende] om jag ska uttrycka mig lite sådär. För finessen 
kommer de inte att hinna med, (…) undersköterskor och allt vad 
det heter däruppe. De kommer att ha att göra med oss när vi blir 
äldre. Att få lite touch på vardagen, det måste komma utifrån på 
något sätt. Sen kan vi säkert finansiera och stimulera det, men 
inte att anställa folk som är någon form av värdinnor och sådant 
där. Jag tror det blir jättesvårt.

   (Kommunalråd, Åtvidaberg)

Civilsamhället förväntas få en ökad betydelse som omsorgsaktör och kom-
munerna säger sig ha en roll att spela i att uppmuntra, stödja och stimulera 
frivilligt arbete. Det kan handla om att stå för utbildning och kompetens-
utveckling, eller att på olika sätt visa uppskattning för att dessa aktörer gör 
en viktig samhällsinsats. En fungerande väntjänst och anhörigstöd ses som 
viktiga kuggar i framtidens välfärdssystem. Ett etablerat samarbete mellan 
kommunerna och exempelvis kyrkan och ideella organisationer är dock svårt 
att se. ”Jag måste säga att det är lite försummat område” kommenterar en av 
informanterna, ”men det är en fråga som vi ska ta upp för framtiden för vi vet 
ju att det här med sysselsättning och lite frivillig service, det behövs som ett 
komplement”. Samtidigt finns en tveksamhet från kommunernas sida att gå in 
och ”styra för mycket”. Tanken är att frivilligt arbete bör växa underifrån och 
vila på enskilda individers initiativ och engagemang. Likaså finns en tanke om 
att kommuner inte bör göra sig beroende av civilsamhällets insatser för sina 
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kärnverksamheter. ”Då har man ju problem” som en av kommuncheferna ut-
trycker sig, ”man ska inte hamna i beroendeställning vare sig åt det ena eller 
åt det andra hållet, utan det ska just bygga på den enskilda individens intresse 
av att göra en skillnad”.

”Vi har ett outnyttjat spelfält” 
Pensionärer uppges vara en grupp som har intresse och möjlighet att engagera 
sig i frivilligarbete. Äldre personer är således inte bara omsorgstagare, utan 
omsorgsgivare.  ”Vi har ett outnyttjat spelfält” konstaterar ett av kommunal-
råden och syftar på ett ökat antal aktiva och engagerade pensionärer: ”Vi får 
en allt större åldrande grupp inom kommunen […] De är inte en belastning 
utan de är en resurs som vi kanske inte alltid har förmågan att dra nytta av”. 
En av kommuncheferna är inne på samma spår, och uttrycker det i termer av 
att inte ha ”någon utvecklad strategisk plan” för att ta tillvara den kraft som 
finns i lokalsamhällets sociala nätverk. Dagens pensionärer beskrivs vara vana 
vid föreningsliv ”från barnsben”, många engagerar sig och blir medlemmar i 
föreningar och bidrar på olika sätt till det sociala livet i lokalsamhället. Att 
benägenheten att engagera sig ideellt kan komma att avta med morgondagens 
äldre, väcker dock viss oro. ”Den generation som kommer att bli äldre och bli 
pensionärer nu tror jag vant sig ganska så väl vid att leva ett självständigt och 
eget liv. Jag är inte så säker på att deras intresse av att jobba volontärt, i vo-
lontärverksamhet, kommer vara så jättestort” kommenterar en kommunchef. 
När det gäller civilsamhällets livskraft framöver sätts hopp istället till att än 
yngre generationer ska engagera sig i volontärverksamheter. ”Generationen 
som kommer nu har ju […] mer av ett socialt samspel med sin omgivning”, 
resonerar en kommunchef, och ser en uppgift för kommunen att ”brygga över 
generationerna” och få yngre personer att komma in som volontärer. Här 
poängteras att frivilligt arbete är just frivilligt, men att det ofta resulterar i en 
win-win situation för kommun och invånare:

Det är ju inte någon lagstyrd verksamhet. Det är ju ingen kärn-
verksamhet så att vi behöver ju inte ens erbjuda det. Vill vi och vill 
ni, och vi tror - jag kan ju vara lite tydlig där och säga att - jamen 
vi, jag tror att det är bra för er att engagera er inom en sådan här 
verksamhet. (…) Ni kommer att glädja andra människor med att 
ni gör det här jobbet och ni kommer att ha glädje själva att ni är 
med och gör jobbet. 

    (Kommunalråd, Valdemarsvik)

För gruppen äldre som utför frivilligt arbete i någon form, kan vinsterna hand- 
la om en meningsfull sysselsättning och känslan av att ”jag gör fortfarande 
nytta i samhället”, eller om att knyta nya sociala relationer som motverkar 
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känslor av utanförskap eller ensamhet. För mottagare av frivilligarbete finns 
fördelar i att man bygger relationer som är utanför offentlig vård och omsorg, 
relationer som inte utgår ifrån en beroendeställning till personal utan mer 
kan ta karaktären av en vänskapsrelation, ofta då med någon som också är 
lite äldre. 

Framtidssyn
Läget för krympande kommuner beskrivs många gånger som kritiskt. Någon 
större oro kring kommunernas fortlevnad är emellertid svår att finna, liksom 
tydliga strategiska utvecklingsplaner. Åtminstone tre tänkbara förklaringar 
kan kasta ljus över detta. Till att börja med sätter man i kommunerna tillit till 
det kommunala utjämningssystemet. Ett sådant system innebär att resurser 
omfördelas mellan Sveriges kommuner och landsting, i syfte att ge samtliga 
kommuner möjligheter att tillhandahålla likvärdig service för sina kommun-
invånare. En andra tänkbar förklaring är uppfattningen att saker och ting, 
likt marknadens osynliga hand, reglerar sig själv. Vi blir äldre – men vi blir 
också friskare. Service försvinner från landsbygden – men nästa generations 
äldre kommer att vara mer rörliga. Det finns barnsjukdomar med tekniska 
system – men de kommer att lösas i takt med ökad kunskapsutveckling. En 
tredje tänkbar orsak är att kommunerna saknar de extra resurser som krävs 
för att, utöver den dagliga verksamheten, ägna sig åt och förebygga framtida 
utmaningar, även om tänket finns. 

I talet om kommunernas framtid kan två synsätt urskiljas. En första lin-
je hyser en förståelse för händelseutvecklingen, som ter sig vara något av en 
”naturlig” utveckling. Står det inte människor och väntar vid busshållplats-
en, så slutar bussen till sist att komma. Vad gäller service ”finns någon slags 
kritisk massa” konstaterar en kommunchef, ”ska man sälja kläder så måste det 
finnas ett visst antal människor också”. Serviceutbudet förstås primärt vara 
något som följer befolkningsutvecklingen, även om det omvända förhållandet 
också kan råda. Att den industriella utvecklingen har ersatt arbetstillfällen i 
traditionella jord- och skogsbygder, råder också en kanhända lite vemodig, 
men ändå realistisk, syn på: Tiderna förändras. En andra linje intar en mer 
kritisk hållning mot nationell politik vad gäller landsbygdens framtid och 
man upplever sig försummad: ”Den här urbaniseringen och alltihopa, det är 
ju till följd av att man medvetet har flyttat verksamheter. Man koncentrerar 
sig på bra kommunikationer mellan Stockholm och Göteborg, Stockholm och 
Malmö, och skiter i - på lite grov svenska - hur man tar sig från Östersund till 
Sundsvall!” uttrycker sig en politiker. I mångt och mycket är mindre kom-
muner hänvisade till sig själva: ”Det är väl lite grann det man saknar. Alltså, 
man har myntat en massa uttryck – vi ska ha en levande landsbygd och så 
vidare. Ja, men se till att vi får luft för att leva då” kommenterar ett kommu-
nalråd. Man upplever ett minskat ekonomiskt stöd, vilket kopplas ihop med 
det ekonomiska läget i Sverige som helhet: ”Vi får mindre, staten har inte varit 
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lika generös. De har det ju kämpigt på statlig nivå med. […] Och det beror ju 
på att vi är mindre som jobbar totalt i Sverige. […] Finns det inte mer i den 
totala kassan så blir det ju mindre till oss också.” Tyvärr ser man också en situ-
ation där mindre kommuner tvingas konkurrera med varandra om att locka 
invånare, kompetens och företag.  

I båda dessa synsätt framgår att förändringsprocesser på lokal nivå är 
sammanlänkat med samhällsförändringar på regional, nationell och interna-
tionell nivå. Detta får en politiker att dra följande slutsats: ”Jag tror ju absolut 
att man måste göra någonting ur ett riksperspektiv så att säga. Att komma 
till rätta med den här urbaniseringen som sker kontra glesbygd/landsbygd”. 
Som en politiker i Valdemarsvik uttrycker sig: ”det här är ju inget Valdemars-
viksproblem, det här är ju ett nationellt problem”. Storstäderna lider av växt-
värk, medan mindre samhällen lider av utglesning. Det finns med andra ord 
problem med obalansen på båda fronter. Problem som bara till viss del kan 
lösas på lokal nivå. 
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Tankar och bilder från civilsamhället
I intervjuerna med representanter från civilsamhället framstår särskilt två te-
man: Synen på förhållandena för kommunens äldsta samt Civilsamhällets roll 
som omsorgsaktör. Dessa presenteras i texten nedan.

Syn på förhållandena för kommunens äldsta

”Det finns en annan friskhet på så sätt” – Om den lilla kommunens styrka
Småskalighet och närhet präglar äldrelivet i kommunerna. Detta är den bild 
som förmedlas från civilsamhällets aktörer. I olika skeden av åldrandet, från 
det friska till det mer omsorgsbehövande, antas småskaligheten för de allra 
flesta borga för möjligheter till ett rikt socialt liv, en hälsofrämjande livsstil, 
inflytande i lokalsamhället samt en trygg omsorg när den dagen kommer. Ett 
rikt socialt liv handlar om att den som vill komma ut och träffa lite folk, kan 
ta en tur till den lokala affären och mer eller mindre vara säker på att träffa 
någon bekant. Det finns med andra ord i regel en personkännedom i mindre 
orter. Ofta växer de sociala nätverken fram av egen kraft, och de verkar på 
många plan och på olika vägar. I den lilla orten Ringarum i Valdemarsviks 
kommun, har det vuxit fram en tradition att många äldre väljer att flytta till ett 
hyreshus beläget i närheten av ortens särskilda boende. De som bosätter sig i 
huset beskrivs vara måna om varandra; grannarna ordnar kafferep och hjälp-
er varandra med olika ärenden och göromål. I Ydre har ett nätverk av änkor 
och änkemän från olika delar av kommunen vuxit fram, där man regelbundet 
träffas och äter lunch tillsammans. För den som vill finns det gott om fören-
ingsverksamheter att delta eller engagera sig i. ”Man är ju föreningsmänniska! 
Jag tror inte det finns någon som inte finns med i någon förening här i Ydre, 
oavsett ålder” kommenterar en av diakonerna. Att det är många äldre i kom-
munerna, antas även bidra till att det finns en hel del organiserade aktiviteter 
i kommunerna som passar just denna grupp. Många nyttjar möjligheten: ”Jag 
är ordförande i föreläsningsföreningen och det kommer väl, ja, vi har ett snitt 
på 90-95 åhörare per föreläsning. Och om jag säger att 75% är 65-plusare av 
dem som kommer”. Ofta är det tillika äldre invånare som engagerar sig i och 
bär upp mycket av föreningslivet. En vice ordförande i SPF ger exempel på sitt 
och makens, men också andra äldre invånares, insatser för det sociala livet på 
orten: 

Oj, oj, oj! Då jag ser bara till oss hur mycket ideellt arbete vi 
bidrar med. […] I somras […] firade Åtvidaberg 600-årsjubi-
leum. Då ställde vi upp med en grupp från SPF och bidrog till 
det här 600-årsjubileet. Dels så hade man en teater som var väl-
digt välbesökt och som spelades nere vid Bruksmuseet. Och då 
behövs det massor med folk omkring som säljer biljetter, tar upp 
biljetter, som går brandvakt och såhär. Ja, det behövs skaror med 
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människor som hjälper till. Det fixade jag genom SPF. Och allihop 
ställde upp ideellt och jobbade.

   (Vice ordförande, SPF, Åtvidaberg)

Engagemang i föreningslivet kan vara ett forum att nyttja det kunnande en 
äldre person har sedan yrkeslivet eller från andra skeden i livet. Utan ett kon-
taktnät kan dessa resurser inte nyttjas, är ett resonemang. Utöver en betydelse 
för enskilda individers välmående, understryks att ett starkt föreningsliv kan 
generera positiva effekter för kommunen i sin helhet genom att föra fram 
enskilda individers resurser och genom att ett starkt föreningsliv lockar nya 
människor att bosätta sig på orten. Vinster med det sociala livet följer med 
upp i åren. Diakonen i Ydre berättar: ”De som bor på våra boenden, om jag 
tar dem till att börja med, så tror jag inte att det finns en enda människa som 
inte har ett eget kontaktnät utan som sitter ensam. Som riskerar att dö ensam. 
Och då räknar jag inte in personal. Alltså, det finns alltid någon. Och det är 
ju, det är ju faktiskt väldigt unikt”. Hur djupgående de sociala relationerna i 
bygderna är, och huruvida de kan utnyttjas som resurser i åldrandet, varierar. 
Somliga beskriver ett uppskruvat tempo också i mindre orter, där människor 
inte har tid eller vana att stanna och prata eller göra spontana hembesök. An-
dra beskriver fortsatt starka nätverk och en tradition av att umgås och se efter 
varandra. Oavsett hur ”djupgående” sociala relationer är på olika platser och 
för olika individer, anses det vara en viktig faktor för äldre människors välbe-
finnande att man löper mindre risk att bli anonym. Många beskriver också att 
lokalkännedom medför att det hos många äldre invånare finns en nyfikenhet 
kring det som händer och sker i lokalsamhället; man följer människor och 
utvecklingar i bygden med intresse. Att vara förankrad i bygden antas på detta 
vis bidra till en känsla av kontinuitet, identitet och sammanhang genom ål-
drandet. En hälsofrämjande livsstil speglar uppfattningen att de människor 
som har levt och åldrats i en landsbygdsmiljö ofta har en vana att klara sig själ-
va. Avstånd och gleshet antas främja uppfinningsrikedom och initiativförmå-
ga.  En av diakonerna upplever att äldre personer på landsbygd och i mindre 
tätorter är i bättre hälsomässigt skick jämfört med sina jämnåriga stadsbor: 

Jag upplever att de känns friskare på något sätt. De går med sina 
rullatorer och går till affären. För vi har ju en affär här, mitt i byn 
här. De går dit. En del cyklar och orkar de inte cykla så drar de 
cykeln, för då har de cykelkorg. Jag tycker att de är aktiva på så sätt. 
Man ser att det finns en annan friskhet på så sätt, att de har rört 
mer på sig […] Jag har aldrig sett så mycket äldre människor som 
är aktiva. Som cyklar och de går och sparkar på vintern. De kommer 
med sparkar och sparkar. Det är ett helt annat liv, det är det. 

(Diakon, Svenska kyrka, Valdemarsvik)
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Vana att ta sig fram för egen maskin, lyfts fram som en aspekt. Att tempot 
är lägre i mindre orter, vilket gör att äldre kan delta och hänga med i det of-
fentliga vardagslivet utan att uppleva sig som en ”stoppkloss”, är en annan. 
Landsbygdens naturtillgångar lyfts också fram som värdefulla för hälsa och 
välmående. Här tycks det handla både om att röra sig i naturen, och att omges 
av ett landskap som man känner och uppskattar. Inflytande i lokalsamhäl-
let handlar om att det på ett medborgerligt plan är ”nära till makthavare”. 
Kontakten med myndigheter och institutioner anses fungera väl för de flesta. 
Många nyttjar möjligheten att köpa städtjänster och dylikt, som ett alternativ 
eller komplement till kommunal hemtjänst. Den som anlitas är i regel en per-
son som man redan känner till och har förtroende för. ”De skulle aldrig säga 
att det är ett Rut-arbete. Utan de säger ’nämen; jag väljer den här personen!” 
kommenterar en av diakonerna. En trygg omsorg handlar i mångt och mycket 
om att åldrandet på en mindre ort är mer förutsägbart jämfört med staden. 
En ledamot i SPF Ydre flyttade till kommunen i vuxen ålder, och resonerade 
på följande vis: 

Jag ville inte åldras i storstaden. Nä, alltså, det kändes så anonymt 
och var skulle man vara? Hur skulle det bli? Inte för att man kan-
ske vet det idag heller, men det känns mer… man kan mer konkret 
se hur det kan bli här i en liten ort, i en liten stad. Även om man 
har valfrihet idag, sägs det ju i alla fall, men man vet ju att vi blir 
fler och fler äldre och då kanske valfriheten krymper om man bor 
i en jättestor stad. Det låter ju väldigt bra att man ska kunna välja, 
men jag tror ju inte på det faktiskt.

(Ledamot i styrelse, SPF, Ydre)

Osäkerhetsfaktorn beskrivs som mindre i den lilla kommunen, samtidigt som 
den valfrihet som ofta förknippas med staden ifrågasätts. Andra fördelar som 
lyfts fram är att många äldre invånare har en relation till eller kännedom om 
de människor och platser där äldreomsorgen sker, vilket främjar tilliten till att 
omsorgen kommer att fungera väl. Här kan dock finnas många fall där man 
inte sätter ord på sina föreställningar om den tillvaro som väntar under ål-
derdomen. En uppfattning från intervjuade präster lyder att det ofta är något 
enklare för äldre i tätorten, där särskilda boende och andra boendealternativ 
är mer närvarande, att sätta ord på sina tankar inför åldrandet. För de som 
åldras på landsbygden kan ovissheten vara större. Andra boendealternativ in-
nebär i regel en mer förändrad livssituation och kan därmed vara svårare att 
föreställa sig. Från politiskt håll förmedlades uppfattningen att många äldre i 
Åtvidaberg vill flytta in till centrum, för att få närmare till service och socialt 
liv. Här förmedlas istället uppfattningen att många äldre också i kommunens 
kransorter har en stark platsidentitet. ”Alltså, är du Grebo-bo - de här gamla 
- där är det Grebo! Och Björsäter likadant”, förklarar en av de intervjuade 
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prästerna. Mindre bra med den lilla kommunens omsorgsverksamhet är att 
det är svårt att få fasta läkartjänster – särskilt efterfrågas geriatriker – och att 
avståndet till mer avancerad vård ofta är långt. Även vid akuta händelser kan 
avstånden inom kommunen bli ett bekymmer. 

”Hon har på ett helt annat sätt blivit gammal” – Om den lilla kommun-
ens begränsningar
Förutsättningarna att åldras i en mindre kommun är varierande, mellan olika 
platser i kommunerna och mellan olika individer. Det finns områden som är 
mer ”isolerade”, i bemärkelsen att det inte finns något utbrett föreningsliv el-
ler sociala nätverk, medan andra platser präglas av stark sammanhållning. 
Ibland görs jämförelser de olika kommunerna emellan. En ledamot i SPF Val-
demarsvik jämför kulturen i den egna kommunen med den i Ydre: ”De flesta 
människor (…) de har ju jobbat på bruket. De är inte vana att ta initiativ själva. 
För de har jobbat på en större, läderfabriken eller på bruket i Gusum eller 
sådana stora industrier. Så de är inte vana, som folket i Österbymo och där. De 
är nästan egna företagare varannan av dem där. Nästan alla där har ju någon 
i familjen som är företagare”. Man ser också stora skillnader mellan dem som 
åldras i tätort, jämfört med de som åldras i mer glesa miljöer. Bilberoendet är 
stort bland de senare. När förmågan att köra bil avtar innebär detta ofta en 
kris för den äldre person som bor perifert. Det handlar inte enbart om förmå-
gan att ta sig till eller få service, utan om att det sociala livet blir lidande och 
därigenom att personen riskerar att tappa sin roll och identitet, vilket försäm-
rar livskvalitet och hälsa. Trots de tunga implikationerna beskriver diakonen 
i Ydre att det är ett stort steg för många äldre landsbygdsbor att be sina gran-
nar, vänner eller anhöriga om skjuts: ”Man vill inte ligga någon till last (…) 
Och så är det ju alltid med människor som har varit, klarat sig själva och sen 
helt plötsligt inte gör det”. Här ser man inte enbart färdtjänst som ett medel 
för att åka till affären eller besöka läkaren, utan noterar att tjänsten fungerar 
mindre bra för sociala aktiviteter och för att upprätthålla sociala relationer, 
eftersom färdtjänst i regel inte går att beställa under kvällar eller helger. Från 
att ha kört bil, varit aktiv och tyckt till i olika frågor, beskrivs en äldre dam på 
landsbygden nu leva ett stillsamt och relativt isolerat liv. Omdömet blir att 
hon ”på ett helt annat sätt har blivit gammal”. Det tycks således också vara yt-
tre omständigheter som kan göra en människa ”gammal”.

”Då blir det en helt annan situation” – Om förändringar i lokalsamhället
Omfång och karaktär på sociala nätverk och föreningsliv är något som förän-
dras över tid. Många hus och torp som var åretruntboende på 50- och 60-tal-
en, har omvandlats till sommarboenden. ”Då blir det en helt annan situation” 
som en av informanterna kommenterar. Traditionellt har vuxna barn primärt 
burit upp vardagen för de människor som åldras i glesa samhällen. Nu har 
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det blivit vanligare att barnen flyttar ifrån orten. I jämförelse med yngre män-
niskors nätverk, vilka framhålls som vidsträckta och rörliga, beskrivs äldre 
generationers nätverk mer geografiskt bundna, varför gruppen ter sig sårbar 
för denna form av utglesning. Märkbart är även att livskraften på en liten ort 
ofta är avhängigt en eller ett fåtal personer. Inte minst beskrivs små samhällen 
sårbara när någon eller något faller ifrån, vilket kan få betydande konsekven-
ser för äldre invånare. I dessa lägen blir det viktigt att det finns människor 
som kan kliva in och göra en insats, liksom kyrkan eller föreningar kan få en 
betydande roll att fylla tomrummet. Avseende hur livskraftigt föreningslivet 
på orterna är, tycks trender dra åt lite olika håll. Å ena sidan beskrivs det vara 
ett bekymmer att få människor att ta ett aktivt ansvar för föreningslivet, i form 
av ledare eller ideellt engagerade. Här finns inte sällan en generationsaspekt, 
upplever en informant i PRO: ”Det är ju en nackdel med föreningslivet, att de 
yngre inte vill ställa upp. Det är de här gamlingarna som håller på så länge de 
orkar!” Det genomsyrar hela föreningslivet att få folk att ställa upp med sin 
tid och sitt kunnande. Man deltar gärna, men vill få det ”serverat”. Detta är en 
upplevelse som återkommer från pensionärsföreningarnas styrelsemedlem-
mar i de tre kommunerna. Å andra sidan tycks det finnas en gemensam kraft 
att ta till när nöden så kräver: ”Det märkliga är att på en sådan här liten ort, 
när någon förening känner sig hotad, så går man samman och så ser man till 
att man får ett uppsving igen” berättar diakonen i Ydre. Någon överhängande 
eller förestående risk att föreningslivet skulle dö ut ser man således inte. Om 
allt färre engagerar sig i föreningar tidigare i livet kan det dock tänkas bli än 
svårare att rekrytera till dessa i framtiden.  Ordföranden i SPF Valdemars-
vik är övertygad om att ideella krafter behövs för att omsorgen ska fungera: 
”Skulle all föreningsverksamhet upphöra plötsligt, då skulle samhället inte 
fungera. Det är jag övertygad om”. 

Civilsamhällets roll som omsorgsaktör

”Det var det som räddade mig, att jag gick med och började spela boule!”- 
Om sociala nätverk och föreningsliv
Sociala nätverk har en funktion som ”varningssystem” för äldre personer, när 
något inte står rätt till.  ”Alltså den där sociala kontrollen. Jamen, var är han? 
Och då är det någon som säger ”jamen jag kollar förbi”, berättar en av in-
formanterna. Som allra starkast upplevs nätverken vara i glesa delar av kom-
munen. Detta härleds till litenheten, det märks när någon saknas eller något 
förändras. Men det härleds också till tradition: ”Jag tror också att det beror 
på att man har liksom aldrig skämt bort sig. Man är van att hjälpas åt och 
man är beroende av varandra. Så var det kanske när man drev lantbruk. Man 
gick ihop, samman. Och så var det för att få någonting gjort”. Nätverk och 
mötesplatser beskrivs finnas kvar på många håll, även om det är emot odd-
sen ibland: ”Att de här samlingsplatserna finns kvar, det är ju egentligen ett 
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under. Så litet, det bor ju ingen där. Det är ju så litet. Men de som bor där, 
de brinner för det”. Det finns emellertid också en utbredd ensamhet bland 
äldre invånare. Denna är komplex, och ofta svår att komma till rätta med. 
Man kan skapa förutsättningar för möten och samvaro, men det är inte alla 
gånger det hjälper. ”Kanske upplever man en ytterligare ensamhet i en grupp. 
Det blir så tydligt ett utanförskap” kommenterar en av informanterna. En sär-
skilt utsatt grupp beskrivs vara nyblivna änkor eller änkemän som inte har 
haft något större socialt umgänge utöver sin make eller maka. Det lyfts också 
fram att äldre som har levt i hus eller gård på landsbygden och inte har varit 
någon ”föreningsmänniska” tenderar att leva kvar i att man är ensam, även 
om yttre förutsättningar förändras genom att man exempelvis flyttar in till 
en tätort och har möjlighet att ta sig till aktiviteter. Här försöker man inom 
pensionärsföreningarna att se och bjuda in personer. PRO och SPF i de tre 
kommunerna har således inte bara en roll att föra fram äldre människors in-
tressen, utan också att vara en plattform för gemenskap och personlig utveck-
ling. Månadsmöten med samhällsinformation anordnas, liksom en rad sociala 
aktiviteter så som resor, utflykter, studie-, läse-, eller biocirklar. Föreningarna 
rymmer människor ur skilda generationer, med olika bakgrund och individu-
ella förutsättningar, vilket kan göra det svårt att tillmötesgå allas behov och 
intressen. Föreningarna är dock starkt etablerade i kommunerna, med högt 
engagemang och livskraft. Apropå föreningarnas betydelse för äldre männi-
skors välbefinnande, berättar en om en man som tappade livslusten i samband 
med sin pensionering: ”Han har sagt det många gånger att det var det som 
räddade mig, att jag gick med och började spela boule!” 

”Det är inte säkert att vi känner dem. Men tanterna gör det!” 
Sociala nätverk utgör ofta en resurs för pensionärsföreningar och kyrkor i de-
ras arbete, för att få inblick i lokalsamhället. Nätverken har många gånger 
information och kontakter som kyrkan och föreningar inte har, vilka blir in-
gångar till att hitta och ge hjälp och stöd åt äldre människor som har behov av 
det, och att veta på vilket sätt man bäst erbjuder individanpassad omsorg. ”De 
som hamnar här uppe”, säger en av prästerna och syftar på ortens särskilda 
boende, ”det är ju inte säkert att de har varit jätteaktiva i kyrkan, det är inte 
säkert att vi känner dem. Men tanterna gör det!” Att sociala nätverk ofta blir 
en plattform för kyrkan att komma in i vad som sker i lokalsamhället, ger även 
diakonen i Ydre uttryck för. Nätverket av änkor och änkemän från olika delar 
av kommunen träffas regelbundet och äter lunch tillsammans. Detta har blivit 
en knutpunkt, och en plats dit diakonen söker sig: ”Nu var det någon som 
hade varit på sjukhus som jag inte hade pejl på om han hade kommit hem, 
men då behöver jag bara fråga någon av de andra, jo, men då har de full koll”. 

Små samhällen är dock sårbara när någon eller något faller ifrån, vilket kan 
få betydande konsekvenser för äldre invånare vars sociala nätverk beskrivs 
vara mer geografiskt bundna jämfört med yngre människors nätverk. Många 
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gånger är det sociala livet i lokalsamhället beroende av ett fåtal, ofta äldre, 
personer. ”De är ju ett gäng som är 75-80 år som allting hänger på” berättar 
en av prästerna och tillägger”och jag menar, det, en vacker dag då kommer 
telefonsamtalet när hon har fått en stroke eller hon har… Det vet vi ju. Och 
jag tänker då, vem tar hand om dem? Vem är det som kommer hem till dem, 
och ser till att de kommer med till kyrkan?” Äldre personer, inte sällan damer, 
beskrivs som centralpersoner i de små orterna, som tar ett socialt ansvar och 
har kunskap om bygdens människor och förhållanden. En kunskap och ett 
sätt att med van hand organisera aktiviteter som är svår att föra över på yngre 
”med automatik”. En aspekt som lyfts fram är också att det kan finnas olika 
förväntningar på vilket ansvar som ligger på anhöriga när det gäller omsorgen 
om äldre. En av diakonerna berättar: ”Vi har så hög andel av våra invånare 
som är över 80 år, över 85 år. Och då blir ju också barnen över pensionsåldern. 
Så att alltså, och då är de jätteaktiva. Ska de offra sin aktivitet då för att gå in 
där man tycker att samhället ska gå in? För de är ju med, de är ju kvar i den 
gamla delen av vårt sociala samhälle vi hade tidigare. Det är ju en generation 
kvar som tycker att samhället ska ha allt ansvar”. Scenariot lyfts även att allt 
färre 80- och 85-åringar på landsbygden kommer att åldras med sina vuxna 
barn geografiskt nära. Med tanke på att vuxna barn beskrivs vara de som ger 
mest informell omsorg till äldre, väcker detta frågor om hur sociala nätverk 
kommer att fungera som omsorgsgivare till äldre landsbygdsbor i framtiden.    

”Gudstjänstplaneringen tar tio minuter, resten tar en timme!” - Om kyr-
kan som omsorgsaktör
Svenska kyrkan utgör en stark omsorgsaktör i kommunerna. En av diakon-
erna – här ifrån Ydre - ger följande inblick i hur man arbetar:

Det är ju så att kyrkan samarbetar, samverkar, tillsammans med 
kommun och landsting. Så att vi hör efter, ja men vad är det nu 
som är på gång och vad behövs nu och så där. Så att man kan vara 
flexibel i det man gör. För så är det ju, det förändras ju ganska 
snabbt, vissa saker. Man ser att många... Alltså, blir man sämre 
så behöver man en annan omsorg. Och då kan man snabbt få 
den inblicken. Vi har jättenära samarbete med Solängens chefer 
och får rapporter och vi är inne när de jobbar med sin omsorgs-
verksamhet. ”Fritiden”, som man säger, på äldreboendet, så finns 
kyrkan inkopplad på det också, med olika med verksamheter. För 
att kunna tillgodose de behov som finns. Även de som kommer 
hemifrån och in, en dag på sådan här daglig verksamhet som det 
heter då, så finns vi med i det också. Så att det blir ju så att det, 
man måste samverka och lyssna till den enskilde: vilket behov det 
finns och vilken önskan det finns.

   (Diakon, Svenska kyrkan, Ydre)
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Småskaligheten gör det relativt enkelt att samarbeta med kommun och lands-
ting. ”Man är inte så strikt med när man svarar i telefon, om det är kontorstid 
eller inte” kommenterar diakonen i Ydre, ”det gör ju också naturligtvis att det 
blir ett större nätverk och lättare att samarbeta”. På så vis kan kyrkan ”snabbt 
få den inblicken” som behövs för att rikta insatser dit behoven är som störst, 
och att ta vid när ”en annan omsorg” om en äldre människa behövs. I Åtvida-
berg beskrivs samarbete mellan kyrkan och kommunen i frågor som rör äldre 
invånare som mindre vanligt. ”Just nu finns det ju egentligen inget samar-
bete med kommunen. Som är av något vidare slag i alla fall” kommenterar 
en av prästerna, och får medhåll från sin kollega: ”Det är ju lite brist på tid 
och resurser”. Däremot gör man punktinsatser och besöker särskilt boende 
då och då. Här har man en stående inbjudan från personalen att återkomma. 
Vid dessa besök tycker sig prästerna uppleva den utveckling som kommunens 
representanter förutspår: Att personal har tid och resurser för grundläggande 
omvårdnad, medan service och social samvaro får andra aktörer svara för. Här 
ser man att kyrkan har en professionalitet som sociala nätverk inte alltid kan 
ha. De senare tar i regel sina etablerade formationer vid sammankomster – 
man sätter sig bredvid dem man redan känner – och hembesök sker till be-
kanta. Som aktiv inom kyrkan eller pensionärsförening tar man ett ansvar 
för att se och möta också äldre personer som förefaller vara ensamma. Inom 
Svenska kyrkan arbetar man med att få vetskap om vilka dessa äldre personer 
är, och att prioritera dem framför äldre invånare som har ett fungerande so-
cialt nätverk.  

Det tjatar man ju ständigt om, eller jag gör det i alla fall, när man 
är ute så här. Men säg till. För vi kan inte veta vilka det är som sit-
ter ensamma i skogen. Det är likadant på äldreboendena här. Vem 
är det som inte har några barn som kommer, som inte har några 
släktingar och egentligen aldrig får besök? Vilka är det? För jag 
behöver inte gå in till, ja, till de här som, jag vet får besök. De be-
höver inte jag prioritera om vi kan säga så, utan det är ju viktigare 
att jag går in till Elsa som aldrig får ett besök. Men det är svårt att 
få reda på att Elsa är där.

   (Präst, Svenska kyrkan, Åtvidaberg)

Diakonen i Ydre beskriver ett liknande sätt att arbeta: ”Alltså jag gör ju jät-
temycket hembesök. Men min prioritetslista ser ju ut som så att den som har 
ett socialt nätverk, den kommer ju längre ner på min lista. För då tänker jag, 
men då har, de har ett nätverk som fungerar och då ska det finnas först och 
främst. För det är viktigare att inte det försvinner än att jag kommer en gång 
på ett hembesök”. Det tycks vara en ”delikat” uppgift för diakonen att avgöra 
vilka som inte har ett eget nätverk samt att inte ”slå ut” de nätverk som redan 
finns. Diakonen räcker inte till för alla, utan måste hushålla med sina resurser. 
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I citatet ovan framhålls att ”det är svårt att få reda på att Elsa är där”. Det kan 
vara svårt att få kännedom om vilka personer som är ensamma eller isolerade. 
Personal inom äldreomsorgen håller ibland ”god min” för att inte avslöja att 
det finns anhöriga, men att de inte kommer på besök. Ett sätt att komma runt 
detta beskrivs vara att bygga en relation också gentemot personal, så att de 
kan tala i förtroende. 

Vilken funktion kyrkans verksamheter fyller för den äldre befolkningen 
beror på typ av verksamhet, samt på den enskildes livssituation. Svenska kyr-
kan på de olika orterna håller bl.a. med andakter, sopplunch, samtalsgrupper, 
uppvaktning vid födelsedagar, sorgegrupper och kyrkkaffe. Knutet till kyr-
kan finns även diverse föreningar, såsom syföreningar. När diakonen i Ydre 
beskriver ortens verksamhet med kyrkkaffe, framgår att olika funktioner inte 
sällan sammansmälter: 

Det är en plats dit man kan komma för gemenskap, kaffe och får 
lite, ibland så kommer det någon från vårdcentralen och berättar 
om någonting som är på gång. Ibland kommer någon från kom-
munen och ibland så är det någon annan som kommer och berät-
tar något spännande. Men för att få en lite… få känna att man är 
med och att man räknas.

(Diakon, Svenska kyrkan, Ydre)

Kyrkan kan vara en träffpunkt för människor, men också utgöra ett forum 
för att sprida samhällsinformation och man arbetar för att stärka äldre män-
niskors känsla av delaktighet och medborgarskap i lokalsamhället – att kän-
na ”att man räknas”. Det handlar också om att se människor, tillägger en av 
prästerna: ”Att bli sedd. Det tror jag att det är oerhört viktigt. För det tror jag 
kanske är just det som saknas i samhället ibland, att vi inte ser våra äldre. Man 
tänker att de har sina basala behov uppfyllda, och då räcker det. De har tak 
över huvudet och kläder och omsorg. Mat. Men jag tror att ska de hålla sig fris-
ka så behövs det mer än så. Och där är de här grejorna jätteviktiga”. Kyrkan, 
inte minst diakonin, är ofta bland de första som äldre personer kommer till 
med sina bekymmer. Uppgiften kan då handla om att vara behjälplig med att 
söka bidrag vid ekonomiska bekymmer, eller att vara en ”trygghet i rummet” 
vid biståndsbedömningar. I samtal med diakonen kan den äldre personen nå 
insikt om de egna behoven, och få vetskap om vilken typ av hjälp och stöd som 
finns att tillgå i kommunen.

Kyrkans gudstjänster, aktiviteter, särskilt boende och trygghetsboende 
beskriver diakonen i Ydre som sina ”kanaler” för att ge hjälp och stöd till äldre 
invånare. Arbetet rör hela kommunen: ”Jag upptäckte att, jamen, man måste 
finnas på olika platser. Man måste finnas i det lilla, lilla, samhället. Man kan 
inte centralisera hit bara för att det är smidigt. Alltså, folk kommer inte hit, 
mer än de som bor här. Utan då måste jag finnas på andra platser.” Ett sätt 



62

är att erbjuda mötesplatser för äldre runt om i närområdet, vilket i Ydres fall 
bland annat handlar om att alternera kyrkans ”elva-kaffe” mellan kommunens 
orter. Även i Åtvidaberg har kyrkan strategier för att nå ut till och få inblick i 
vad som händer också på de mindre orterna. En av prästerna berättar: 

Ett sätt att träffa de här landsbygdsborna, det är ju det som vi 
egentligen kallar gudstjänstgrupper. Egentligen innebär det att vi 
träffas i veckan före gudstjänst för att planera den och få frivilliga 
som vill hjälpa till. Det är huvudsyftet. Men det som är biföljden, 
det är att det blir - eftersom ingen av oss bor där men vi är en 
kyrka där och vi är deras präster - så blir det här ett sätt att få veta 
vad som händer. Så den, det blir en länk.

   (Präst, Svenska kyrkan, Åtvidaberg)

”Gudstjänstplaneringen tar 10 minuter” fyller en av prästerna i, ”resten tar 
en timme!” På detta vis får kyrkans representanter insyn i vad som sker 
ute i kommunen, så som om någon har blivit sjuk eller drabbats av andra 
svårigheter. Håller man till på ett café eller i en lanthandel händer det att 
personalen kokar kaffe och deltar de också. ”Det är facebook!” uttrycker sig 
en av prästerna, ”det är det sociala mediet!”. Att besöka och skapa en social 
plattform på mindre orter beskrivs som viktigt. ”För man känner sig ibland 
bortglömd från kommunen”, berättar en av prästerna, samt ger uttryck för att 
det ofta är en sorg för äldre människor när affärer eller skolor läggs ner, och 
att detta påverkar det sociala livet på orten. En nedlagd skola drabbar med 
andra ord inte enbart barnfamiljer: ”Skolan i Hamnäs lades ner och många 
valde friskola i Tryserum, i Valdemarsvik. Och det är klart att det innebär ju 
att det blir ännu mer skjutsningar, hämtningar. Det går åt ännu mera tid. Och 
man får mindre tid kvar”. Att såväl barn som yrkesarbetande inte befinner sig 
på mindre orter under dagtid påverkar möjligheten för sociala relationer att 
etableras och växa mellan generationer. Bland äldre själva menar diakonen i 
Valdemarsvik att det har blivit mindre vanligt att man går hem till varandra 
och hälsar på. I ljuset av denna förändring tros kyrkan få en ökad roll som 
knutpunkt i framtiden. En aspekt av kyrkans verksamheter är samtidigt att 
ge ”ringar på vattnet”. En av prästerna i Åtvidaberg tar kyrkans sorgegrupper 
som exempel: ”De sorgegrupperna skapar ju någonting. En sorgegrupp är ju 
åtta gånger, punkt. Eller fem gånger, det man sätter. Sen är ju tanken att de 
ska kunna bära sig själva. Det finns personal med, och sen är det att många 
av de här sorgegrupperna fortsätter ju. Att man bestämmer att, men vi ses på 
Sandelius [lokalt café] och fikar i stället. Det är ju syftet”. Samma tanke ut-
trycker diakonen i Ydre: ”Jag ska bara vara möjliggörare”. 

Liksom inom pensionärsföreningarna, ser man inom kyrkan en oro för att 
det är svårt att få personer att axla ansvar och engagera sig. Vilka former män-
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niskors deltagande i kyrkan kommer att ta sig, kan således komma att förän-
dras. Istället för att människor vänder sig direkt till kyrkan, kan kontakten gå 
via en byförening eller liknande. ”Överföringen eller uppslussningen av nya, 
den funkar inte. Utan där får man ju så småningom, tänker jag, bara titta 
att det finns någon slags byaförening eller något (…) med yngre, lite yngre 
familjer. Som inte, alltså, är kyrkligt engagerade men (…) så småningom så 
kanske det med dem kan etableras någon kontakt. Att vi vid vissa gudstjän-
ster, så är de med på något sätt”, resonerar en av prästerna. En förändring 
man ser är vidare att yngre generationer är mindre benägna att låsa sig vid ett 
engagemang eller ett uppdrag. ”Att vara fastknuten, att engagera sig varannan 
helg eller var tredje - det funkar inte” berättar en av prästerna, ”men däre-
mot om jag säger: ’Du, på söndag, skulle du kunna hjälpa till?’ Då funkar det. 
Vid ett tillfälle”. Engagemanget behöver vara mer flexibelt och dynamiskt med 
yngre generationer. Det kan också förhålla sig så, resonerar en av prästerna, 
att de yngre kommer att kliva upp och axla ansvar när tiden kommer:

Där kan det ju nog vara så, lite märkligt att de, så länge de här 
starka grupperna av äldre finns, som är så vana (...) att bestämma 
och styra. Där kanske de yngre har gett upp lite. För man, liksom, 
man väljer sina strider. Så att, så länge de är kvar så blir engage-
manget där. För de vet att de här fixar saker och ting. (…) De yngre 
som bor kvar, de är ju också intresserade att de händer saker i 
bygden. Det händer marknader och att det händer, så. Även om 
man liksom inte i förstone ser att gudstjänster är någonting som 
händer, men kyrkan som mötesplats. Så att när de så småningom, 
eller de som det kommer att hänga på att det händer saker (…) då 
tror jag att där finns det en möjlighet. En connection där.

   (Präst, Svenska kyrkan, Åtvidaberg)

De yngre kan tänkas ta över, men göra det på ett nytt sätt och under något an-
dra former. För äldre invånare gäller här att dessa nya former innefattar dem. 
”Då gäller det ju också att man får med sig dem (äldre invånare) för att, att se 
till att de äldre också kommer dit” som en av prästerna uttrycker sig. Diakonen 
i Ydre ser också att nästa generation äldre kan tänkas ta över på ett nytt sätt 
och tar syföreningsverksamheten som exempel: ”Det verkar som att man kan 
börja i syföreningen när man kommer upp över 75 år. Man måste inte sy eller 
sticka eller virka. Det börjar förändras hur det ser ut. Men syföreningen som 
organisation, som diakonal hjälpinsats, tror ju jag faktiskt att den kommer 
att kvarstå”. Även om det dröjer upp i åldrarna innan engagemanget kom-
mer, tros syföreningar och dylikt fortsatt vara en plats där äldre kan få en roll 
och ett utlopp för sitt samhällsengagemang både som människa och medbor-
gare: ”Men någonstans inträffar, tror jag, man kommer upp i ålder och ser att, 
jamen jag; det här kan jag bidra med. Jag har en slant över eller jag har, det 
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här kan jag i alla fall göra. Och då känner man att man vill bidra. Så det är väl 
det som gör att den blir livskraftig. Men på ett lite annorlunda sätt”. I den nya 
generationen äldre ”gör man det inte för att det ska ge någonting till andra” 
tror diakonen, ”utan då gör man det mer för sin egen och för gemenskapens 
skull”. Motiven till ideellt arbete kan således komma att förändras. 
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Avslutande reflektioner
Föreliggande skrift handlar om omsorgen om äldre personer i tre landsbygds- 
kommuner som under många år upplevt minskande befolkningstal. Den 
studie som redovisas har inriktats mot två nivåer i samhället: På kommunnivå 
har vi fått del av erfarenheter och reflektioner från kommunala tjänstemän 
och politiker. På den lokala nivån har studien riktats till aktörer - ordförande, 
vice ordförande, ledamöter - inom seniorföreningarna PRO och SPF, samt 
personer verksamma inom Svenska kyrkan. Genom att kombinera intervjuer 
med personer på dessa olika nivåer är förhoppningen att studien ska resultera 
i nya kunskaper om hur omsorgen om äldre personer utformas i glesa samhäl-
len, samt visa på svårigheter och möjliga lösningar. Detta avsnitt kommer att 
innehålla några avslutande reflektioner kring studien och dess resultat. 

Även om kommunerna kan te sig likartade så visar studiens resultat på 
skillnader dem emellan. I Åtvidaberg finns ett tydligare centralortsfokus än i 
de andra två kommunerna. Även om Ydre som är en liten kommun också har 
en given centralort dit verksamheter koncentreras och där man också är med-
veten om att så måste ske finns ett tydligare landsbygdsfokus. Ydre är en skogs- 
och jordbrukskommun med en hög andel egna företagare. Kustkommunen 
Valdemarsvik för ett tydligare resonemang om hur man ska kunna erbjuda 
service i olika kommundelar, något som man upplever att kommuninvånarna 
är angelägna om. Valdemarsvik består av flera relativt självständiga samhällen 
som tidigare var egna kommuner och som månar om sin egen självständighet. 
Arbetet i kommunen har präglats av de resonemang som särskilt centerpartiet 
drivit, att hela kommunen ska leva. I ett exempel med hemtjänst visade det sig 
också mer effektivt att den var lokalt stationerad för att t ex minska restider. 
I de två senare kommunerna, Ydre och Valdemarsvik, har man poängterat att 
närheten till sitt lokalsamhälle liksom personkännedom är viktiga faktorer i 
äldreomsorgen, medan man i Åtvidaberg i större utsträckning har utgått från 
att man bättre tillfredsställer äldres behov genom att de äldre kommer när-
mare service och tillgänglighet i centralorten. Man har också upplevt problem 
med att fylla platserna i särskilt boende i andra delar av kommunen och har 
därför koncentrerat verksamheten till centralorten.

Den stora frågan i alla kommunerna är hur man ska kunna erbjuda vård 
och omsorg med samma kvalitet som i dag till en växande andel äldre men 
med minskande skatteintäkter. Här är dock inställningen att det är något som 
måste lösas på nationell nivå t ex genom utjämningsbidrag för att man ska 
kunna åldras på jämlika villkor nationellt.

Frågor som kommer upp särskilt och som är ständigt aktuella i kom-
munerna är hur man ska kunna tillfredsställa tillgänglighet till servicefunk-
tioner för dem som bor längre ut i kommunerna, utanför centralorten eller de 
större samhällena. Kollektivtrafiken på landsbygden ger en stor kostnad och 
turtätheten minskar kontinuerligt. För dem som inte längre kan köra bil kan 
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det bli en avgörande fråga för om man kan bo kvar eller ej. Färdtjänst täcker 
en del av behovet liksom anropsstyrd trafik men fungerar sämre för att up-
prätthålla sociala kontakter som huvudsakligen sker på kvällstid eller helger. 
Att kunna erbjuda äldre bra och funktionella bostäder är ytterligare en fråga 
som tas upp. Man är beroende av att någon vill erbjuda bostäder samt att det 
finns en betalningsvilja hos de äldre för den typen av bostäder – båda dessa 
faktorer upplevs som problematiska och har också lyfts av Riksrevisionen i en 
rapport om just bostäder för äldre i kommuner med minskande befolknings-
tal (Riksrevisionen 2014). 

Idén att främja kvarboende kan å ena sidan förstås i ljuset av att det är 
en kostnadseffektiv strategi i en tid där decentralisering ställer ökade krav på 
kommuner att själva sörja för sin välgång – och där medborgarnas resurser 
och hälsa blir allt viktigare för utvecklingen i lokala miljöer. Å andra sidan kan 
kvarboendeprincipen ses som en form av nyliberal vision som betonar inte 
bara regioners utan också enskilda individers egenansvar, självtillräcklighet 
och valfrihet. Sammantaget ter sig ett friskt och aktivt åldrande – förkroppsli-
gat i kvarboende – ofta både nödvändigt och önskvärt. Mycket av strategierna 
går ut på att den äldre människans vardag ska kunna fortsätta och fungera 
som förut, omsorgen går ut på att bevara förmågor. När det gäller att skapa ett 
äldrevänligt samhälle med goda kommunikationer kommenterade exempel-
vis en av studiens informanter: ”Så folk ska kunna få sin vardag att, så länge 
som möjligt, vara ganska lik den man har haft förut”. Inom andra fält, så som 
handikappomsorg, kan målet för omsorgen snarare handla om att förändra 
och förbättra.  

En annan fråga handlar om kompetensförsörjning där man generellt har 
svårt att hitta personal, såsom läkare, socionomer, specialistsjuksköterskor 
och även personal inom andra områden som inte är direkt äldrerelaterade. 
Kraven på specialiserad kompetens ökar och det är svårt för mindre kom-
muner att rekrytera sådan personal. Det gäller även de tekniklösningar som 
man ser som ett bidrag till hur man kan lösa vård- och omsorgsfrågor. Med 
mer specialiserad teknik krävs också personal som kan hantera denna.

Från kommunernas sida räknar man med att verksamheten i större ut-
sträckning kommer att koncentreras till att möta äldres grundläggande behov, 
det som i skriften betecknas anpassningslogik (se s. 34). Man förutsätter då 
att andra aktörer än kommunerna ska tillfredsställa övriga behov, men riktigt 
hur det ska gå till är ibland oklart. Det kan gälla dels privata marknadsaktörer, 
som dock är beroende av ekonomisk lönsamhet, dels frivilligorganisationer 
och anhöriga. 

Föreningsliv och kyrkan uppfattas som viktiga komplement av såväl kom-
munen som av sig själva. De äldre ses som en resurs för den egna gruppen, 
samtidigt som representanter för kyrkan och frivilligorganisationer menar att 
människor inte alltid är benägna att be om hjälp ens av närstående. Föreningar 
och frivilligverksamheter står för en stor del av aktiviteterna på landsbygden 
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men är beroende av eldsjälar och kontinuiteten är därför osäker. Det finns 
dock en optimism om att det sker generationsskiften även inom dessa verk-
samheter som bidrar till att göra fortlevnaden möjlig. Föreningsliv och dylikt 
blir ett sätt att skapa ringar på vattnet, genom att det utgör ett forum där soci-
ala nätverk kan etableras och fortsätta växa på egen hand. I vår studie framgår 
även att många äldre själva fyller en viktig roll både som omsorgsgivare och 
för det sociala livet i stort.

För alla tre kommunerna är ”knäckfrågan” hur den mindre kommunen 
kan möta en framtid med krympande kommunstorlek och samtidigt till-
försäkra god service till en åldrande befolkning. Här framträder tre vägar. På 
den första vägen pläderas för att ”lösningen” inte kan läggas på den mindre 
kommunens bord, utan behöver föras upp på statlig nivå. Det anses med en 
sådan utgångspunkt orimligt att små kommuner med mindre resurser ställs 
inför samma krav som stora kommuner med mer omfattande resurser. 

En tänkbar andra väg är en där olika typer av kommuner lyder under skil-
da styrningar och regelverk, anpassade efter sina respektive förutsättningar. 
Större kommuner kan ha fortsatt kommunalt självstyre, medan mindre kom-
muner kan tänkas stå under regionalt eller statligt styre. En invändning mot 
denna typ av förslag, är att Sverige riskerar att bli uppdelat i ett A- och ett B-
lag. Utifrån de beskrivningar som givits av medverkande kommuner, är frågan 
om så inte redan är fallet utifrån de skilda förutsättningar som större och min-
dre kommuner har, att exempelvis tillhandahålla samhällsservice, rekrytera 
personal, skapa nybyggnationer eller konkurrera på en öppen marknad. 

En tredje väg handlar om samverkan, vilket innebär att små kommuner, 
som befinner sig i liknande situationer, hjälps åt i olika frågor. Det finns up-
penbara ekonomiska vinster med detta, men också vinster i ökad kunskap och 
kompetens. På många håll pågår redan olika typer av samverkan. Samverkan 
i form av kommunsammanslagning, är dock en idé som möts av skepsis. Som 
ett av kommunalråden uttryckte sig blir det inte bättre av att slå sig ihop med 
en kommun som också har bekymmer. Den anpassningslogik som blir synlig 
en bit in i samtalen handlar om att krympa med bibehållen kvalitet, snarare 
än att försöka vända utvecklingen genom ökad tillväxt. Anpassning efter nya 
förhållanden och att effektivisera verksamheten, blir ledord i en sådan strategi. 

Här har skisserats tre olika vägar för att lösa knäckfrågan för mindre kom-
muner. Sannolikt är det dock så att olika lösningar passar mer eller mindre 
bra för olika typer av kommuner och i olika typer av frågor. Ett resultat är 
snarare just det, att lokala förhållanden behöver bli en utgångspunkt för den 
planering som sker för att möta framtiden. Kanhända är det olika lokala ini-
tiativ som kan göra en verklig skillnad, initiativ som genomförs med stöd från 
regional och statlig nivå. Det kan i många fall handla om att finna en balans 
mellan politiska ambitioner, framåtanda och anpassningslogik.
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Denna rapport redovisar forskningsprojektet ”Omsorgen om lands  - 
bygdens äldsta. Kommunens och civilsamhällets omsorgsnätverk  
i semi-rurala miljöer”. Genom projektet har empiriska studier genomförts 
i tre kommuner i Östergötland; Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. 

Den stora frågan i alla tre kommunerna är hur man ska kunna erbjuda 
äldreomsorg med samma kvalitet som i dag, i en situation då andelen äldre  
i befolkningen ökar. De undersökta kommunernas landsbyggds karaktär 
innebär en utmaning vad gäller att kunna erbjuda tillgänglighet till service-
funktioner. 

I rapporten diskuteras hur olika aktörer har en roll i att stödja de äldre.  
Förutom kommunerna har privata marknadsaktörer, anhöriga, föreningar 
och kyrkan viktiga roller i omsorgen. De äldre är själva en resurs för den 
egna gruppen. 
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