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Förord 
Ett varmt och hjärtligt tack riktas till Kinda kommun och studiens informanter för ett 

genomgående vänligt mottagande och lärorika såväl som trevliga möten!  

 

Ett mycket stort tack också till min handledare Mats Brusman för oerhört god vägledning, kloka 

kommentarer och uppmuntran! Tid till samtal och idéutbyte har även programansvarige Mathias 

Martinsson tagit sig – tack! 
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Introduktion 

Människan är inte bara fri utan också beroende, inte bara individ utan också samhällsvarelse.1 

Måhända är det en insikt om människans bundenhet till världen omkring henne som aktualiserar 

en politik som i varje enskilt beslut åtar sig att beakta en ekologiskt, ekonomiskt och socialt 

hållbar utveckling. I föreliggande studie riktas fokus mot sistnämnda aspekt. Social hållbarhet är 

ett vagt begrepp, men förstås i regel som ett svar på sociala problem eller förhållanden som 

”borde” vara annorlunda.2 Genom att tillämpa ett konstruktivistiskt perspektiv frångås denna 

konventionella syn till förmån för att betrakta begreppet i termer av något som ”görs” och 

förlängningen av ett bestämt sätt att se på världen, på människan och på ett önskvärt framtida 

tillstånd. En utgångspunkt är att frågor om utveckling länkar samman hur vi ser världen med 

vilka värderingar vi har, det vill säga att de relaterar till värdegrundsfrågor. Det konstruktivistiska 

synsättet indikerar att det finns många olika föreställningar, såväl individuella som kollektiva, om 

framtiden och de möjligheter och val som finns i nuet; föreställningar som tenderar att variera 

mellan bland annat åldrar och regioner tack vare skilda erfarenheter, preferenser och materiella 

förutsättningar.3 En diskussion som tar avstamp både i den politik som anger riktningen för 

utveckling och som möjliggör ett beaktande av föreställningar hos dem det planeras för ter sig 

relevant. En ambition med föreliggande studie är att bidra till en sådan diskussion.   

 

När social hållbarhet står på den politiska agendan avhandlas primärt frågor om ekonomisk 

tillväxt, urbanisering och ungdom och diskussionen är i regel förlagt till en stadsmiljö.4 Även här 

frångås ett mer konventionellt betraktelsesätt till förmån för att undersöka hur frågor om social 

hållbarhet formuleras i en mindre landsbygdskommun med en stor andel äldre i befolkningen. 

Tanken är att detta fält kan synliggöra spänningar mellan det lokala, regionala och globala och 

vilket handlingsutrymme som öppnar sig för mindre kommuner att skapa egna villkor för 

utveckling. Men det kan också synliggöra spänningar i relationen mellan den äldre människan och 

sociala förutsättningar i en närmiljö präglad av ett utglesat samhällsliv och vilket 

handlingsutrymme som talet om social hållbarhet skapar åt den äldre medborgaren. Genom 

besök i Kinda kommun i Östergötland och samtal med såväl politiker och tjänstemän som äldre 

invånare på orten är tanken att levandegöra olika samtids- och framtidsskildringar. De bilder av 

social hållbarhet som presenteras i studien speglar således skilda nivåer i samhället. På den 

kommunala nivån återfinns offentliga policyers och bedömningar och på den individuella nivån 

enskilda människors tankar, föreställningar och förhoppningar. 

                                                 
1 Göran Rosenberg, Plikten, profiten och konsten att vara människa, s. 11. 

2 Christer Sanne, ’Social hållbarhet – ett användbart begrepp?’, Texter från kursen Socialpolitik och planering 

Samhällsplanering, KTH 2004, s. 2. 

3 Ann-Kristin Ekman, Kulturbestämda framtidsbilder, (Stockholm, 1986), s. 9f.  

4 Regeringskansliet, En svensk strategi för hållbar utveckling, Regeringens skrivelse 2003/04:129, Miljödepartementet, 

hämtad 2013-01-31, <http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/17642>, s. 9. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att analysera vilket innehåll och vilken mening begreppet social 

hållbarhet fylls med av politiker och tjänstemän respektive äldre invånare i Kinda kommun. 

Härigenom blir det möjligt att undersöka vad som sker i mötet mellan politiska utsagor och äldre 

kommuninvånares värderingar och upplevelser av bygdens sociala förutsättningar. De lokala 

erfarenheterna kommer vidare att förstås i ljuset av den sociala, kulturella och materiella kontext 

inom vilken erfarenheterna kan sägas äga rum. Studiens frågeställningar tar följande form: 

 

 Vilka idéer och föreställningar om världen, människan och det goda samhället ligger till 

grund för konstruktionen av begreppet social hållbarhet hos politiska aktörer i Kinda 

kommun? 

 Vilka värden och upplevda möjligheter och begränsningar med livet och vardagen i Kinda 

kommun framträder i äldre kommuninvånares utsagor och hur kan de relateras till 

begreppet social hållbarhet? 

 Vilket handlingsutrymme och vilka subjektspositioner skapar ideal och problem kopplat 

till social hållbarhet för mindre landsbygdskommuner och äldre medborgare?  

Social hållbarhet: en form av genealogi
5
 

Upptakten till visionen om hållbar samhällsutveckling kan härledas till FN:s Världskommission 

för miljö och utveckling som år 1987 utarbetade rapporten ”Vår gemensamma framtid”, också 

känd som Brundtlandsrapporten. Den hållbara framtid som rapporten efterfrågar ska enligt 

definitionen präglas av ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 6 Sitt verkliga genomslag fick 

begreppet dock i samband med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio år 1992. Här 

antogs bland annat Riodeklarationen om miljö och utveckling och Agenda 21, ett 

handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet vars princip går ut på att all utveckling ska vara 

hållbar genom att ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer vägs samman när politiska 

beslut fattas. I Sverige har alla kommuner beslutat om en lokal Agenda 21.7 Mer filosofiskt 

uttryckt var det som världens länder åtog sig i Rio enligt kulturgeograf Erik Westholm ”inget 

mindre än skapandet av ett nytt samhälle både vad gäller sociala relationer, innebörden av 

begreppet livskvalitet och i hanteringen av de fysiska resurserna”.8 Det är således ett ambitiöst 

                                                 
5 Ett arbetssätt som utgår ifrån nuet för att sedermera söka ”släktskapslinjer” till studerat fenomen av andra tal och 

praktiker. Göran Bergström och Kristina Boréus, ”Diskursanalys”, Textens mening och makt, red. Göran Bergström och 

Kristina Boréus (Lund, 2005), s. 310.    

6 World Commission on Environment and Development, Vår gemensamma framtid (Stockholm, 1988), s. 22. 

7 Regeringskansliet, ’Hållbar utveckling: Historik och bakgrund’, Miljödepartementet, Publicerad 26 januari 2012, 

hämtad 2013-02-17, http://www.regeringen.se/sb/d/1591/a/184920 

8 Erik Westholm, ‘Landsbygden – förnyelsens landskap efter industrialismen’, Med periferin i centrum, red. Hans 

Månsson (Östersund, 1996), s. 20.  
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projekt som lanseras ovanifrån och som ska omsättas till svensk politik på regional och lokal nivå. 

Tanken med processen är dock ett omvänt förhållande; målet är att främja lokal mobilisering. 

Budskapet är att de problem som mänskligheten står inför inte kan lösas utan aktivt deltagande 

från såväl enskilda som grupper av människor.9 Bakgrunden bedöms i regel vara att den politiska 

styrkraften i etablerade nationella institutioner har avtagit till följd av en alltmer 

internationaliserad marknad. Liknande förändringar sker i näringslivet, vars beroende av en 

alltmer globaliserad ekonomi och föränderlig omvärld gör dem mindre engagerade i lokala 

villkor.10 Parallellt med den ekonomiska och politiska utvecklingen kan även djupgående 

värderingsförändringar iakttas. Ett skifte mot nyliberalism både sammanföll med och var en 

förutsättning för ekonomins globalisering och har resulterat i ett ökat fokus på egenansvar, 

självtillräcklighet och valfrihet inom ramen för olika marknadsorienterade verksamheter.11 

Sammantaget drivs aktiviteten kring Agenda 21-processen på av att ”det starka samhället” inte 

längre är så starkt och en insikt om att industrisamhällets sätt att upptäcka och lösa problem inte 

längre är tillämpbart på de framtidsfrågor som mänskligheten nu ställs inför. Härmed betraktar 

Westholm processen som ett led i ”det postindustriella samhällets behov av nya lösningar”.12 

Tidigare forskning 

Inför uppgiften att sammanställa 1990-talets svenska forskning om hållbar samhällsutveckling 

med humanistisk och kulturell inriktning inleder docenterna Johan Hedrén och Jonas Anshelm 

med följande resoluta kommentar: ”att ge en allsidig och detaljerad bild av all denna forskning är 

en omöjlighet”.13 Orsaken anges bestå i att hållbar utveckling är ett flerdimensionellt begrepp 

som sammanlänkar miljö med samhällsutveckling; forskning om naturvetenskap och teknik med 

samhällsvetenskap och humaniora; praktiska frågor om energieffektivitet och materialomsättning 

med etik, attityder, beteenden och ekonomiska system. Att natur och samhälle förstås som 

hopflätat är samtidigt själva behållningen med visionen om hållbar samhällsutveckling. Istället för 

att försöka definiera begreppet, Naturvårdsverkets avdelningsdirektör Lars J Lundgren fäller en 

lika resolut kommentar om att ”man bör nog låta bli”, ter det sig mer angeläget att inta någon 

form av positionsbestämning inför det.14  

Fokus på lösning och konsensus 

Tidigare forskning om hållbar samhällsutveckling har i sin positionsbestämning tenderat att 

fokusera enskildheter snarare än att urskilja huvudlinjer eller ge översiktliga bilder och 

forskningsinsatser har primärt syftat till att bidra till lösningar på framtidens utmaningar. 

                                                 
9 Ibid. s. 21f. 

10 Ibid. s. 27. 

11  Björn Hvinden och Håkan Johansson, Citizenship in Nordic Welfare States (London, 2007), s. 49. 

12  Westholm, s. 16-22. 

13 Johan Hedrén och Jonas Anshelm, Forskning för hållbar utveckling - en nationell strategi (Stockholm, 1998), s. 10.  

14 Lars J Lundgren, ’Var är tvålen? Forskning till stöd för letandet’, Hållbart samhälle - en antologi, red. Olof Wärneryd 

och Tuija Hilding-Rydevik (Stockholm, 1998), s. 190.   
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Lösningstänkandets och konsensusmodellens dominans har dock inneburit att andra områden 

nedprioriterats. Mindre fokus riktas mot frågor som rör kulturella perspektiv på miljö och natur 

eller förnyelse av samhällsteorin i ljuset av de nya problemens utmaningar.15 Gemensamt för de 

något försummade forskningsinriktningarna anser Hedrén och Anshelm vara att de 

uppmärksammar hur inflätade miljöfrågor är med sociokulturella förhållanden som i sin tur 

rymmer djupgående värderings- och intressekonflikter.16 Även Lundgren påpekar att det finns 

skäl för skepticism och anledning att problematisera visioner om hållbar samhällsutveckling, inte 

minst utifrån aspekten att maktrelationer och konflikter tenderar att hamna i skymundan.17 Vad 

gäller forskning kring dimensionen social hållbarhet mer specifikt återfinns en liknande 

problematik i att begreppet är svårdefinierat. Litteraturen inom fältet, ännu sparsam, tenderar 

dock att koppla begreppet till sociala förhållanden i allmänhet, där social hållbarhet blir ett sätt att 

komma till rätta med och lösa identifierade problem. För att begreppet ska ha ett eget 

berättigande insisterar Christer Sanne emellertid för att det i grunden bör handla om ”ett 

samhälles förmåga att fortgå, att lösa kriser och att reproducera sig”.18 Begreppets vaghet, har det 

invänts, kan dock tillåta att varje samhälle som inte befinner sig vid den omedelbara gränsen till 

kollaps betraktas som hållbart.19 Vid en genomläsning av politiska dokument kring social 

hållbarhet konstaterar dock Helena Nordström Källström och Elvira Caselunghe att det tycks 

vara något utöver ren överlevnad som åsyftas. Ord som delaktighet, demokrati, välbefinnande 

och rättvisa florerar i sammanhanget. Sådana indikatorer på social hållbarhet är relevanta, menar 

författarna, men väcker nya frågor. Då indikatorer i regel formuleras på politiskt normativ nivå 

finns bland annat skäl att reflektera över huruvida utrymme ges för att beakta subjektiva 

erfarenheter kring frågor om social hållbarhet. Utvärderingar görs i regel kvantitativt varför 

viktiga aspekter som inte är mätbara tenderar att förbises. För att fånga aspekter och villkor som 

är mindre synliga efterfrågas kvalitativa studier som förmår att inbegripa subjektiva upplevelser 

och som kan vägleda och ge mening åt kvantitativa indikatorer.20  

Studiens position 

Det är ett brett forskningsfält som frågor om hållbar samhällsutveckling öppnar upp. En 

gemensam nämnare är dock att begreppet är värderande och impregnerat med ”bör” samt att det 

inte är ett tillstånd utan något rörligt, en process. Hållbar samhällsutveckling kan då betraktas 

som en riktningsangivelse eller utvecklingsidé på samma vis som tanken om folkhemmet en gång 

var.21  Hållbar samhällsutveckling beskrivs också av Sveriges regering i grunden vara ”en fråga om 

                                                 
15 Hedrén och Anshelm, s. 10f. 

16 Jonas Anshelm och Johan Hedrén, ’Miljöforskningens döda vinkel’, Hållbart samhälle - en antologi, red. Olof 

Wärneryd och Tuija Hilding-Rydevik (Stockholm, 1998), s. 254f. 

17 Lundgren, s. 190.  

18 Sanne, s. 2. 

19 SLU, s. 96. 

20 Ibid. s. 95. 

21 Lundgren, s. 190.  
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värderingar och livssyn”.22 Emedan samhällsvetare på kulturellt och historiskt avstånd med inte 

alltför stor svårighet kan urskilja normativa eller värderande aspekter av tidigare generationers 

sociala tänkare, ter det sig besvärligare att upptäcka samtidens normativa dimensioner.23 I 

föreliggande studie kommer dock ett försök till detta att göras. I och med att tidigare forskning 

riktar fokus mot lösningar på problem och hur olika insatser kan mätas kvantitativt riskerar de 

termer i vilka problemet förstås att lämnas outforskade liksom de aspekter som inte enkelt låter 

sig mätas riskerar att osynliggöras. Här närmar vi oss den positionsbestämning som studien vill 

inta inför det något svårfångade studieobjektet. 

Fokus på problemrepresentation och värdekonflikt 

Emedan kulturella perspektiv på hållbarhetsfrågor var mindre belyst, till och med negligerat, i 

nittiotalets samhällsvetenskapliga forskning dyker begreppet kultur i olika bemärkelser allt oftare 

upp i sammanhanget idag. År 2002 föreslogs genom Agenda 21 for Culture att kultur ska utgöra en 

fjärde dimension av hållbar utveckling. Argumentet lyder att kultur är det som ytterst formar vad 

vi menar med utveckling och spelar en avgörande roll för hur människor faktiskt agerar i sina 

vardagliga liv.24 Ute i praktisk verksamhet drabbas kultur dock ofta för ”sektoriell isolering”. 25 

Istället för en vidare förståelse blir det ett medel för att uppnå övriga tre hållbarhetsaspekter. I 

olika planeringssammanhang har kultur därmed tenderat att på ett eller annat sätt ”fått utgöra 

slutknorren”.26 Min ingång till fältet blir en annan. Som samhälls- och kulturanalytiker är ett 

kulturellt perspektiv inte ”slutknorr” utan utgångspunkt. Istället för att söka efter lösningar på 

problem som länkas till hållbarhetsfrågor vänder jag blicken mot det som förstås som problem 

och den verklighetsbeskrivning som ligger till grund för en viss form av problemrepresentation.  I 

likhet med Josefina Syssner vill jag mena att politiska begrepp, så som social hållbarhet, bygger på 

en uppsättning antaganden, värderingar, sammanhang och rationaliteter som är möjliga att 

undersöka.27 Att på detta vis beröra vilken värdebas som social hållbarhet vilar på i olika 

sammanhang tycks inte väl undersökt i tidigare forskning. En fördel med att söka ”rötterna” till 

studerat fenomen och dess olika verkningar kan vara att tillvägagångssättet ger nya perspektiv och 

tillåter en skeptisk hållning också till idéer och visioner som verkar goda. Som Hedrén och 

Anshelm uttrycker saken är det inte enbart det moderna samhället och industrialismen som 

skapar oavsiktliga risker och hot, även hållbar-utvecklingsprojektet kan skapa bieffekter och få 

konsekvenser utöver de avsedda.28 Synsättet öppnar vidare upp för att betrakta hållbarhetsfrågor 

                                                 
22 Regeringskansliet, En svensk strategi för hållbar utveckling, s. 8. 

23 Mats Beronius, Bidrag till de sociala undersökningarnas historia (Stockholm, 1994), s. 169. 

24 UCLG Committee on Culture, Culture: forth pillar of sustainable development (2010) 

25 Mats Brusman, ’Kultursamverkan och hållbar stadsutveckling – kulturen som aspektpolitik i samhällsplaneringen’, 

Under konstruktion, red. Tobias Harding och Calle Nathansson (Stockholm, 2012), s. 100. 

26 Ekman, s. 12. 

27 Josefina Syssner, What kind of regionalism? (Frankfurt, 2006), s. 17. 

28 Anshelm och Hedrén, s. 257. 



 6 

som uttryck för det senmoderna samhällets relation till natur, människa och samhälle i stort och 

inte enbart som exempel på politiska, ekonomiska eller tekniska felfunktioner.29  

Avgränsningar 

Ambitionen i föreliggande studie är att kontextualisera begreppet social hållbarhet och söka efter 

olika betydelsemöjligheter snarare än att en gång för alla definiera eller generalisera det i allmänna 

termer. Studien intar en analytisk utgångspunkt med siktet inställt på att låta det empiriska 

materialet avgöra vilket innehåll och vilken mening begreppet kan tillskrivas. Den läsare som på 

förhand väntar sig en definition riskerar således att bli besviken. Jag hänvisar till att social 

hållbarhet är ett flerdimensionellt begrepp, och att det är själva studiens syfte att undersöka vilket 

innehåll det fylls med i en given kontext. Detta medför vidare att idéer och föreställningar som 

identifieras inte kommer att prövas eller bedömas mot någon ”yttre verklighet”. När 

studieobjektet, som i föreliggande fall, relaterar till normer och värderingar står enligt Johan 

Asplund en annan aspekt i fokus än att pröva någon form av riktighet: nämligen 

begriplighetsaspekten.30 Fokus riktas då mot hur utsagor blir ”sanna” för en eller flera aktörer och 

vad som i ett givet sammanhang framstår som trovärdigt, förnuftigt eller önskvärt. Det empiriska 

fältet utgörs av Kinda kommun och materialet avgränsas till ett urval politiska dokument samt 

intervjuer med en politiker, en tjänsteman och sex stycken äldre kommuninvånare. Ambitionen är 

även att sätta lokala erfarenheter i ljuset av dess sociala, kulturella och materiella kontext. Här 

relateras lokala utsagor till ett urval politiska skrivelser på nationell och internationell nivå. De 

senare betraktar jag som exempel på hur diskurser om social hållbarhet har formats från politiskt 

håll snarare än att ge en heltäckande bild av visionens framväxt och mångfald. Tidsmässigt ligger 

betoningen på det dagsaktuella läget i Kinda kommun. I och med att studiens material inbegriper 

genomläsning av politiska dokument omfattar materialet dock perioden från tidigt 1990-tal, då 

Riodeklarationen utformades, fram till idag.  

Studiens fält och informanter 

Jag har valt att undersöka hur frågor om social hållbarhet formuleras i en mindre 

landsbygdskommun med motiveringen att fältet inte är väl undersökt i tidigare studier av hållbar 

samhällsutveckling samtidigt som frågor om ett samhälles förmåga att fortgå, lösa kriser och 

reproducera sig inte minst aktualiseras i landsbygdsmiljöer vilka på många håll präglas av 

minskande befolkning och ett utglesat samhällsliv.31 När människors levnadsvillkor står i 

centrum, vilket tanken om social hållbarhet onekligen implicerar, ter det sig vidare rimligt att inte 

enbart fokusera regioners villkor utan även olika gruppers villkor. Här finner jag det intressant att 

undersöka vilka identiteter och subjektspositioner som politiska hållbarhetsdiskurser skapar åt 

                                                 
29 Ibid. s. 255-257. 

30 Johan Asplund, Om undran inför samhället (Lund, 1983), s. 122.  

31 Marianne Abramsson, ’Bostadsval och boendepreferenser’, Från eget småhus till allmännyttan red. Bo Malmberg 

(Stockholm, 2004), s. 39ff. 
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äldre invånare på landsbygden och hur dessa står sig i mötet med äldres värderingar och 

upplevelser av bygdens sociala förutsättningar. Att studera social hållbarhet ur ett landsbygds- 

och äldreperspektiv kan således synliggöra och problematisera några av de värderings- och 

intressekonflikter som tenderar att rymmas under den konsensus som annars råder angående 

visionens aktualitet och berättigande på den politiska dagordningen. 

Social hållbarhet i ett landsbygdsperspektiv 

Landsbygden får ofta klä skott för två stereotypa bilder. Den ena beskriver samhällen som 

förtvinar med centralorter som ”får allt svårare att behålla det som gör en plats till ett samhälle” 

medan den andra bilden berättar om landsbygdens inneboende kraft; om sociala nätverk, starka 

relationer och en blandning av nyskapande och bevarande av gamla näringar .32 Intressant att 

notera är att landsbygd tycks associeras både med tillbakagång - ingen plats för framtiden - och 

med en grogrund för nya idéer och starka nätverk; egenskaper som efterfrågas av Agenda 21. 

Med förbehållet att generaliseringar bör göras med försiktighet, skillnader i värderingar och 

materiella omständigheter mellan olika platser och mellan människor på samma plats kan vara 

stora, råder lite tvivel om att grundläggande förändringar av ekonomisk, teknologisk och social 

natur påverkar landsbygdens nuvarande och framtida förutsättningar.33 Inte minst har en 

toppstyrd nationell regionalpolitik som strävar efter att utjämna skillnader mellan starkare och 

svagare regioner ersatts med decentralisering och fokus på endogen tillväxt i alla regioner. I och 

med att regioner inte längre ses som delar i en nationell helhet förväntas många mindre 

landsbygdskommuner sörja för sin egen välgång genom att konkurrera effektivt på en alltmer 

global marknad.34 Mycket står således på spel för Sveriges mindre kommuner, varför det 

kanhända är dags att ge framtidsdiskussionerna en landsbygdsinriktning. Här görs detta genom 

att sätta Kinda kommun i centrum för studien. Geografiskt ligger kommunen i södra delen av 

Östergötlands län. Traditionellt är Kinda en jord- och skogsbygd som till sin yta i stor 

utsträckning täcks av skog medan resten är odlingsmark, gammal kulturbygd och sjöar. Med 

närhet till framförallt Linköping kan kommunen räknas till den fjärde storstadsregionen. I de 

norra delarna av kommunen, närmast Linköping, är tillgången på lediga bostäder mindre jämfört 

med centralorten Kisa och andra orter söderöver. Befolkningssammansättningen består av en 

hög andel personer över 65 år och under 18 år jämfört med både länet i övrigt och riket i stort. 

Kommunen har ett positivt inflyttningsnetto men ett negativt födelsenetto varför det dör fler än 

det föds i kommunen. Sedan 1994 är befolkningsutvecklingen således minskande och ligger i 

dagsläget på ca 10,000 invånare. Bygden präglas inte av stark tillväxt och beskriver sig vara 

mycket omvärldsberoende i och med att det privata näringslivet och arbetsmarknaden agerar på 

                                                 
32 Jan-Erik Hagberg, Åldrande på landsbygden, att leva som äldre i Ydre (Linköping, 2011), s. 3. 

33 Westholm, s. 13.  

34 Syssner, s.15. 
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såväl lokal som regional och global nivå.35 Sammantaget ter sig Kinda vara en gynnsam 

utgångspunkt för att studera spänningar kring visioner om social hållbarhet.  

Social hållbarhet i ett äldreperspektiv 

Det är inte landsbygden i fysisk bemärkelse, dess mark, berg, sjöar och vattendrag (om vi för 

stunden bortser från miljöförstöring) som har problem inför framtiden, utan det är landsbygdens 

människor som tillskrivs bekymmer.36 Här kan dock ett ökat intresse för att skapa miljöer där 

äldre medborgare kan trivas skådas i det internationella samtalet. FN:s världshälsoorganisation 

myntar i denna anda begreppet ”Age-friendly communities” för att beskriva samhällen som 

möjliggör för äldre att uppleva fortsatt trygghet, delaktighet och välbefinnande på den plats där 

de lever och verkar.37 I processen att översätta vad enskilda individer uppfattar som problem till 

”välfärdsstatligt administrerbara behov” blir det dock av vikt att ifrågasätta vem som tillåts 

definiera situationen. Här misstänker Maria Sjölund att socialpolitiska aktörers tolkningar är 

överordnade i organiseringen av omsorgen om äldre.38 Mot bakgrund av en demografisk 

utveckling i såväl Sverige som i övriga Europa med en ökande andel äldre i befolkningen beskrivs 

samhällets ansvar för gruppen dessutom ofta i termer av en global samhällelig utmaning.39 

Diskussionen har vid tillfällen tagit karaktären av en ”apokalyptisk demografi” där äldre spås 

dränera offentliga tillgångar. Oron har tenderat att vara särskilt stor i rurala områden då 

befolkningen i dessa regioner ofta är äldre än i staden.40 I och med långa avstånd och sviktande 

befolkningsunderlag finns ytterligare risk att äldre på landsbygden betraktas som ett problem i 

organiseringen av offentlig omsorg.41 Härutöver noterar Lars Tornstam att ett samhälle där 

produktivitet, effektivitet och självständighet utgör ideal riskerar att framställa äldre människor 

som avvikande i och med att de inte är produktiva nog i nuet.42 Även för landsbygdens äldre 

invånare tycks således en hel del stå på spel. För att äldre inte ska betraktas som en homogen 

grupp individer och bli föremål för generaliserade föreställningar behöver kunskap om åldrandets 

villkor från ett strukturellt perspektiv enligt Marie-Louise Snellman kompletteras med kunskap 

som tar sin utgångspunkt i äldres egna erfarenheter.43 Detta görs i föreliggande studie genom 

samtal med invånare över 65 år som bor och lever utanför centralorterna i Kinda kommun. 

                                                 
35 Kinda kommun, Översiktsplan Kinda kommun – antagandehandlingar 2004-11-29, hämtad 2013-01-31,   

<http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae0800067982/1269847130665/%C3%96P+20041129%5B

1%5D.pdf>  

36 Gunnel Forsberg, ’Landsbygdens nykolonisation – en brokig bild växer fram’, Med periferin i centrum, red. Hans 

Månsson (Östersund, 1996), s. 36.  

37 Jacquie Eales, Janice Keefe och Norah Keating, ‘Age-friendly rural communities’, Rural ageing red. Norah Keating 

(Bristol, 2008), s. 109.  

38 Sjölund, s. 3.  

39 Maria Sjölund, Levd erfarenhet av ålder (Umeå, 2012), s. 3.   

40 Eales et al, s. 109. 

41 Marie-Louise Snellman, Det är ju inte hela tiden bara lycka heller (Umeå, 2009), s. 62f.  

42 Lars Tornstam, Åldrandets socialpsykologi (Stockholm, 2005), s. 85.  

43 Snellman, s. 65.  
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Ambitionen är att lyfta fram hur äldre på landsbygden erfar närmiljöns sociala förutsättningar, 

vad de upplever som möjligheter och begränsningar med att bo och leva som äldre i Kinda 

kommun samt vilka värden som beskrivs vara av vikt för välbefinnandet på orten. 

Studiens material  

För att undersöka hur social hållbarhet konstrueras politiskt i Kinda kommun och vilka 

upplevelser av bygdens sociala förutsättningar som framträder genom äldre lokalinvånares 

perspektiv begränsas det empiriska materialet inte till ett, utan olika typer av material analyseras 

och jämförs i studien. Det handlar å ena sidan om politiska dokument och skrivelser och å den 

andra om intervjuer med såväl kommunpolitiker och -tjänstemän som äldre kommuninvånare i 

Kinda.  

 

Dokumentmaterial 

Det skriftliga materialet från Kinda består av fem olika skrivelser. Kommunens översiktsplan 

(2004) ligger till grund för de beslut som fattas i dagsläget men uttrycker även kommunens vilja 

för den närmaste fem- till tioårsperioden.44  Vision Kinda (2008) är ett dokument antaget av 

kommunfullmäktige som sammanfattar vad kommunen vill och vad den står för och beskrivs 

vara drivkraften och målet med hela kommunens verksamhet.45 En bas för arbetet utgör även 

kommunens värdegrund vars ledord syftar till att utgöra en naturlig del av kommunens dagliga 

arbete.46 Handlingsprogram för demokratiarbetet (2002) är en plan antagen av kommunfullmäktige som 

syftar till att skapa ett långsiktigt engagemang för demokratiutveckling i Kinda kommun.47 

Slutligen beaktas även skrivelsen Det rehabiliterande förhållningssättet vilket är ett vägledande 

dokument inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter.48 Urvalet av skrivelser har gjorts 

med avsikt att spegla såväl politiska ambitioner och grundläggande principer som uppfattade 

förutsättningar och tillgångar. Ambitionen att sätta de lokala erfarenheterna i en större kontext 

ställer vidare krav på att relatera det lokala materialet till ett nationellt och internationellt politiskt 

sammanhang. Urvalet av dessa källor baseras på huruvida de förekommer i de lokala källorna 

eller är styrdokument som riktar sig mot den regionala nivån. På nationell nivå uppmärksammas 

Regeringsskrivelsen ”En svensk strategi för hållbar utveckling” (2003), vilken sammanfattar 

regeringens tolkning av såväl vision som utgångspunkter för en hållbar samhällsutveckling i 

                                                 
44 Kinda kommun, Översiktsplan Kinda kommun, s. 5. 

45 Kinda kommun, Vision Kinda, Kommunfullmäktige 2008-11-24 § 98, hämtad 2013-01-18, 

<http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae0800082060/1261149310262/Vision+Kinda.pdf> 

46 Kinda kommun, Värdegrund, hämtad 2013-01-31, 

 <http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae0800048925/1239113516877/V%C3%A4rdegrund.pdf> 

47 Kinda kommun, Handlingsprogram för demokratiarbetet, Kommunfullmäktige 2002-12-20, hämtad 2013-01-31, 

 <http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae0800083525/1292341588093/Demokratiprogram%2B-

%2Bhandlingsprogram.pdf>  

48 Kinda kommun, Det rehabiliterande förhållningssättet, Socialförvaltningen Kinda kommun, hämtad 2013-02-01, 

http://www.kinda.se/download/18.6e89e88e12e7bcdeae08000274844/1301469958640/Det+rehabiliterande+f%C3

%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4ttet.pdf 
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Sverige.49 På internationell nivå refereras Gemenskapens Lissabonprogram (2005) från 

Europeiska gemenskapernas kommission. Dokumentet sammanställer kommissionens förslag på 

insatser för tillväxt och sysselsättning i Europa i strävan efter en hållbar utveckling.50 Härutöver 

har Riodeklarationen (1992) beaktats, ett resultat av Förenta Nationernas konferens om miljö och 

utveckling i Rio de Janerio mellan den 3 till den 14 juni 1992 med målet att ”etablera en ny och 

rättvis gemenskap genom att skapa nya samarbetsformer mellan stater, samhällets viktigaste 

sektorer och mellan folk”.51 Källorna betraktar jag som exempel på hur diskurser om hållbar 

samhällsutveckling har formats politiskt och förhoppningen är att de kan tillhandahålla en inblick 

i resonemang och föreställningar från olika nivåer på den internationella arenan.  

 

Intervjumaterial 

Till skillnad från skriftliga källor finns enskilda politikers och tjänstemäns samt 

lokalbefolkningens perspektiv inte nedtecknat. För att nå denna dimension har intervjuer med en 

politisk representant och en tjänsteman inom äldreomsorgen i Kinda kommun genomförts 

liksom intervjuer med sex stycken äldre kommuninvånare.  Kontakt med politiker och tjänsteman 

förmedlades via Kinda kommuns nuvarande kommunstyrelseordförande. Avseende informanter 

ur lokalbefolkningen togs en första kontakt med olika föreningar runt om i Kinda kommun, så 

som Hembygdsföreningar och pensionärsföreningar, med en beskrivning av studiens upplägg 

och syfte samt förfrågan om det fanns personer över 65 år och boende utanför centralorterna 

som kunde tänka sig att delta i studien. Förfrågan resulterade i namn och telefonnummer till 

intresserade personer, varpå telefonkontakt togs och intervjutillfälle bokades in. Med nämnda 

kriterier som utgångspunkt skedde urvalet efter principen ”först till kvarn”. Tre av informanterna 

är födda på landsbygden i kommunen medan resterande tre är uppväxta i en stadsmiljö. Trots 

varierande boendehistorik har samtliga informanter dock levt större delen av sitt vuxna liv på 

orten. Åldersmässigt sträcker sig spannet från 67 till 83 år och könsfördelningen är fyra kvinnor 

och två män. Åldersspannet är således relativt brett och könsfördelningen något ojämn. Här är 

det förvisso min uppfattning att forskning kring såväl landsbygd som äldre skulle tjäna på att bli 

mer diversifierad, nyanserad och specialiserad. Ambitionen i föreliggande studie ligger dock vid 

att urskilja huvudlinjer snarare än att belysa enskildheter, vilket tvärtom är ett underprioriterat 

fokus i forskning kring hållbar utveckling. Själva intervjun kan beskrivas som semi-strukturerad, 

vilket innebär att forskaren på förhand formulerar ett antal teman med föreslagna frågeställningar 

som utgångspunkt för samtal samtidigt som tillvägagångssättet lämnar utrymme för oväntade 

                                                 
49 Regeringskansliet, En svensk strategi för hållbar utveckling, s. 5. 

50 Europeiska Gemenskapernas Kommission, Gemensamma insatser för tillväxt och sysselsättning: gemenskapens 

Lissabonprogram, Faktapromemoria 2005/06:FPM5, hämtad 2013-02-02,  

<http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/Gemensamma-insatser-for-

tillva_GT06FPM5/> 

51 Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling, Riodeklarationen, Miljö- och naturresursdepartementet, 

hämtad 2013-02-17,  

<http://www.vagbrytarenstockholm.se/handbok/forsiktighetsprincipen/rio-deklarationen.pdf> 
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ämnen och ger möjlighet att följa upp nya riktningar i informanternas utsagor.52 I likhet med det 

skriftliga materialet betraktar jag intervjuerna som belysande exempel. Strävan är att undersöka 

nyanser i olika utsagor framför en stor mängd data. Förhållningssättet innebär att variationer i 

responser är lika viktiga som konsistens samt att intervjupersonerna uppfattas som aktiva 

deltagare och inte som ”talande frågeformulär”.53 De bilder av social hållbarhet och sociala 

förutsättningar i Kinda kommun som studien belyser kan med andra ord beskrivas som resultatet 

av en interaktionsprocess mellan såväl forskare och dokumentmaterial som forskare och 

informant.  

Teoretiskt och metodologiskt ramverk 

Studien kan sägas ha tre teoretiska nivåer som rör sig från vetenskapsteori till metod. 

Utgångspunkten vilar på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv; social hållbarhet förstås i termer 

av något som konstrueras. Närmare bestämt kommer jag att föreslå att talet om social hållbarhet 

kan betraktas som uttryck för ideologi i betydelsen ett trossystem om hur världen är och borde 

vara. En utgångspunkt är vidare att ideologier kan studeras i hur de manifesteras diskursivt i tal 

och skrift utifrån tanken att formuleringar och uttryckssätt gör föreställningar av abstrakt natur 

mer observerbara. Här inspireras jag framförallt av en genealogisk metod och vänder blicken mot 

det som förstås som problem och vilken verklighetsbeskrivning som ligger till grund för en given 

problemrepresentation. Sammanvävda tjänar dessa tre nivåer – socialkonstruktivism, ideologi och 

diskursanalys - till att utgöra en begriplighetsaspekt som fokuserar hur utsagor blir ”sanna” och 

vad som i ett givet sammanhang framstår som trovärdigt, förnuftigt eller önskvärt. Inledningsvis 

ges en kortfattad presentation av det konstruktivistiska synsättet. En mer ingående beskrivning av 

hur jag förstår och förhåller mig till begreppen ideologi och diskurs kommer härefter att 

presenteras. Slutligen ges en beskrivning av hur studien inspireras av en genealogisk metod.  

Socialkonstruktivism 

Som forskningstradition betonar socialkonstruktivism att det som i vardaglig mening upplevs 

självklart sällan är något givet vid närmare betraktelse. Att språkligt och idémässigt skilja ut stenar 

och träd i ett landskap som just stenar och träd och referera till landskap med dessa karakteristika 

som landsbygd är således inte naturgivet. Likaså kan åldrandet betraktas som socialt konstruerat i 

bemärkelsen att den biologiska och fysiologiska process som åldrandet innebär får sin mening i 

ett socialt och kulturellt sammanhang.54 Att vi uppfattar fenomen i ett landskap som stenar och 

träd, och att vi i regel slutar arbeta vid 65 år, beror enligt ett socialkonstruktivistiskt synsätt på att 

språket på förhand ordnar och strukturerar verkligheten för oss. Grundtesen är sedermera att den 

samhälleliga och sociala verkligheten är skapad av människan. Tanken är att all mänsklig aktivitet 

                                                 
52 Steinar Kvale och Svend Brinkmann, Interviews (Los Angeles, 2009), s. 130.  

53 Mats Alvesson och Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion (Lund, 2008), s. 466.  

54 Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin, ’Åldrandets betydelser’, Åldrandets betydelse, red. Lars-Eric Jönsson och 

Susanne Lundin (Lund, 2007), s. 18. 



 12 

tenderar att bli vanemässig och bilda mönster som över tid tar fast form, blir till institutioner och 

bildar en samhällsordning som sprider sig och möter nästkommande generation som en objektiv 

verklighet. Strukturen utgör referensramen för individens världssyn. Förhållandet mellan 

människan och den sociala världen är och förblir dock dialektiskt. Människa och samhälle formar 

och formas ömsesidigt och kontinuerligt av varandra. Social förändring är därmed möjlig och 

sker också över tid.55 Styrkan i ansatsen, vilket också gör den behjälplig i strävan att upptäcka 

samtidens normativa dimensioner, är att den inte tar det omedelbara eller till synes reella för 

givet. Som kritisk kraft uppmanar synsättet istället till ifrågasättande och granskning av 

commonsense-kunskap.56  

Social hållbarhet som uttryck för ideologi 

En utgångspunkt för studien är att social hållbarhet kan betraktas som uttryck för ideologi. Jag 

anammar här det synsätt som antropologen Cliffort Geertz banade väg för när han istället för att 

reducera begreppet till en fråga om politiska tankar och idéer porträtterade ideologi som ett 

ordnat system av komplexa kulturella symboler. Dessa symboler fungerar som representationer 

av verklighet och tillhandahåller kartor med vilka individer och grupper orienterar sig i 

samhället.57 Ideologier spänner med andra ord upp inte bara den politiska utan också den sociala 

världen för oss, vilket gör ideologiers förekomst och inverkan på hur vi uppfattar verkligheten 

oundviklig: ”we simply cannot do without them because we cannot act without making sense of 

the worlds we inhabit”.58 Synsättet medför att ideologi inte är förbehållet dominerande grupper i 

samhället utan förekommer i olika sammanhang. Perspektivet förespråkas av sociologerna Gary 

Alan Fine och Kent Sandström vilka förstår ideologi som sammanlänkade föreställningar om den 

sociala eller politiska verkligheten. En bärande punkt är att det föreligger en koppling mellan en 

bestämd skildring av världen och värderingar av denna skildring. Denna länk mellan är och bör 

befinner sig ”at the heart of ideology”.59 Ideologier tillhandahåller således, vilket i min mening gör 

begreppet relevant i studier av social hållbarhet, diagnoser kring vad som är och inte är 

problematiskt liksom de erbjuder vägledning som föreslår hur individer och grupper bör bemöta 

och lösa de fenomen som definieras som problematiska. Mot bakgrund av detta landar jag i en 

förståelse av ideologi som en uppsättning sammanlänkade föreställningar med tillhörande 

attityder som mynnar ut i uppfattningar om hur världen är och borde vara. Definitionen riktar 

fokus mot länken mellan föreställningar och attityder, vilket indikerar att ideologi har med 

tolkningar och konstruktioner att göra, och mot den roll som ideologier fyller när det kommer till 

att kartlägga världen för oss. Diskursanalys är här en forskningsmetod som intresserar sig för hur 

sociala och kulturella föreställningar och förståelser genom språk och praktik formas och sprids.  

                                                 
55 Peter L. Berger och Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 2011), s. 68-78 och s. 153-163. 

56 Søren Barlebo Wenneberg, Socialkonstruktivism (Malmö, 2001), s. 12f. 

57 Michael Freeden, Ideology, (Oxford, 2003), s. 40f.  

58 Ibid. s. 2.  

59 Ibid. s. 23. 
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Att undersöka social hållbarhet: diskursanalys 

Utmärkande för en diskursanalytisk ansats är en problematisering av relationen mellan språk och 

så kallad verklighet. Istället för att betrakta språket som ett medium för eller direkt avbildning av 

världen betonas de processer genom vilka språket i sitt läggande av tyngdpunkter och sina 

selektiva skildringar formar vår verklighetsuppfattning. Med andra ord representerar eller 

föreställer diskurser inte enbart verklighet, de bidrar till att skapa den.60 Inom den 

diskursanalytiska traditionen har jag låtit mig inspireras av Michel Foucaults arbeten. Själva 

termen diskurs använder Foucault i två bemärkelser; dels som namn på skrivna eller yttrade fraser 

och dels som beteckning på ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”.61 I ett 

foucaultinspirerat perspektiv kan diskurs härmed sammanfattas som ”practices that systematically 

form the objects of which they speak”.62 Språk och praktik förenas således, vilket i min mening är 

ett gynnsamt sätt att se på diskurser då det synliggör att diskurser åstadkommer något; de bidrar 

till att forma vår förståelse av världen och av oss själva.  

Diskurs och diskursordning 

Diskurser kan förstås som ”language in action”.63 De är språkligt konstruerade fönster genom 

vilka vi begripliggör och ”ser” saker.  Människors tankar och handlingar är således influerade, 

begränsade och i viss mån kontrollerade av olika diskurser. Dessa regleras i sin tur av sitt 

förhållande till andra diskurser. Somliga vinner dominans medan andra blir diskrediterade. 

Dominerande diskurser tenderar att vara institutionellt sanktionerade, det vill säga resultatet av 

institutionella praktiker som också upprätthåller dem.64 Foucault talar i boken med samma namn 

om “diskursens ordning”, en ordning som relaterar saker till varandra genom att klassificera dem 

och tillskiva dem mening och värde.65 Dessa organiserande principer utgör med andra ord basen 

för vår förståelse. ”Each society has its regime of truth” framhåller Foucault och betraktar 

sanning som något som produceras socialt snarare än att uppenbara sig transcendentalt.66 

Diskurser kan därmed ses som en socialt konstruerad form av kunskap, där inte minst kunskap 

som vinner status som sanning sätter gränserna för vad som är möjligt att säga och tänka i ett 

givet sammanhang.  Diskursiva strukturer sätter ramarna inom vilka individer kan förhandla olika 

subjektspositioner, vilket kan förstås som en uppsättning regler som diskursen levererar och som 

berättar hur vi bör förhålla oss i olika sammanhang.67 När Foucault talar om diskursens ordning 

är det således i termer av en tvingande ordning. Kunskap betraktas som intimt sammanlänkat 

med makt. Till skillnad från en konventionell syn på makt som tillhörande olika aktörer förstår 

                                                 
60 Mats Börjesson, Diskurser och konstruktioner (Lund, 2003), s. 19, s. 26-28.  

61 Foucault, Diskursens ordning (Stockholm, 1993), s. 57.  

62 Sara Mills, Discourse (London, 2004),  s. 15. 

63 Geoff Danaher, Tony Schirato & Jen Webb, Understanding Foucault (London, 2000), s. 31. 

64 Carol Bacchi, Analysing policy: what's the problem represented to be? (Frenchs Forest, 2009), s. 36. 

65 Danaher et al, s. 17.  

66 Magnus Dahlstedt, Aktiveringens politik (Malmö, 2009), s. 23. 

67 Mills, s. 16 och Bergström och Boréus, s. 310. 
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Foucault fenomenet som något produktivt; makt existerar i relationer och när den uttrycks i 

handling. I dagens samhälle återfinns makt framförallt i diskurser och olika kunskapsformer som 

är disciplinerande genom att de i ett givet sammanhang ”making sensible and accountable that 

which people should do, can do and thus do”.68 I sammanhanget blir det viktigt att notera att det 

utöver dominerande diskurser också finns lokala kunskaps- och trossystem, vad Foucault kallar 

“subjugated knowledges”, vilket är kunskaper som inte sanktioneras institutionellt.69Att lyfta fram 

olika former av lokala kunskaper erbjuder här en möjlighet att utmana dominerande och 

konventionella perspektiv. I studien görs detta genom att kontrastera politiska diskurser kring 

social hållbarhet med äldre kommuninvånares erfarenheter och kunskaper.  

Genealogisk metod 

Eftersom det vi uppfattar som verkligt i stor utsträckning skapas diskursivt förespråkar Foucault 

att analyser bör utgå från “diskursen själv, hur den ter sig, dess regelbundenheter” för att därefter 

söka sig mot ”de yttre villkoren för dess möjlighet – mot det som ger upphov till 

diskurshändelsernas slumpmässiga serie och som bestämmer dess gränser”.70 Foucault 

introducerar i sammanhanget begreppet genealogi. Enkelt uttryckt handlar det om att börja 

analysen i det nuvarande för att därefter studera diskursernas rötter, det vill säga de historiska 

händelser och skeenden som gör att somliga fenomen problematiseras och leder till olika sociala 

praktiker eller institutionella lösningar.71 Tanken om genealogi tillåter således att studier på 

mikronivå, här en vardagsverklighet i Kinda, kompletteras med beaktandet av mer generella 

strukturer på makronivå, så som internationell politik och global ekonomi. Inspirerad av Foucault 

betraktar jag diskurser som ”language in action” vilka systematiskt formar de objekt som omtalas. 

Det ter sig således olämpligt att betrakta aktörer som agerande på problem som existerar där ute. 

Istället förstås såväl lösning som problem som socialt konstruerade. Med detta inte sagt att det 

inte existerar någonting ”där ute” förutom konstruktioner, utan att politik ”cannot get to work 

without first problematisising its territory”.72 Inför uppgiften att analysera insamlat material 

kommer jag inledningsvis att hålla mig nära det empiriska materialet från Kinda kommun och 

undersöka diskursen själv och dess regelbundenheter. Läsningen av det empiriska materialet 

vägleds av vilka idéer och föreställningar om världen, människan och det goda samhället som 

framträder i det politiska materialet respektive vilka värden och uppfattningar om möjligheter och 

begränsningar i livsmiljön som utkristalliserar sig i de äldre kommuninvånarnas utsagor. När 

utsagor från Kinda härefter sätts i en vidare kontext i sökandet efter diskursernas yttre 

möjlighetsbetingelser, fördjupas analysen ytterligare. Det handlar om att undersöka vad som i 

utsagorna från Kinda representeras som problematiskt och icke-hållbart samt vilka antaganden 

och förgivettaganden i utsagorna som ligger till grund för problemrepresentationen. Fokus riktas 

                                                 
68 Alvesson, s. 67-70. 

69 Bacchi, s. 36.  

70 Foucault, Diskursens ordning, s. 38.  

71 Bergström och Boréus, s. 311. 

72 Thomas Osborne, ’Of health and statecraft’, Foucault, Health and Medicine (London, 1997), s. 174. 
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även mot hur problemrepresentationen har kommit till stånd, vilka släktskapslinjer den har 

kommit ur och fortsatt formas av, samt vilka effekter den kan tänkas producera för studiens fält 

och aktörer.73  Genom att ifrågasätta och granska commonsense-kunskap är förhoppningen att ta 

till vara den kritiska kraft som ett konstruktivistiskt synsätt hyser. Foucault själv beskriver 

diskursanalysens kritiska potential i följande ord: ”A critique does not consist in saying that things 

aren’t good the way they are. It consists in seeing on what type of assumptions, of familiar 

notions, of established, unexamined ways of thinking the accepted practices are based”.74 

Vetenskapsteoretisk reflektion 

När tesen att den sociala verkligheten är skapad av människan appliceras på den sociala 

institution som kallas för vetenskap blir socialkonstruktivism också en form av kunskapsteori.  

Vetenskapen utgör med andra ord inget undantag från synsättet att vår tolkning av världen på 

förhand struktureras av det språk som finns tillgängligt och vad som är möjligt att säga och tänka 

i ett givet sammanhang.75 Att forskaren inte kan ta sig bortom sin egen kulturella förståelse av 

verkligheten innebär att ”seendet är oskiljbart från perspektivet, är perspektivistiskt”.76 Denna insikt 

manar till ödmjukhet, men ställer också krav på en reflexiv hållning inför de diskurser som styr 

forskaren.77 Annorlunda uttryckt blir reflexivitet såväl tillvägagångssätt som målsättning i studien.  

I och med att studieobjektet relaterar till normer och värderingar står som tidigare nämnt en 

begriplighetsaspekt i fokus snarare än att pröva någon form av riktighet. Framför att tala om 

validitet och reliabilitet finner jag det således mer fruktbart att eftersträva tydlighet och 

transparens avseende teoretiska och metodologiska vägval. Jämsides reflektion blir detta i min 

mening viktiga faktorer för ett vetenskapligt ansvarsfullt arbete. Angående studiens teoretiska och 

metodologiska vägval betonar Foucault att det inte finns någon sanning eller kärna bakom 

diskurser som forskaren kan lyfta fram. Istället för att försöka samla utsagor till en enhetlig och 

sammanhängande diskurs förespråkar förhållningssättet öppenhet inför motstridigheter och 

alternativa tolkningsmöjligheter.78 Detta innebär sedermera att forskaren inte kan uttala sig om 

några intentioner bakom utsagor. Inte heller blir studiens resultat nämnvärt mät- eller 

kvantifierbara. Som jag ser det kan detta utgöra en svaghet, men också en styrka. Ambitionen i 

studien är att beakta subjektiva erfarenheter kring frågor om social hållbarhet och själva poängen 

att dessa inte enkelt låter sig mätas i kvantifierbara termer. När det kommer till att finna en fast 

punkt för analys har jag emellertid tagit intryck av Donna Haraways ståndpunkt att ”objectivity 

means quite simply situated knowledges”.79 Studiens resultat belyser med andra ord en tids- och 

rumsligt avgränsad kontext och subjektiva upplevelser där pluralism snarare än entydighet 

                                                 
73 Bacchi, s. 2. 

74 Foucault, ”So it is important to think?”, Power: essential works of Foucault 1954-1984 (London, 2004), s. 456.  

75 Wennerberg, s. 14.  

76 Alvesson och Sköldberg, s. 63. 

77 Börjesson, s. 10, s. 25.  

78 Ibid. s. 37. 

79 Donna Haraway, Situated knowledges, Feminist studies, Vol. 14, No. 3 (Autumn, 1988), s. 581 
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betonas. Det sanningsbegrepp som studien tar sin utgångspunkt i är således inte sanning som 

korrespondens eller sanning som användning, utan sanning som betydelse. 

Forskningsetisk reflektion 

När det gäller etiska överväganden förbundet med forskningsverksamhet sällar jag mig till den 

uppfattning som Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen hyser; att varje situation är unik och 

kräver sitt situationsspecifika övervägande.80 Förhållningssättet aktualiserar vikten av en 

kontinuerlig reflektion som följer forskaren genom hela arbetsprocessen och som förankras i 

varje specifik situation och skede av arbetet. I föreliggande fall har jag förhållit mig till 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer på så vis att studiens deltagare har informerats om villkoren för 

medverkan samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas fram till studiens färdigställande. 

Inför intervjun skickades ett brev ut med skriftlig information om studien, tid och datum för 

intervju samt kontaktuppgifter vid händelse av frågor. Ambitionen var att ge informanterna 

tillräckligt med upplysningar för att göra ett välgrundat val och ge ett informerat samtycke till 

medverkan. Insamlat material har hanterats konfidentiellt och namn på deltagare har inte skrivits 

ut i studien. Materialet används inte för annat bruk än det uppgivna inom vilket informerat 

samtycke har inhämtats. En aspekt att lyfta fram är att information om kön eller ålder i samband 

med ett uttalande kan ha ett värde i att ge transparens och underlätta för läsaren att värdera 

resultaten i studien, vilket emellertid ställs emot värdet av att i möjligaste mån avidentifiera 

studiens deltagare genom att inte tillhandahålla sådana faktorer. Min prioritering har lags vid 

sistnämnda värde. Etik berör emellertid inte enbart forskarens tillfälliga relation till sitt 

forskningsobjekt utan genomsyrar själva verksamheten. Den sträcker sig bortom en avgränsad 

process i och med att kunskap tenderar att leva kvar och byggas på i nya sammanhang. Forskaren 

har således inte enbart ett ansvar inför en konkret Andre utan också ett ansvar som består i att 

företräda kunskap på ett noggrant och eftertänksamt sätt.81 Mot bakgrund av att såväl landsbygd 

som äldre tenderar att generaliseras till en homogen plats82  respektive grupp83 har jag funnit det 

vara av särskild vikt att understryka den variation av förhållanden, uppfattningar, livsvillkor, 

intressen och erfarenheter som finns av att leva på landsbygden och av att leva som äldre.  

                                                 
80 Bente Gullveig Alver och Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 2006), s. 21. 

81 Ibid. s. 181.  

82 Forsberg, s. 34.  

83 Snellman, s. 65. 
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Analysens upplägg 

I enlighet med en genealogisk metod tar analysen sin början i det nuvarande. Studien beger sig 

således till Kinda kommun i sitt första skede. Till att börja med återges bilder från Kinda 

kommuns politiker och tjänstemän. Vad som anses utgöra en attraktiv kommun och en god 

livsmiljö samt på vilka premisser detta skapas och upprätthålls framträder i utsagorna. Härefter 

återges bilder från Kinda kommuns äldre lokalinvånare. Även här framträder föreställningar om 

vad en attraktiv och god livsmiljö innebär, hur den skapas och bevaras. Presentationerna 

avrundas med en sammanfattning och inringandet av ett antal huvudlinjer som i studiens senare 

del får betydelse för uttolkandet av det innehåll som aktörerna tillskriver begreppet social 

hållbarhet. I studiens andra skede lämnas mikronivån och vardagsverkligheten i Kinda och de 

lokala diskursena sätts i ljuset av mer generella strukturer på makronivå i sökandet efter dess 

rötter och effekter. Vilka historiska händelser och skeenden som gör att somliga fenomen ter sig 

problematiska i utsagorna från Kinda – och hur problemrepresentationerna ser ut - samt vilka 

antaganden och förgivettaganden som ligger till grund för dem är analytiska frågor som 

behandlas, liksom hur problemrepresentationerna har kommit till stånd och vilka effekter de 

tycks producera för studiens fält och aktörer. I studiens avslutande skede återknyter jag till de 

lokala utsagorna från Kinda kommun för att göra en uttolkning av vilket innehåll och vilken 

mening begreppet social hållbarhet fylls med av studiens olika aktörer. Här ges också en 

reflektion kring vad som sker i mötet mellan politiska och äldre lokalinvånares utsagor när det 

gäller betydelsen av social hållbarhet. I studiens avslutande diskussion knyts analysens olika 

skeden samman för att summera och reflektera över studiens huvudsakliga resultat. Dessa sätts 

även i kontrast till tidigare forskning, vilket mynnar ut i ett par reflektioner kring talet om hållbar 

utveckling i stort liksom ett par förslag på vidare forskning.      
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Bilder från Kinda kommuns politiker och tjänstemän 

När Kinda i studiens första skede sätts i centrum ter det sig ur ett politiskt perspektiv inte 

självklart var gränserna går för kommunens engagemang. Politiska samtids- och 

framtidsskildringar rymmer utvecklingsdrag som kan tyckas gå åt lite skilda håll. Genomgående är 

å ena sidan ett lokalt tänkande som betonar det platsbundna i tanke, handling och syn på resurser. 

Samtidigt riktas blicken å andra sidan också mot en regional och global arena som betonar det 

gränsöverskridande intresset. Dessa parallella spår får agera struktur för presentationen av 

politiska bilder, bedömningar och policyers i Kinda kommun. Inledningsvis presenteras diskurser 

som betonar det lokala, för att sedan skifta fokus till diskurser som förhåller sig till det regionala 

och globala. Avsnittet avslutas med en sammanfattning där jag också kommer att lyfta fram ett 

par huvudlinjer i de politiska diskurserna som ter sig vara av betydelse för konstruktionen av 

social hållbarhet. Dessa återkommer jag till och vidareutvecklar i studiens senare delar.  

Nära i Kinda – ett lokalt tänkande tar plats 

När tonvikt från politiskt håll läggs vid ett lokalt tänkande kretsar resonemangen kring vilka 

kvaliteter som gör Kinda till en attraktiv kommun att bo och verka i samt hur denna attraktivitet 

kan upprätthållas och reproduceras. Uppfattningar om vad som utgör en god livsmiljö, på vilka 

premisser den skapas och vad människor behöver för att må väl framträder i utsagorna. 

Inledningsvis fokuseras Kinda i geografisk bemärkelse när platsen ställs i centrum. Här handlar 

det om platsspecifika och unika kvaliteter och hur de samspelar med det samhälleliga livet i 

bygden. Härefter fokuseras Kinda i social mening när medborgaren ställs i centrum. Här handlar 

det om normer och ideal kring medborgarskapet och hur platsen också kopplar samman det 

individuella med det samhälleliga.     

Platsen i centrum 

”I Kinda är det nära. Till natur, kultur och till varandra. Vi bryr oss om varandra och det känns 

tryggt”.84 Med dessa rader presenterar sig Kinda kommun för allmänheten på sin hemsida. Närhet 

som värde länkas till en fysisk (natur), byggd (kultur) och social miljö (varandra). I ”Vision 

Kinda” ges en vidare inblick i vilka kvaliteter som finns i dessa aspekter av närmiljön och vad de 

antas bidra med för det sociala livet i kommunen: 

Harmoni 

Kindas småskalighet ger överblickbara sammanhang. Enskildhet, ro och ett varierat boende 
kan kombineras med stadens puls. 

Närhet 

Kindas invånare, både unga och gamla, är trygga i sin vardag. Det finns service tillgänglig på 
rimligt avstånd under livets olika skeden. Kindas starka nätverk är en resurs. Vi har närhet till 
kommunal och kommersiell service. Närhet till naturen, staden, och varandra gör Kinda till en 

                                                 
84 Kinda kommun, ’Om Kinda’, Senaste publiceringsdatum: 2012-12-05, hämtad 2013-04-05, 

 http://www.kinda.se/omkinda.4.6e89e88e12e7bcdeae08000267224.html 
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attraktiv kommun. Vi har snabba kommunikationer, både inom kommunen och med 
omvärlden, som ger möjlighet att bo och verka i en större region. 

God livsmiljö 

[…]Kommunens rika natur- och kulturmiljöer tas tillvara både för rekreation, och turism. Sjöar 
och vattendrag ger Kinda sin speciella karaktär och berikar livsmiljön. […] Vårt rika 
föreningsliv, vår unika natur och kultur ger spännande och intressanta upplevelser.85 

Avseende den fysiska miljön beskrivs kommunens geografiska egenskaper, dess småskalighet, ge 

överblickbara sammanhang vilket antas skapa harmoni för människan. Närhet till den 

omkringliggande naturen ger möjlighet till ro, enskildhet och rekreation. Sjöar och vattendrag 

berikar även livsmiljön i psykosocial mening. Naturen ger inte bara Kinda sin speciella karaktär, 

den utgör en resurs också för mänskligt välbefinnande. ”En god fysisk miljö är viktig för 

folkhälsan och där har Kinda kommun bra förutsättningar” står att läsa i översiktsplanen.86 Den 

byggda miljön å sin sida inbegriper närhet till såväl kommunal som kommersiell service, vilken är 

jämlik på så vis att den finns tillgänglig på rimligt avstånd och i alla skeden i livet. Härutöver 

innefattar den byggda miljön ett varierat boende och tillgång till snabba kommunikationer som 

gör det möjligt att vara rörlig och bo och verka i en större region. Den sociala miljön, slutligen, 

erbjuder ett rikt föreningsliv som ger utsikter till spännande och intressanta upplevelser. En 

resurs är också Kindas starka nätverk. ”Vi har en identitet och vi-känsla, som varje Kindabo med 

stolthet kan stå för” fastslår kommunen i Vision Kinda.87 Utmärkande för den sociala miljön är 

således att det finns en lokal identitet som inkluderar alla kommunens invånare och som varje 

Kindabo kan relatera till med en positiv identifiering. Vad starka nätverk innebär för bygdens 

sociala liv framträder mer tydligt i kommunens översiktsplan där närhet som kvalitet också 

omskrivs: 

I Kinda finns det en närhet som inte bara betyder att det är nära till Linköping, Stockholm, tåg 
och flygförbindelser, utan även en närhet mellan människor som leder till ansvarstagande, 
stabilitet och trygghet. Det är en naturlig kvalitet i en liten kommun som Kinda.88 

Korta vägar mellan människor leder till ansvarstagande, stabilitet och trygghet. Detta förstås som 

naturliga kvaliteter i en mindre kommun. Det rumsliga antas samspela med det sociala och bilda 

inte bara en lokal identitet utan en lokal kulturell identitet med vissa egenskaper. Småskaligheten 

bäddar för gemenskap och integration där Kindas invånare, både unga och gamla, kan känna sig 

trygga i sin vardag. Tjänstemannen inom äldreomsorgen i Kinda ger i sammanhanget ett 

illustrativt exempel:  

För inte så länge sedan var det en anhörig som sa att min förälder såg så mycket fram emot att 
komma till [äldreboende] för då visste vi att det skulle finnas gamla vänner där. Att få språka 
med dem, det skulle bli så roligt!  

                                                 
85 Kinda kommun, Vision Kinda, s. 1. 

86 Kinda kommun, Översiktsplan Kinda kommun, s. 12. 

87 Kinda kommun, Vision Kinda, s. 1. 

88 Kinda kommun, Översiktsplan Kinda kommun, s. 9. 
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Tack vare mönster och relationer som byggs upp under en längre tid antas ett mindre samhälle 

kunna ge en känsla av kontinuitet och förutsägbarhet till äldre invånares liv. Förtroendefulla 

relationer och personlig kännedom om människor, institutioner och förhållanden beskrivs inge 

trygghet och erbjuda stöd i situationer som uppstår under livets gång. Å andra sidan kan ett 

mindre samhälle även fungera hämmande, menar tjänstemannen, och pekar på att samma 

mönster som ger somliga individer och grupper trygghet kan verka exkluderande för andra som 

tilldelats en missgynnsam kategorisering i lokalsamhället. Samma närhet, överblick och personliga 

kännedom som beskrivs leda till integration kan ur denna aspekt också generera en viss form av 

segregation. Det hämmande kan även ligga i att det blir svårt att vara kreativ och sticka ut ”för 

det finns någon sådan här strävan att det ska vara homogent och igenkänning är viktigt”. Överlag 

antas dock närhet till natur, kultur och andra invånare göra Kinda till en attraktiv kommun; här 

finns förutsättningar för en god livsmiljö som tillfredsställer såväl livsuppehållande som 

livsberikande behov liksom det finns en tradition av ansvarstagande, stabilitet och trygghet. Det 

är emellertid inte bara korta vägar mellan människor i Kinda, det är också korta vägar mellan 

medborgare och politiker. Här övergår fokus från Kindas platsspecifika egenskaper till att sätta 

Kindas befolkning i centrum i termer av medborgare.  

Medborgaren i centrum 

”Genom den kraft och det engagemang som finns hos Kindas befolkning skapar vi tillsammans 

en attraktiv kommun att bo och verka i” slår kommunen fast i skrivelsen Vision Kinda.89 

Förutsättningarna för en god livsmiljö ”formas av människan själv”.90 Med avstamp i denna 

uppfattning, att det är Kindas befolkning som tillsammans skapar det goda samhället, inleds 

skrivelsen ”Handlingsprogram för demokratiarbetet” med en bedömning av hur väl Kinda står 

sig när det gäller medborgarinflytande och delaktighet i detta arbete: 

Det finns ett betydande engagemang såväl inom lokalsamhället som inom förenings- och 
näringsliv. Genom sin storlek har kommunen dessutom goda förutsättningar att skapa ett 
medborgerligt engagemang för kommunens framtid. […] Demokratiarbete och utveckling av 
kommunens framtid hör intimt samman.91 

I Kinda finns ett betydande engagemang från såväl lokalsamhället som inom förenings- och 

näringsliv. Vikt läggs vid att kommunen genom sin småskalighet har goda förutsättningar att 

skapa medborgerligt engagemang för bygdens framtid. Att lyckas ter sig väsentligt; 

demokratiarbetet beskrivs höra intimt samman med utvecklingen av kommunen. Det individuella 

länkas således samman med det samhälleliga. Tankegången återkommer i samtal med intervjuad 

kommunpolitiker som förknippar närhet mellan människor med delaktighet i bygdens 

angelägenheter: 

Det är ganska nära att nå en politiker. Det är inte särskilt svårt att komma in i det här 
[kommun]huset. Det är öppet. Vi har inte dörrar och lås och sådär. Och jag tror att det är en 
anda som vi vill; vi är väldigt måna om att bevara det. Att det ska vara en öppenhet och en 

                                                 
89 Kinda kommun, Vision Kinda, s.1.  

90 Ibid. 

91 Kinda kommun, Handlingsprogram för demokratiarbetet, s. 3. 
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närhet. Det ska inte vara distans till medborgarna. […] Alla är precis lika viktiga i systemet, det 
är bara att man har olika roller. […]Det är ju upp till oss att vara så finurliga som möjligt, att få 
alla att kunna bidra och känna att, ja, men jag räknas.  

Här tycks det handla om något mer än geografisk närhet och olåsta dörrar; det handlar om en 

anda eller mentalitet. Kinda präglas av öppenhet och engagemang som beskrivs gynna 

demokratiarbetet. Trots olika roller och plats i systemet strävar kommunen efter att alla ska känna 

sig delaktiga, vilket också ger en innebörd åt social hållbarhet: 

Alla behövs. Alla är viktiga. Alla måste ingå. Känna sig välkomna utifrån den de är, det är ju det 
som är social hållbarhet för mig. Utifrån, det är ju lite som arbetskooperativ säger, att man ska 
jobba 100 % utifrån sin förmåga. Att kunna ha en tolerans och en acceptans utifrån sina olika 
förutsättningar. […] Vi är inte starkare än vår svagaste länk. Alla måste fångas upp.  

Delaktighet och inkludering framstår här som mål i sig självt. Samtidigt länkas det individuella 

som nämnt ihop med det samhälleliga, varför delaktighet ter sig viktigt också som medel för 

bygdens välgång. På vilket sätt medborgarinflytande hör samman med kommunens framtid kan 

utläsas mer av i den fortsatta läsningen av ”Handlingsprogram för demokratiarbetet”:  

Kindas värdefullaste resurs är dess medborgare. För att ta tillvara denna resurs krävs att 
möjligheter ges till medborgarinflytande genom dialog, delaktighet och engagemang.  

[…] Utmaningen ligger främst i att ytterligare frigöra de resurser som finns hos medborgarna, 
de förtroendevalda, de anställda och i samspelet dem emellan. […]De anställda måste ges 
möjlighet att göra fler medborgare delaktiga i de kommunala verksamheterna.  

[…] Ungdomars engagemang är avgörande för demokratins framtid. Skolans förutsättningar 
som forum för demokratisk utveckling har alla möjligheter att utvecklas.92  

Invånarna tillskrivs en nyckelroll i utvecklingen av kommunens framtid. De är Kindas 

värdefullaste resurs. Det ideella arbete som utförs i kommunens föreningsliv beskrivs också i 

översiktsplanen som ”oumbärligt i en kommun som Kinda”.93 Den kraft och det engagemang 

som behövs förstås vara inneboende hos människan, varpå utmaningen från politiskt håll främst 

ligger i att frigöra medborgarnas resurser genom att skapa olika former av medborgarinflytande. 

Men ansvaret vilar också på den enskilda individen. Kommunpolitikern beskriver sin syn på 

medborgarskapet i följande termer: ”Vi ska inte vara invånare, passiva invånare som ska 

konsumera tjänster. Jag ser det som att vi ska vara aktiva medborgare och vara med att skapa 

samhället tillsammans”. I synnerhet lyfts ungdomsgenerationen fram som en nyckelgrupp för 

framtiden, men i ”Vision Kinda” framhålls tillika att både unga och gamla aktivt deltar i arbetet 

med kommunens utveckling. Tjänstemannen inom äldreomsorgen ser också samverkan över 

generationer som en lösning för framtiden: 

Jag tror på att förtäta och se till att människor möts över generationer […] Jag blir glad av 
tanken på att om vi skulle närma oss varandra, olika verksamheter, och använda oss av, jag 
tänker på symbios på olika plan. Och att det kan vara även i ett litet samhälle såhär. Vad kan vi, 
hur kan vi hjälpas åt? Och att det som är informellt och formellt – det offentliga och det icke-
offentliga – kan gå in i varandra. Den typen av lösningar.  

                                                 
92 Ibid. s. 3f. 

93 Kinda kommun, Översiktsplan Kinda kommun, s. 19.  
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Här beskrivs det moderna samhällets behov av nya lösningar involvera medborgarna också över 

generationer. När de kommunanställda uppmanas att göra fler delaktiga i de kommunala 

verksamheterna beskriver intervjuad tjänsteman också ett omfattande arbete inom äldreomsorgen 

som syftar till att stärka den äldres ställning när hon blivit beroende av det offentliga. Framförallt 

handlar det om människosyn där personalen istället för att ta en uppfostrande roll bör se 

människan som suverän och kapabel livet ut. Att uppmuntra till och stimulera medborgarnas 

självständighet och självtillräcklighet tar sig även uttryck i ”det rehabiliterande förhållningssättet” 

inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter. Grundtanken är att personalen inte ska ta 

över de förmågor som brukaren har och honnörsorden är delaktighet och självbestämmande.94 

Enligt intervjuad tjänsteman har mätningar visat att de äldre är nöjda med omsorgen i 

kommunen, särskilt på mindre orter med en aktiv väntjänst. Samtidigt ges uttryck för en 

medvetenhet om diversiteten av preferenser:  

Sen om det, är det [en aktiv väntjänst] bättre då eller? Hur skulle man mäta det? Då kommer 
man in på de här livskvalitet-frågorna. Vilka parametrar skulle vi titta på? […] Om vi har 100% 
måluppfyllelse, eller nöjdhet, vad är det då? Så det blir ju mer intressant med varje enskild 
individ. […] Vi tenderar ju att mäta välfärd och välbefinnande utifrån oss själva och våra egna 
behov, så det är ju liksom jätteviktigt att klara av att sätta sig in i en annan position. Att det är 
inte jag, inte mina värderingar, som styr välbefinnandet.  

Tanken som förmedlas tycks vara att det finns en diversitet kring vad människor finner 

eftersträvansvärt, vilket gör det svårt att mäta välbefinnande utifrån yttre parametrar eller utifrån 

värderingar hos betraktaren. Människans önskemål och preferenser är sedermera vad intervjuad 

tjänsteman sätter i centrum i sin reflektion kring begreppet social hållbarhet i stort:  

Som jag tolkar det, tankarna som rörde sig i mig det var att ja, just det, vilken typ av samhälle 
vill vi att det ska vara utifrån de mänskliga faktorerna? Relationerna, grupper, ett lärande, den 
ömsesidighet, alltså generationer emellan framåt, vad är det vi bär med för budskap? Där 
kommer ju liksom filosofiska och existentiella frågor in också. Så tänkte jag kring det hela. Vad 
håller? Inte bara nu utan långt fram. Vilka värden har bestått?     

Relationer och lärande mellan grupper och över generationer lyfts fram i vad som i min tolkning 

handlar om en process av reflektion och samverkan kring ”vilken typ av samhälle vi vill ha”. När 

det gäller medborgarinflytande beskrivs emellertid en viktig fråga vara att avgöra vad Kinda är – 

vad som är specifikt och vad som är generellt. Framförallt när det kommer till vilka frågor som 

kan hanteras i Kinda och vilka som kräver beslut och handling i andra forum.95 Här antyds en 

spänning mellan det lokala och det regionala och globala när det kommer till att ha inflytande 

över färdriktningen för bygden. I det följande övergår den politiska tonvikten från ett lokalt 

tänkande till ett regionalt och globalt sådant.  

                                                 
94 Kinda kommun, Det rehabiliterande förhållningssättet, s. 1. 

95 Kinda kommun, Handlingsprogram för demokratiarbetet, s. 3. 
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Kinda i världen – ett regionalt och globalt tänkande tar form 

När ett regionalt och globalt tänkande tar form i Kinda upptas de politiska resonemangen 

framförallt av hur Kinda kan göras attraktivt för tillväxt och utveckling. Uppfattningar om vilka 

yttre villkor och förutsättningar som kommunen verkar under, vad som krävs för att nå 

utveckling och framgång och vilka värden som är bevarande- eller eftersträvansvärda synliggörs i 

utsagorna. Till att börja med tas avstamp i uppfattningar om Kindas nuvarande situation. Här 

handlar det om föreställningar kring vilka materiella och ekonomiska ramar som omgärdar, 

möjliggör och begränsar kommunens verksamheter. Härefter övergår fokus till Kindas 

framtidsutsikter. Här handlar det inte så mycket om fysiska tillgångar som om inställning och 

framåtanda i arbetet med Kindas utveckling.  

Materiella och ekonomiska ramar 

I en bygd som inte präglas av stark tillväxt får kommunens översiktsplan en särskild prägel, 

inleder kommunen sin översiktsplan med att konstatera. En ständig konflikt mellan knapp 

ekonomi och kommunala och regionala ambitioner beskrivs vara i verkande.96 Kommunens vilja 

för bygden uttrycks dock i följande ord:  

Om målen [i översiktsplanen] uppnås blir resultatet en kommun där det fortfarande bor 
människor på landsbygden och i byarna, där människor och djur fortsätter att bruka, beta och 
hävda det öppna odlingslandskapet. Det är genom tillväxt i balans och boende över hela 
kommunens yta i kombination med modern teknik och framtidstro som vi kan klara av att 
behålla kvaliteter som vattnet, naturen, kulturen och närheten.97 

Natur, kultur och närhet har tidigare ringats in som platsspecifika och unika värden. 

Bedömningen är här att boende i hela kommunen och tillväxt i balans utgör premisserna för att 

bevara dessa kvaliteter. Utmärkande drag när Kindas situation diskuteras tycks emellertid vara att 

beakta och förhålla sig till uppfattade ekonomiska och materiella ramar då kommunen beskriver 

sig vara ”oerhört omvärldsberoende”.98 Ett utspritt boende över hela kommunens yta beskrivs 

vara väsentligt eftersom det påverkar möjligheten att bibehålla service, kommunikationer och 

efterfrågan på varor och tjänster även på landsbygden samtidigt som kommunen uppger sig ha 

”små möjligheter att påverka förutsättningarna för jord- och skognäringarna”.99 Kommunens tre 

småskaliga äldreboenden framhålls som uppskattade samtidigt som intervjuad tjänsteman ger 

uttryck för att det på grund av ekonomisk lönsamhet kan bli nödvändigt att bygga större komplex 

i framtiden. Härutöver ser tjänstemannen en utveckling mot ökad vård i hemmet genom tekniska 

hjälpmedel och hembesök samt att informella nätverk i form av exempelvis anhörig- eller 

grannvård kommer att bära upp äldreomsorgen parallellt med de formella insatserna. Även dessa 

utvecklingar drivs enligt utsago på av kostnadsskäl samtidigt som det enligt tjänstemannen finns 

ett intresse av ökat oberoende, att människan vill klara sig själv. Viktigt för en levande bygd ter 
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97 Ibid. s. 9. 

98 Ibid. s. 18. 

99 Ibid. s. 42. 
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sig också befolkningens sammansättning vara. ”Vår befolkningspyramid som ska se ut som en 

pyramid helst ser inte ut så”, kommenterar intervjuad politiker Kindas situation en aning 

skämtsamt, ”den ser mer ut som en svamp; en svamp med en midja”. I kommunens 

översiktsplan framgår vikten av demografisk balans även i termer som understrycker allvaret i 

situationen: 

Ett övergripande mål för Kinda som helhet bör vara en bra befolkningsfördelning och gärna 
en ökande befolkning. […] Utan befolkning i barnafödande ålder avstannar samhället och dör 
på sikt ut. De vuxna förvärvsarbetande i spannet 20-65 år står även för försörjningen. Om 
antalet arbetstillfällen minskar, minskar således den befolkningsgrupp som står för försörjning 
och reproduktion.100 

Utan befolkning i barnafödande och förvärvsarbetande ålder hotas bygdens fortlevnad och 

nuvarande försörjning; samhället avstannar och dör på sikt ut. Emedan vuxna i åldersspannet 20-

65 år framhålls som nyckelgrupper ger tjänstemannen inom äldreomsorgen infallsvinkeln att 

också den äldre människan kan ha en roll att spela i sammanhanget:  

Även den som är 90 år kanske har en uppgift när det gäller reproduktionen, även om hon inte 
själv bidrar till det fysiskt. Genom att finnas där med kunskap, kan möjliggöra, kan inge hopp, 
kan ge trygghet, och det kan finnas ekonomi för de som är yngre.  

Här lyfter tjänstemannen ett perspektiv som inte enkom värdesätter produktion och reproduktion 

i monetär och fysisk mening utan betonar värden av mer abstrakt natur, så som tillförsel av 

kunskap, hopp och trygghet. Tanken kan samtidigt till vis del sägas rymmas inom det ekonomiska 

tänkandet då äldre beskrivs möjliggöra och underlätta för den yngre generationen så att det ”kan 

finnas ekonomi” för dem. När det kommer till den andra premissen för att nå uppsatta mål – 

tillväxt i balans - beskrivs framförallt den näringslivsmässiga utvecklingen också den i ordalag 

som understryker dess avgörande betydelse för bygdens livsmiljö och uthållighet:  

Samhällets ekonomi kan delas upp i skattefinansierad och marknadsfinansierad. Den 
skattefinansierade ekonomin står för samhällets gemensamma grundläggande viktiga 
värderingar tex skola, sjukvård, infrastruktur och rättsväsende. En förutsättning för 
skattefinansierade verksamheter är att det finns något att beskatta, en skattebas, vilken utgörs 
av de marknadsfinansierade verksamheterna. […] Sambandet mellan mänskligt välbefinnande 
och en orts ekonomiska motorer är mycket påtagligt. […]För att få en god bild av framtiden är 
ett nära samarbete mellan näringslivet och kommunen av avgörande betydelse. Genom ett nära 
samarbete har kommunen möjlighet att vara förberedd och kan tillgodose näringslivets 
behov.101 

Företag och näringsliv skildras inte bara som viktiga utan som en förutsättning för kommunens 

välfärdsinstitutioner, så som skola och sjukvård. Ekonomisk tillväxt framhålls som en 

grundförutsättning för en god social livsmiljö; sambandet mellan mänskligt välbefinnande och en 

orts ekonomiska motorer är som kommunen uttrycker sig ”mycket påtagligt”. Ett nära samarbete 

med näringslivet beskrivs som viktigt så att kommunen har möjlighet att vara förberedd och kan 

tillgodose näringslivets behov. Det finns till synes en betoning på anpassning, att lösa problem 

och tillmötesgå krav som ramas in av den situation där Kinda beskriver sig som starkt beroende 
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av omvärlden. Vid sidan av ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt lyfts emellertid också 

framtidstro och modern teknik fram som medel att nå kommunala mål och ambitioner. Enbart 

till viss del tycks bygdens hållbara utveckling handla om fysiska och materiella tillgångar, det 

handlar även om inställning och förmågan att se nya möjligheter. 

Visioner och framåtanda 

”God, stabil ekonomi och visioner gör att Kinda är en kommun i framkant” fastslår Kinda 

kommun på sin hemsida.102 Visioner har till synes också sitt utrymme i politiska utsagor från 

orten. I kommunens värdegrund, med ledorden framåtanda, ansvarskänsla och dialog, ges en 

vidare inblick i vilket värde och vilken funktion detta fyller för det nuvarande men framförallt det 

framtida livet i kommunen. Framåtanda utgör ett första ledord i värdegrunden: 

Framåtanda ska få Kinda kommun att utvecklas. Det handlar om att se möjligheter och att 
våga tänka nytt. Genom ett tillåtande klimat vågar vi ta beslut och för utvecklingen framåt. 
Reflektion tillför organisationen nya idéer. Vi ser förändring som en naturlig del av utveckling 
och välkomnar samarbete.103 

Förändring ses som en naturlig del av utveckling. Reflektion handlar primärt om att generera nya 

idéer; att se möjligheter och våga tänka nytt. Stabilitet som värde får i viss mån stå tillbaka till 

förmån för värdet av flexibilitet och en ”våga satsa”-mentalitet.  Detta ger ett tillåtande klimat 

som också tillåter att utvecklingen förs framåt. Samarbete välkomnas och i detta beskrivs 

medarbetarna i Kinda ha en nyckelroll. Ansvarskänsla utgör också värdegrundens andra ledord:    

Som anställd har jag ett personligt ansvar att dela med mig av kunskap och att själv söka 
information. Vi gör rätt saker i rätt tid. Vi ser oss som en del av en helhet och arbetar 
tillsammans i ett helhetstänk på lång och kort sikt.104 

Från att beskriva sig som beroende av omvärlden skiftas här betraktelsepunkt och kommunen ser 

sig som en integrerad del av denna omvärld; som en del av en helhet. Att ta personligt ansvar 

handlar här om att kontinuerligt erhålla och dela med sig av kunskap så att kommunen kan leva 

upp till ambitionen att göra rätt saker i rätt tid. Rätt kompetens och vetande tycks utgöra viktiga 

faktorer för kommunens framtid. I sammanhanget kommenterar tjänstemannen att äldres 

kunskap har tenderat att bli misskrediterad under en tid när fokus i samhället låg på produktion, 

men att det idag – inte minst genom debatten om ett hållbart samhälle – finns ett intresse för 

andra värden, däribland upplevelsevärden. Mot bakgrund av detta görs följande reflektion:  

Då blir det ju intressant att se hur vi kommer att betrakta livet och åldrandet utifrån de 
reflektionerna av andra parametrar. Vad är det för kunskap vi värderar? Är det livskunskap? 
Teoretisk kunskap? Det är så många aspekter att fundera på, men hur många av oss har inte 
erfarenhet av att ha pratat med en äldre person om ett dilemma eller en händelse i livet som 
kanske har varit smärtsam och där den äldre - en farmor, en mormor, en morfar, farfar – har 
kunnat förmedla hopp eller förtröstan. På ett sätt, med en distans som vi kanske inte har med 
mindre livserfarenhet. 
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Tjänstemannen tycks ge uttryck för tankegången att en annan typ av kunskap än nya idéer och 

innovation kan vara av värde i strävan efter en hållbar utveckling. Det som omnämns är en 

kunskap som står i samband med längre livserfarenhet och förmågan att inge hopp och 

förtröstan. En annan typ av perspektiv ter sig värdefull, som har ett större mått av historisk 

erfarenhet och distans jämfört med ett där det gäller att söka ny information för att göra rätt 

saker i rätt tid. Oavsett form av kunskap behöver den dock förmedlas för att brukas. Dialog utgör 

värdegrundens tredje ledord. En välfungerande organisation handlar om kommunikation, 

öppenhet och tydlighet. I samtal med intervjuad politiker ges uttryck för uppfattningen att en 

stark politisk styrning som kopplar kommunens utvecklingsmål med de beslut som tas är 

väsentligt för strävan att göra Kinda till en attraktiv kommun att bo och leva i. Det handlar som 

intervjuad kommunpolitiker uttrycker det om att hitta ”den optimala organisationen för att nå 

tillväxt och utveckling i vår kommun”. Genom en god organisation ser sig kommunen till synes 

förmögen att styra sin egen utveckling.   

Sammanfattning  

Politiska tankar om färdriktning och utveckling i Kinda kommun kan möjligtvis sammanfattas 

som så att kommunen värdesätter en småskalig och lokal tillvaro men har ett storskaligt och 

globalt tänkande. Dessa parallella spår – det lokala och globala - omspänner till synes också ett 

rumsligt och temporalt fält. I det lokala handlar det om det rumsliga. Det handlar om Kinda som 

geografisk plats och om Kindas befolkning. Ett samhälle på människans villkor skrivs fram som 

betonar det lokala i tanke, handling och syn på resurser. En paradox i sammanhanget är att 

gemenskap och interaktion betraktas som naturliga kvaliteter i en mindre bygd samtidigt som 

kommunen ger uttryck för nödvändigheten av att skapa traditioner och arenor för detta; genom 

sin storlek säger sig kommunen ha ”goda förutsättningar att skapa ett medborgerligt 

engagemang” liksom det är upp till kommunen att ”vara så finurliga som möjligt” för att få alla 

invånare att vara och känna sig delaktiga. I ett regionalt och globalt perspektiv står det temporala i 

fokus. Här handlar det om var Kinda befinner sig i en större samhällsutveckling; om egna 

förutsättningar och yttre villkor. Ett ökat omvärldsberoende skrivs fram som ställer krav på 

utvidgning, anpassning och rörlighet. En paradox ter sig vara att Kinda beskriver sig som 

”oerhört omvärldsberoende” och inriktar sig mot anpassning och problemlösning samtidigt som 

det finns en inställning att allt är möjligt för den kommun som vågar satsa och tänka nytt inför 

framtiden. En stor del av det politiska talet i Kinda rör sig således i spänningsfältet mellan det 

lokala och det globala. Krafter som inriktar sig mot bevarande och stabilitet samexisterar med 

krafter som verkar för förändring och flexibilitet. Kommunen tycks nödgad att spela flera roller 

samtidigt för att tillmötesgå intressen och krav från olika grupper, regioner och generationer. 

Gränserna för Kindas engagemang kan således sägas sträcka sig över både tid och rum i strävan 

efter en hållbar utveckling. När det gäller huvudlinjer som i ett senare skeda av analysen kommer 

att koppla till den politiska konstruktionen av begreppet social hållbarhet kan tanken om en lokal 

kulturell identitet som genererar ansvarstagande, trygghet och stabilitet lyftas fram liksom idén 

om ett aktivt medborgarskap där medborgerligt engagemang beskrivs höra intimt samman med 
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utvecklingen av kommunens framtid. Till detta betonas vikten av ekonomisk och 

befolkningsmässig tillväxt för bygdens välgång och fortlevnad liksom betydelsen av visioner och 

framtidstro där framåtanda ska få Kinda kommun att utvecklas.   

Bilder från Kinda kommuns äldre lokalinvånare 

Politiska diskurser från Kinda antyder att utvecklingen i lokala miljöer i allt högre grad handlar 

om egenskaper och förhållningssätt bland de bofasta; medborgarna beskrivs som ”Kindas 

värdefullaste resurs”. Samtidigt betonas på nationell nivå att visionen om hållbar utveckling i 

grunden är en fråga om värderingar och livssyn, vilket öppnar upp för en bredd av synsätt.105 

Politiska bilder av lokalsamhällets förutsättningar utgör till synes enbart ett, om än 

mångfacetterat, perspektiv som behöver kompletteras med berörda människors värderingar, 

preferenser och förväntningar för att fungera långsiktigt. Studien skiftar således nu perspektiv 

från politiska bilder och offentliga bedömningar till äldre kommuninvånares erfarenheter och 

upplevelser. Vilka värden, möjligheter och begränsningar som framträder i äldre 

kommuninvånares utsagor om livet och vardagen i Kinda kommun, liksom vilka spänningar som 

kan uppstå i relationen mellan den äldre människan och sociala förutsättningar i närmiljön, står i 

fokus under kommande avsnitt. Inledningsvis behandlas vilka värden och preferenser som 

framträder i äldre kommuninvånares utsagor, därefter upplevelser av livsmiljöns möjligheter och 

begränsningar. Slutligen ges en sammanfattning där ett antal huvudlinjer lyfts fram i de äldre 

kommuninvånarnas utsagor som ter sig vara av betydelse för det innehåll som begreppet social 

hållbarhet tillskrivs.  

Värden och preferenser 

I utsagor från de äldre kommuninvånare som har intervjuats framträder värden och preferenser 

som anknyter till specifika karaktärsdrag i natur, kultur och byggd miljö men som också länkas till 

föreställningar om det sociala livet och till emotionella aspekter av boendemiljön. Uppfattningar 

om vad som utgör en god livsmiljö, på vilka premisser den skapas och bevaras liksom vad 

människor behöver för att må väl framträder också i dessa utsagor. Inledningsvis berörs värden 

kopplat till bygdens sociala liv i diskurser om gemenskap och trygghet respektive engagemang 

och kollektivt ansvar. Härefter framträder värden kopplat till individualitet i diskurser om 

enskildhet och rofylldhet respektive självständighet och eget ansvar.       

Gemenskap och trygghet 

Ansvarstagande, stabilitet och trygghet betraktas från politiskt håll som naturliga kvaliteter i en 

mindre kommun. Att människor bryr sig oss om varandra, och att detta skapar trygghet, är en 

uppfattning som understödjs av majoriteten av de äldre som har intervjuats. Elsa är inte född och 

uppvuxen på orten, och var vid flytten till bygden övertygad om att hon inte skulle bo kvar på om 

hon blev änka. Ett ställningstagande som hon senare kom att omvärdera:  

                                                 
105 Regeringskansliet, En svensk strategi för hållbar utveckling, s. 8. 
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Jag hade ju sagt innan såhär, om du dör före mig så ska du veta att jag bor inte kvar här på 
landet utan då flyttar jag in till Linköping. Men sen så blev det ju inte så utan jag har ju blivit 
kvar. Och det var ju att jag märkte, jag mötte så mycket hjälpsamhet och att människorna 
brydde sig om mig. Där bodde jag ensam då i [namn]. De kom och frågade om jag behövde 
hjälp med det ena och det andra. […] Och ändå bor jag, för jag har till närmaste granne, ja, 
över skogen 300 meter. Jag ser dem inte […] men ändå så bryr man sig.  

Beskrivningen görs i jämförelse med staden, och erfarenhet av att bo i samma trappuppgång utan 

att veta något om grannarna. Dessa skildringar i kombination med en utvärderande komponent, 

en värdering av den omtanke och hjälpsamhet som hon upplevde sig få, resulterade i att Elsa 

valde att bo kvar på landsbygden också som änka. Gleshet, tycks resonemanget vara, snarare 

stärker än försvagar banden mellan människor, även om avstånden är långa så bryr man sig. En 

annan bild förmedlar emellertid Alma som inte säger sig ha någon nämnvärd kontakt med 

grannar som kan fylla en trygghetsskapande funktion. Här är föreställningen istället att vanan av 

att ha det ensamt omkring inger en trygghet i sig: ”Jag är inte orolig. Nej. […] Jag har ju bott här 

hela tiden, jag är ju van vid att ha det, att det är ensamt omkring”. Här tillskrivs det bekanta en 

trygghetsskapande aspekt. Utöver trygghet och samvaro beskrivs gemenskap av Ester och Lage 

också i termer av en praktisk aspekt som gynnar stabilitet och hållbarhet för såväl enskilda 

individer som bygden i stort: 

Lage: Sen har vi världens bästa grannar med så om man skadar sig, en gång i tiden så bröt jag 
en fot, och då kom genast grannarna och hjälpte till. Jag behövde inte be om hjälp en gång. Så 
att bättre kan man ju inte ha det. 

Ester: Och är man sjuk så ställer alla upp, eller är det någonting. Ja, man kollar upp att det lyser 
i fönster och så.  

Lage: Och på vintern, då måste man hålla vägen öppen här och är det så att vi ska åka bort 
eller blir sjuka eller något, då är det bara att prata med grannen, då sköter han vägen. Och 
detsamma hjälper jag honom om han behöver hjälp.  

Här ges beskrivningen att det finns en form av ömsesidig grannsamverkan; det handlar om att 

ställa upp och hjälpa varandra. Detta omnämns i positiva ordalag; det är att ha ”världens bästa 

grannar”. Det kollektiva samverkandet inte bara underlättar utan tar i utsagorna också prägel av 

nödvändighet och norm, så som i samtal med Arvid och Eivor: 

Arvid: Ska vi överleva på landsbygden och i skogen då är sammanhållningen A och O tror jag. 
Ensam är inte stark längre. I stan kanske man kan vara stark och bo ensam i en lägenhet och 
man får hjälp av hemtjänsten och vad det nu är, men här måste man nog- 

Intervjuare: Det är nog något jag har snappat upp tidigare, vad jag har uppfattat som en tyst 
överenskommelse att man hjälper varandra. Det behöver ju inte vara likadant på alla platser. Är 
det något ni känner igen? 

Arvid: Både och. Grannsämjan kan ju vara störd för långt tillbaka och det är sällan bra, en 
ovänskap som ligger och de ska inte hjälpa varandra. Men som regel är det nog så att man vill 
hjälpa till och stötta varandra. Men det finns ju alltid avarter där det inte stämmer. 

Eivor: Ja, tyvärr så finns det väl det. Om man tänker tillbaka hur det har varit, som det inte är 
nu, men som det har varit på 60- och 70-talet. När det är så få hus som det är här, då är det ju 
väldigt viktigt att det inte finns en familj i det här som har en helt annan syn. 
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Sammanhållning framstår här ha ett värde för graden av hållbarhet; den är A och O för att klara 

sig på landsbygden. Det är ”sällan bra” om grannsämjan är störd, vilket indikerar att det är fråga 

om ideal och normer. Att det finns ”avarter” beskrivs som något negativt medan det uppfattas 

vara viktigt att människorna i grannskapet inte har vitt skilda principer och levnadssätt.  

Sammanhållning som ideal tenderar i viss mån att ta prägel av likformighet. 

Engagemang och kollektivt ansvar  

Från politiskt håll upptas Kinda av frågor kring var gränsen går för kommunens engagemang. 

Reflektioner kring ämnet, då för den enskilda individen, finns med också i föreställningar hos 

lokalbefolkningen. Att engagera sig i föreningsliv och andra sociala evenemang tycks fylla två 

syften.  Det handlar dels om att skapa ett eget socialt sammanhang, att ha en plats och en roll i 

bygden, men det handlar också om att verka för bygdens välmående och fortlevnad i stort. När 

Elsa beskriver att deltagande i föreningslivet är ett sätt att få uppskattning indikerar hon samtidigt 

att det är önskvärt att ta ansvar för bygdens sociala liv: 

Elsa: Jag känner så mycket uppskattning man har fått för det man har gjort, den glädjen att folk 
kommer och säger det till en också. […] Då vill man gärna fortsätta.  

Intervjuare: Ja. Och att man gör något kanske både för sin egen skull och för bygdens skull? 

Elsa: Främst kanske för bygdens egentligen, men man får vara, det är det här med delaktighet. 
Genom att vara i den föreningen så är jag ju delaktig i bygden där i alla fall genom den här 
föreningen. Vi är väl en 300 medlemmar eller någonting. Det är ju ett sätt att vara delaktig. Att 
visa själv ett intresse för den bygd man kommer till. För har jag den attityden att det kvittar, för 
det finns ju de som inte gör så mycket så, eller de åker till sina andra inne i stan eller någon 
annanstans, så; då kommer de inte heller in. Med folket och så. Så det tror jag är viktigt. Man 
måste hjälpa till själv.   

Att visa intresse för bygden beskrivs som ett sätt att komma in ”med folket”, vilket tyder på att 

en åtskillnad görs mellan människorna i bygden och ”de andra” inne i stan och att det finns en 

norm eller ett ideal att ta hänsyn till; attityden att det kvittar vad som händer med bygden är 

mindre önskvärd. Det engagemang som investeras i föreningslivet går således utöver den enskilda 

individen till att också inkludera vad som uppfattas ligga i bygdens intresse. Bakgrunden tycks 

vara att föreningslivet framställs som väsentligt för livsmiljön i bygden. Arvid och Eivor är aktiva 

inom en föreläsningsförening som beskrivs vara mycket uppskattad på orten. ”Folk frågar ju efter 

de här föreläsningarna” förklarar Eivor och tillägger att evenemangen också fyller en social 

funktion, vilket enligt utsago inte minst visat sig på senare år när det har det tillkommit kaffe efter 

varje föreläsning: 

Och då är det ju dels föreläsningen och sen är det den här sociala biten. För en del åkte kanske 
hem tillsammans och fikade några ihop men det finns en hel del som kommer ensamma också 
eller kanske tillsammans, två karlar tillsammans som bor en bit ifrån varandra och samåker, 
som då säger hej då och åker hem. Men som nu stannar kvar här och så pratar man om 
föreläsningen och om annat. Så det är ju en väldigt social bit där borta. Och det uppskattas ju, 
det märker man ju. 

Utöver att vara ett trevligt inslag i vardagen eller ett lärotillfälle ges här uttryck för uppfattningen 

att föreläsningarna utgör en viktig social mötesplats. Eivor lyfter särskilt fram aspekten att 

föreningslivet blir ett sätt att inkludera ensamstående som inte på egen hand har kontakter att 
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träffa. I geografisk bemärkelse ter sig det individöverskridande engagemanget för bygden 

avgränsat relativt snävt för somliga medan andra gör bedömningen att betydelsen av tid och rum 

har sträckts ut. Arvid och Eivor startade upp en återkommande sommarfest för de närmsta 

grannhusen; ”då är det de som bor här i området, ett par kilometer häråt eller däråt, så alla de 

som har anknytning till den här orten” medan närområdet enligt Elsa har blivit större, rörligheten 

mer omfattande, och relationerna med det. Förutom att sträcka sig över den enskilda individen 

och ett geografiskt område tycks gränsen för engagemanget i vissa fall också sträcka sig bortom 

den egna livslängden. För många är det viktigt vad som händer med deras hembygd i framtiden, 

samtidigt som dess öde ofta upplevs som osäker:  

Man vill ju inte att den ska bli glömd eller dö ut på något sätt utan att det är viktigt att, att 
andra tar över och fortsätter det verk som vi gör eller som vi försöker sprida nu vi som jobbar 
inom de här verksamheterna som jag främst aktiverar mig i. Det vill man ju inte att det ska 
sluta där. Nu har ju inte jag barn och sådana som, för mina barn är ju uppvuxna mer i [stad]. 
Men det här har ju alltid varit deras fritidshus, de har ju starka känslor för det. Men deras barn i 
sin tur har ju inte samma känslor som de har haft. Och för bygden, inte för bygden alltså. För 
vårt hus, det känner de väldigt mycket allihop men sen tror jag inte de bryr sig så väldigt 
mycket om bygden däråt. Där kanske det stannar hos mig på något sätt. 

Här ger Elsa uttryck för uppfattningen att gränsen för det engagemang en person känner för 

platsen – och vilket omfång detta tar sig - är beroende av graden av känslomässig förankring. 

Barnen uppges känna ett engagemang och ett ansvar för huset tack vare att de spenderat mycket 

tid där, men detta engagemang sträcker sig inte till bygden. Med barnbarnen försvagas den 

känslomässiga förankringen ytterligare, den tunnas ut med generationerna. Ett omvänt 

förhållande gäller dock för en annan av studiens informanter, där tillhörigheten till orten har 

stärkts över tid:  

Jag är född i det här huset, och alla generationer tillbaka. […] Det har varit i släkten i 343 år 
och alla generationer är födda i det här huset där vi sitter nu. […] Jag skulle nog inte trivas 
någon annanstans tror jag. 

Att känna till allting, såväl huset som markerna runt omkring, beskriver informanten som det 

bästa med boendeplatsen. Den personligt upplevda förankringen liksom vetskapen om att 

tidigare generationer är födda i samma hus ger bedömningen att informanten inte tror sig kunna 

trivas någon annanstans. Utöver att det kollektiva ansvaret för bygden anses viktigt för den 

nuvarande livsmiljön tycks uppfattningen vara att utan engagemang och initiativ från invånarna 

tynar det sociala livet ut. Ett beslut att minska sin medverkan i föreningslivet upplevs av flertalet 

informanter drabba omsorgen om bygdens framtid, vilket framgår av följande ordväxling: 

Eivor: Det tar ju mycket jobb det här och det är ju helt ideellt. Men vi känner det nu att det 
kanske är dags att trappa ner. Men då kommer problemet; vilka är det som vill ta över och 
fortsätta jobba ideellt och lägga ner en massa jobb? Tyvärr så är det svårt. 

Arvid: Det är det svåra med all föreningsverksamhet och oavlönat arbete. 

Intervjuare: Finns det inte efterträdare? 

Arvid: De vill gärna komma, men de vill inte ha något ansvar. Komma till ett årsmöte, nämen, 
då kan jag ju bli fast för något, då kan jag ju bli invald! Det går ju inte. Sen har jag sett, 
idrottsföreningar har haft årsmöten, då har det varit mellan sex och tio på de där årsmötena. 
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Och det är föreningar som har 200-300 medlemmar. Så kommer sex till tio personer till 
årsmötet. Det är skrämmande.  

Intervjuare: Skulle ni säga att det är viktigt för bygden här att det finns ett engagemang? 

Arvid: Det är helt rätt, det är viktigt. 

Eivor: Jätteviktigt. Mycket viktigt. 

Arvid: Det vet de om. Alla vet om det. Men inte jag. Nej, inte jag. 

Intervjuare: Vad beror det på tror ni, om man ska spåna lite? 

Arvid: Ja, de vill ha frihet. De vill känna frihet. 

Den skildring som informanterna ger är att människor har ett behov av social gemenskap, att 

detta är viktigt för invånarnas trivsel och ortens vitalitet, varpå värderingen blir att ta ansvar för 

bygdens sociala liv. Att detta är viktigt ”vet alla om”. Problematiskt ter det sig därmed vara med 

en avtagande benägenhet att ta på sig ansvar och arbeta ideellt; en utveckling som beskrivs som 

”skrämmande”. I ordväxlingen synliggörs vidare en brytpunkt mellan två värden. Å ena sidan en 

norm och ett ideal att ta visa intresse för bygden och ta ett kollektivt ansvar, å andra sidan värdet 

av frihet. Det senare kommer till uttryck i talet om enskildhet och rofylldhet respektive 

självständighet och eget ansvar som också är tongivande i utsagorna. 

Enskildhet och rofylldhet 

Enskildhet och rofylldhet beskrivs av Kinda kommun som medel för harmoni och balans i livet. 

Detta framställs som viktiga värden också hos de äldre kommuninvånarna. Framförallt ses den 

omkringliggande naturen som den arena som möjliggör dessa värden: 

 

Elsa: När vi bodde i [stad], och vi kom ut till [namn på ort] som ju var vårt fritidshus; bara man 
klev ut ur bilen och så stod man där så var det som om det bara rann av, allt. Och så hörde 
man fåglarna sjunga – jag är väldigt intresserad av fåglar och blommor – då hörde man fåglarna 
sjunga och det luktade gott och det var, storstaden föll av och stressen från jobbet och allt det 
man hade. […] Du är bara som du är.   

 
Lage: För mig är [ett hälsosamt liv] att leva i samklang med naturen.  

Arvid: Man måste gilla naturen och djur och det. Det finns de som bor i naturen och i skogen 
men de bryr sig inte om fåglar eller något, de matar ingenting. De har ingen känsla för det. […] 
Men har man det dessutom, då blir det ju ännu mer. En helhet.  

 

För Elsa beskrivs tystnad, stillhet, djur- och naturliv vara det som eftertraktas, men detta länkas 

även till en uppfattning att miljön möjliggör för henne att ”vara som hon är”. Ett liv i balans 

upplever också Lage vara att leva i samklang med naturen, vilket av Arvid beskrivs som en helhet. 

Betydelsen av det omgivande landskapet förefaller vara mer komplext än att ha möjlighet till 

”rekreation och turism” som betonat i Vision Kinda. Plats länkas samman med person och 

uppfattningen tycks vara att miljön bidrar till människans meningsskapande om sig själv. Här 

finns en uppfattning om människan som präglad av sin kontext. För Arvid är naturvärden 
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centrala för graden av livskvalitet, det är också värden som uppges bestå, samtidigt som han 

framhåller att preferenser är individuella: 

Det är ju inte säkert att alla tycker så. Men är man uppfödd i lite enslighet och i naturen och 
med tysthet, då är det värden. Och de består ju. Det förändras inte. Söker man det, då finner 
man det. Men som sagt, en storstadsbo kanske skulle få lappsjuka av att bo här en vinter. Det 
kanske inte gick bra. Jag tror inte det. Men det är väl vad man är van vid och de värden man 
har med sig och är född med, det är de man då kanske gillar och söker sig till.  

Människan förstås som en vanemänniska och hennes intressen och värderingar präglade av 

miljön. Den som har tillbringat sitt liv i staden har lättare att åldras i staden och vice versa 

resonerar Alma och berättar om stadsbor i Linköping som erbjöds äldreboende i Bestorp, ett litet 

samhälle i ytterkanten av kommunen: ”De tyckte att de var instängda där och jag tycker jag är 

instängd i stan!” Erfarenheten är att människor upplever samma miljö på olika vis. Alma berättar 

om sin egen mor som levt hela sitt liv på landet men som gammal fick en lägenhet inne i ett 

större samhälle:  

Hon trivdes inte i stan. Hon gick inte ut helt enkelt. Gå ut, det är ju att gå ut här och gå ut i det 
gröna liksom. I naturen. Men att gå ut på en gata och bara gå på en gata utan att ha något 
ärende eller, nej, det gjorde hon inte. Hon gick inte ut alltså.  

Vad det betyder att ”gå ut” beskrivs vara att gå ut i naturen, inte på gatorna i staden. Vad som 

erbjuder ”spännande och intressanta upplevelser”, som Kinda kommun uttrycker sig, tycks även i 

Eivors utsaga variera med preferenser snarare än vara något på förhand givet:  

Om vi bodde i en fin lägenhet inne i Kisa eller något annat samhälle idag; vad skulle vi göra då? 
[…] Det finns alltså när man står utanför [nuvarande hemmet] så finns det massor med olika 
variationer på natur. Och då måste vi åka iväg någonstans om vi ska kunna uppleva det här om 
vi bor i stan och har bara gatorna och bilarna nedanför.  

Vad som upplevs som långa avstånd förefaller vara avhängt vad personen i fråga vill ha nära sig. 

Trots att staden ofta förknippas med närhet och förtätning kan det betyda långa avstånd för den 

som vill komma ut till en viss typ av natur. Tanken om att livssituationen bör utgöra en helhet 

och att individen bör finna och leva i enlighet med sina egna preferenser återkommer när Elsa 

reflekterar över innebörden i begreppet hållbarhet: 

Ja, det är ju kvalitet. Ja, kvalitet på det man har och det liv man lever tycker jag är väldigt 
viktigt, det är hållbart också. Kvalitet är hållbart. Det varar länge. […] Att det man satsar på ska 
inte bara vara såhär lite nu och lite då och en liten bit som inte fungerar, utan man tänker lite 
längre. Det här vill jag ha, såhär vill jag ha det. Jag vill att det ska fungera så att man kan känna 
att man trivs och, ja, jag tror det. 

Hållbarhet förefaller i Elsas mening handla om att hitta sin egen vilja och väg, att inte förställa sig 

utan trivas med det liv som levs; att leva i enlighet med sina preferenser. Det inbegriper ett 

helhetstänk, alla bitar ska fungera, och en långsiktighet, att tänka lite längre. 

Självständighet och eget ansvar 

Tidigare har framhållits att livet på landsbygden i Kinda i stor utsträckning beskrivs innefatta en 

gemenskap och sociala nätverk, vilket enligt flertalet informanter resulterar i trygghet och 

samhörighet. Samtidigt, eller kanhända som en aspekt av detta, finns också en stark betoning på 
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individens eget ansvar för sin livssituation i både social och praktisk bemärkelse. När det gäller 

den sociala samvaron ges bland annat följande reflektioner:   

Elsa: Man måste ta kontakter själv också. Jag sa att folk bryr sig men de kan ju inte bry sig hur 
länge som helst, man måste ju själv visa också. Det tänkte jag också på då efter, sen jag blev 
ensam. Jag kunde ju inte bara sitta och vänta på att folk skulle ringa till mig och bry sig om mig 
och så vidare utan jag måste ju ut själv.   

Ester: Det är en trevlig stämning i [ort]. Men flera säger att det är svårt att komma in. Det 
beror ju också på en själv, om man pratar med folk och så.  

Mer än att gemenskap och integration är naturliga kvaliteter ges här uttryck för uppfattningen att 

individen själv måste jobba på att bli en del av samhället. Tanken om det egna ansvaret för graden 

av välbefinnande återkommer inte minst när Arvid ombeds reflektera över vad begreppet 

hållbarhet kan betyda: 

Ja. Livskvalitet. […] Men livskvalitet det kommer inte av sig självt. Det måste man ju bidra till 
vad jag förstått. Man måste skaffa sig livskvalitet, det är inget som serveras. Man måste själv 
åstadkomma en hållbarhet då och hjälpa till. […] Man får vara vaken och alert och se sig 
omkring. Vad kan jag göra för att tycka att det här blir ännu bättre? Att vara lyhörd. 

Livskvalitet, eller hållbarhet i det egna livet, uppfattas inte vara något som serveras utan något 

individen själv ”måste skaffa sig” genom att se sig omkring och vara lyhörd för att på så sätt 

förbättra livssituationen. Avseende individens egenavsvar över den praktiska aspekten av livet på 

landsbygden ger Elsa en liknande kommentar om vakenhet för förbättringar och lösningar:   

Man måste hitta på något för det går inte att bara sitta och vänta på att det ska lösa sig eller att 
någon annan ska göra det åt dig heller. Och det blir, man tvingas ju. Blir man ensam såhär då 
tvingas man ju att hitta på lösningar. 

Synsättet att individen kan hållas ansvarig sammanfaller till synes med en upplevd nödvändighet 

av att ta eget ansvar för att klara vardagen på landsbygden. Att det kan vara långa avstånd till 

affärer och annan service får landsbygdsborna till viss del skylla sig själva för, lyder uppfattningen 

i många fall, om byborna inte handlar och stöder den lokala affären i tillräckligt hög grad. Att 

avstånden till andra former av inrättningar, så som sjukvård och polis, kan vara långt råder inte 

heller någon nämnvärd frustration över. ”Vi har ju valt att bo utanför samhället” som Ester 

kommenterar saken. De egenskaper som behövs för att klara av livet på landsbygden beskrivs 

också ha att göra med förhållningssätt, framförallt ett kreativt och lösningsinriktat sinnelag, så 

som kommenterat av Ester: ”Man har ju glädje av att vara positiv. Att man inte ser svårigheterna 

utan möjligheterna så gott det går. Det tycker jag nog är det viktigaste”.  

Möjligheter och begränsningar 

Förankringen eller dragningen till en specifik plats eller ett socialt sammanhang, de värden som 

efterfrågas, måste emellertid kombineras med yttre möjligheter i form av exempelvis försörjning 

eller tillgång till service och umgänge.106 Upplevelser av möjligheter och begränsningar i 

boendemiljön kan i de äldre informanternas utsago sägas beröra såväl den yttre fysiska miljön och 
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inre processer av åldrande som mer personliga förhållningssätt och attityder till dessa faktorer. 

Uppfattningar om yttre villkor och förutsättningar som kommunen och enskilda individer verkar 

under framträder i utsagorna liksom föreställningar om vad som krävs för att livssituationen ska 

fungera och vara hållbar. Inledningsvis berörs upplevelser och förhållningssätt till den byggda 

miljön när materiella och praktiska faktorer diskuteras. Härefter kretsar resonemangen kring 

möjligheter och begränsningar länkat till den naturliga miljön och den egna kroppens åldrande, 

till villkor som beskrivs ligga utanför mänsklig påverkan.  

Materiella och praktiska faktorer 

När det kommer till att vardagen måste fungera praktiskt framhålls bilberoende som den 

genomgående främsta förutsättningen för att bo på landsbygden, åtminstone om de värden som 

motiverar boendet, så som självständighet, naturupplevelser och deltagande i föreningslivet, ska 

kunna bibehållas i adekvat grad. Goda kommunikationer beskrivs av Lage också som väsentligt 

för bygdens fortlevnad i stort: 

Vad som har räddat [ort] det var den här nya vägen. För det var den som, när det blev 
asfaltsväg till [ort], det var det som gjorde att många flyttade hit. Hade vi inte haft den vägen då 
hade det inte sett likadant ut. Jag tror att det gjorde mycket. 

Goda förutsättningar till mobilitet framstår här som en livsnerv för landsbygden, som en 

förutsättning för nyinflyttningar. Avseende bilberoende uppstår emellertid en spänning i 

relationen mellan den äldre människan och närmiljöns förutsättningar. För en av informanterna 

är minskad förmåga till bilkörning en direkt orsak till en stundande flytt, liksom avståndet till 

sjukvård och annan service: 

En förutsättning förstås det är ju också att jag har bil. Så som man bor. Det skulle inte gå 
annars. Och det är ju så jag tänker nu då, när man har kommit upp i min ålder, nu börjar jag se 
sämre, speciellt på kvällar. Och då, när jag ska köra alltså i mörkerkörning och så, då kan man 
inte bo kvar av den anledningen. Det hjälper ju inte att man har trevliga och bra grannar då. 
Det går ingen buss. Det är nackdelen.[…] Och om man är sjuk och bor ensam. […] Det är 
nackdelen då också att bo ensam, att det är långt till sådant. Till sjukvård. Långt till allt man ska 
företa sig. 

Det tycks enligt Elsa finnas gränser för hur länge sammanhållning och gemenskap kan bära upp 

en hållbar tillvaro för den enskilda individen; det hjälper inte att ha bra grannar om förmågan att 

köra bil avtar. Likaså tycks det enligt utsagan finnas gränser för när den trygghet som en bekant 

närmiljö genererar förbyts till otrygghet på grund av exempelvis försämrad hälsa. Att bo ensam 

och ha behov av sjukvård som ligger långt bort beskrivs som problematiskt. Parallellt med 

uppfattningen om det egna ansvaret tycks en uppfattning icke desto mindre vara att det finns en 

gräns när det blir praktiskt ohållbart för landsbygden att fortleva på ett sätt som är socialt 

acceptabelt där ansvar också vilar på den nationella politiken. Snarare än att verka för att utjämna 

skillnader i livsvillkor regioner emellan menar Ester och Lage att den politiska jargongen är att 

landsbygdsbon får stå på egna ben:  

Ester: Du får skylla dig själv, du har ju bosatt dig där, då får du skylla dig själv. Då är det inte 
samma service som inne i samhället. Så är det. Det är väl det att man tycker att det finns- Jag är 
jättebesviken på vartenda politiskt parti, det finns inget som gör något för landsbygden. Som 
liksom säger det att landsbygden ska leva. […] 
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Lage: Ja, så det där att hela Sverige ska leva som de pratade om för några år sedan, det är helt 
borta nu. 

Ester: Ja, det är det. Så skyll dig själv. Jag tycker hon var intressant, vad heter hon, 
[programledare]. Det var ett program [på tv] och det var Stockholm. Sundsvall, det var landet. 
Och Härnösand var landet. 

Lage: Och det är ingen liten stad det. [...] Men om man skulle hårdra det åt andra hållet; 
Stockholm skulle inte klara sig utan landsbygden. De skulle inte få någon mat och inte 
någonting. Inte el eller något. […] 

Ester: Jag blir så upprörd av sådana orättvisor. Vi har valt att bo här, det är helt rätt. Men bara, 
vi har haft det- Vi har järnväg som går förbi här och för några år sedan så stannade de där så 
våra barn åkte ju till gymnasiet. Tre km, det var ju fantastiskt. Nej, då förlorar de ju tre minuter 
från Kalmar eller vad det är, så då lägger de ju ner att stanna på alla. 

Lage: Det skulle vara fler som åkte tåg tycker man om de stannade på stationerna.  

Det skulle vara fler som åkte tåg om det stannade på stationerna säger Lage och paret tycks hysa 

uppfattningen att landsbygden är osynliggjord politiskt. Men också begreppsligt; allt som inte är 

Stockholm betraktas i det närmaste som ”landet”. I polemik mot det upplevda försummandet 

beskriver informanterna istället huvudstaden som beroende av landsbygden. Avseende det 

politiska ansvaret för landsbygdens vitalitet och fortlevnad tar diskursen emellertid lite olika håll. 

Å ena sidan förstås situationen som styrbar politiskt; det anses exempelvis vara möjligt för tåget 

att stanna på stationerna. Å andra sidan ges uttryck för en förståelse att marknadsunderlaget inte 

täcker kostnaderna. ”Vi kan ju inte räkna med att det ska öppna en affär här igen” som Arvid 

med självklarhet uttrycker sig. Eivor vittnar i sin tur om bussturer med en eller två passagerare: 

”Och då känner man; denna stora buss alltså som kör. […] Det kan naturligtvis inte gå”. Var 

gränserna mellan hållbart och ohållbart, tryggt och icke-tryggt går förefaller dock variera 

informanterna emellan, vilket en ordväxling mellan Arvid och Eivor kan illustrera: 

Intervjuare: Skulle ni säga att det här är en bra plats att åldras på? 

Arvid: Ja… 

Eivor: Ja, nej, inte i det här huset på vintern, det är, alltså det är jobbigt. […] Man vet ju aldrig 
hur länge man får leva, men om man lägger till en 5-6-7-8 år från nu och man känner att man 
blir stelare i kroppen. Om vi skulle bo kvar här då vet du, det vore ingen höjdare alltså. 

Arvid: Nja, då får man ju se till- 

Eivor: Och inte orkar man ju då sköta om, det blir ju mycket på en sådan här platt tomt att 
sköta om för att det inte helt ska växa igen.  

Arvid: Det är ju en prioritering. Man får prioritera. Kan man inte göra det själv då får man leja 
bort det Och vill man inte det, ja, då får det ju växa. Det får bli naturtomt av det. Det är ju 
alternativet. 

Det framstår inte som ett lockande, om ens möjligt, alternativ för Arvid att flytta ifrån boendet på 

grund av ålder. Här handlar det enligt Arvid om att ändra förhållningssätt; att inse att det inte 

längre är möjligt att klara av att sköta om trädgården själv och leja bort arbetet eller helt enkelt 

låta tomten växa igen. För Eivor å andra sidan ter sig alternativet att bo kvar ”ingen höjdare” om 
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de värden som är förbundet med platsen, så som trädgårdsskötsel, inte kan nyttjas eller bevaras 

till följd av åldern. Gränsen för vad som anses vara praktiskt möjligt ter sig också flytande. Medan 

Elsa har valt att flytta innan körförmågan blir sämre ger Alma en annan bild:  

Nu när det är halt så tycker de att jag är tuff som ger mig ut. Nej men, jag vet inte. Jag känner 
vägen och jag, ja, jag vet inte. Jag är inte orolig alltså. Jag tror att det går. Det går väl tills det 
händer något, sen måste jag väl ändra på mig. Tänka om som de säger. 

Det går så länge det går; värdet av att bo kvar tycks väga tyngre än mer praktiska aspekter. 

Robustheten i lokalsamhället upplevs till synes olika beroende på individuella egenskaper, resurser 

och attityder. 

Det begränsade goda 

Synen på människan som ansvarig för sin livssituation liksom en betoning på ett lösningsinriktat 

sinnelag kan iakttas i utsagor från de äldre kommuninvånarna. Jämsides detta ger informanterna 

dock uttryck för att äga en ”insikt” om sitt eget och människans beroende av krafter och villkor 

som ligger bortom hennes kontroll. Naturens krafter antas sätta ramarna för mycket av den 

mänskliga verksamheten. Inte minst blir den upplevda insikten om begränsningar framträdande i 

utsagor om bondens beroende av vädrets makter för sin verksamhet:  

Ester: Det värsta var när det hade varit riktigt fint väder, höet var klart, och Lage hade vänt 
och stränglagt och kört ut maskiner, och så kom det en regnskur och förstörde alltihop. […]  

Lage: Man är ju så beroende, man kan inte påverka någonting.    

Ester: Man måste ha levt i det för att förstå att man kan inte, och det sa jag ju, den dagen vi 
inte är bönder; jag ska aldrig klaga på vädret. Men det glömde jag ju snabbt av. 

Ester och Lage har erfarenhet av att vara beroende av naturen, av vädrets makter, för sin 

livsnäring. Samtidigt tycks föreställningen vara att människan måste ha upplevt detta beroende 

för att till fullo förstå det, och att insikten är flyktig och gärna glöms bort när beroendet inte 

påtagligt gör sig till känna. Istället tycks uppfattningen vara att människan tenderar att ignorera de 

ramar som ges henne, eller kanske tror sig ha kontroll i alla lägen. Synsättet framgår i följande 

ordväxling mellan paret som talar om ett inte alltför ovanligt inslag i vardagen; dåligt väglag: 

Ester: Som du säger Lage; att folk kör av vägen för att det är halt, men de kör ju av vägen för 
att de inte anpassar sig. 

Lage: Jag blir lika arg varje gång jag läser att de kör av vägen på grund av halkan. Det beror på 
att föraren har kört för fort helt enkelt. Det är inte halkans fel, det är förarfel. Men de skyller 
på halkan. 

Det är inte halt väglag som orsakar problem och olyckor, det är bristen på omställning till nya 

förutsättningar och bristen på försiktighetsåtgärder inför det givna underlaget. En liknande 

föreställning om beroende och begräsningar ger Alma uttryck för, denna gång är det naturens 

gång och påverkan på den egna kroppen som behandlas. Hon kan inte längre gå i skogen och 

plocka bär och får istället låta barnbarnen plocka åt sig, något hon godtar som livets gång: 
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Nej men, jag har lätt för att acceptera sådant också. Jag grämer mig inte för att jag inte kan 
längre för jag vet ju att det är bara så. Att det går, allting har ett slut alltså. Det tar slut. Och då, 
jag gruvar mig inte för det. Jag är inte rädd för att bli gammal om jag säger.  

Alma ger uttryck för en medvetenhet om livets oförhandlingsbara villkor; allting har ett slut. 

Snarare än att skapa oro och motstånd beskrivs detta inge ett lugn inför det som väntar. Den 

övergripande uppfattningen som informanterna ger uttryck för är i min tolkning att människan 

primärt lever på naturens villkor. Utvärderingen blir att individen därmed måste anpassa sig, likt 

föraren vid halt väglag, och hitta ett förhållningssätt eller en strategi som fungerar i vardagen: 

Man måste ju anpassa sig väldigt mycket. Det måste man ju säga för man kan inte skaffa allting 
om man är där ute och vill jag leva såhär när jag är ensam då får jag ju kanske inskränka vissa 
saker. Men man kanske hittar på något annat istället som ersätter.  

Här är det Elsa som ger uttryck för uppfattningen att livet handlar om kompromisser, val och 

prioriteringar. Vill hon bo på landsbygden innebär det begränsningar och inskränkningar av vissa 

saker samtidigt som ersättningsalternativ kan finnas eller uppfinnas inom dessa ramar. Lage 

kommenterar i sammanhanget att ”det kan inte bara vara fördelar ”. Var plats och var situation 

har sina möjligheter men också sina begränsningar, förefaller uppfattningen vara, varpå det är upp 

till individen att göra sina prioriteringar. Här antyds ett förhållningssätt om det begränsade goda. 

Sammanfattning 

Att enbart titta på en geografisk och endimensionell karta förmår sällan synliggöra föreställningar 

om möjligheter och begränsningar som är kopplade till människan själv.107 De äldre 

informanternas utsagor indikerar också att det finns betydelsefulla gränser och möjligheter i 

människors livsvärldar som inte är utstakade i den fysiska terrängen. Trots glesa strukturer, att 

grannen inte syns över skogen, beskrivs gemenskap och närhet mellan människor vara stark och 

ett viktigt värde som möjliggör och motiverar kvarboende. En närliggande diskurs framhåller 

vikten och värdet av engagemang och ett kollektivt ansvar som sträcker sig utöver den egna 

livssfären. En paradox i sammanhanget ter sig vara att det kollektivistiska tänkandet förpliktigar 

och gör individen ansvarig för mer än sig själv samtidigt som det finns diskurser som betonar 

värdet av enskildhet och rofylldhet respektive självständighet och eget ansvar. Det tycks finnas en 

spänning mellan samhörighet och individualitet. Parallellt med tonvikten på individens eget 

ansvar att få vardagen och livet i bygden att fungera finns också ett visst missnöje med hur 

resurser fördelas i samhället, där ansvar för landsbygdsbornas livsvillkor också anses vila på den 

nationella politiken. Här beskrivs emellertid landsbygdens villkor å ena sidan vara politiskt 

styrbara, medan informanterna å andra sidan tycks uppfatta marknadsekonomiska lagar som 

givna. Det finns till synes även en spänning mellan vad som upplevs påverkansbart och icke 

påverkansbart. Detta går igen i ytterligare en brytpunkt där betoningen på självständighet och 

eget ansvar samexisterar med en ”insikt” om människans beroende av faktorer som kringskär 

hennes autonomi. En stor del av de äldre kommuninvånarnas utsagor rör sig således i 
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spänningsfältet mellan individuellt och kollektivt ansvar liksom de rör sig mellan villkor som 

upplevs påverkansbara och villkor som inte upplevs påverkansbara. Individen tycks nödgad att 

hitta en balans och ett förhållningssätt som fungerar och upplevs hållbart för henne själv. När det 

gäller huvudlinjer som tycks ha betydelse för de äldre informanternas uppfattning om social 

hållbarhet kan social sammanhållning och ett kollektivt ansvar lyftas fram, förstnämnda beskrivs 

vara A och O för överlevnaden på landsbygden medan sistnämnda inbegriper hänsyn till bygden i 

varierande utsträckning samt dess fortlevnad efter att det egna livet tagit slut. Till detta kommer 

betoningen på ett kreativt och lösningsinriktat sinnelag, tanken om ”det begränsade goda” samt 

vikten av att leva i enlighet med sina preferenser att utvecklas i relation till hållbarhetsbegreppet. 

Genealogi: Diskursernas rötter och effekter 

I följande avsnitt kommer politiska utsagor från Kinda att sättas i ljuset av den sociala, kulturella 

och materiella kontext inom vilken de kan sägas ha tagit form. Lokala politiska diskurser relateras 

med andra ord till politiska utsagor på nationell och internationell nivå i sökandet efter dess rötter 

och yttre möjlighetsbetingelser. Här kan faktorer urskiljas som påverkar såväl uppfattade 

handlingsramar för politik och ekonomi, planering och styrning som föreställningsramar kring 

vad som är problem och lösning, önskvärt och icke-önskvärt. I centrum för studien står den lilla 

landsbygdskommunen och den äldre människan. Vilka problemrepresentationer som politiska 

diskurser skapar och vilka ramar och subjektspositioner som de kan tänkas producera för 

studiens fält och aktörer står i fokus. Analysen följer det upplägg som tog form när politiska 

bilder från Kinda presenterades, men inbegriper reflektioner av vad som sker i mötet med lokala 

kunskaps- och trossystem, här äldre kommuninvånares erfarenheter och kunskaper. Inledningsvis 

kommer jag att se närmare på lokalt förankrade diskurser där platsen respektive medborgaren 

sätts i centrum för att sedan övergår till att närmare beakta de diskurser som betonar det 

regionala och globala tänkandet.  

Nära i Kinda – inkludering och exkludering  

Kinda kommun sätter i hög det lokala i centrum och betonar vikten av en lokal kulturell 

identitetet och ett aktivt medborgarskap. Idén att betona det platsbundna kan vid en första 

anblick tyckas gå stick i stäv med utvecklingen av samhället i stort, som snarare låter oss ana en 

mer rörlig och gränslös tillvaro. Tendenser mot det lokala och kollektiva kan dock sägas gå hand i 

hand med globalisering och individualisering. ”När den gränsöverskridande rörligheten ökar, 

växer grannskapets betydelse åter” framhåller Gunnar Törnqvist.108 I kölvattnet av en utbredd 

individualiseringsprocess ser Mathias Martinsson också en längtan, eller åtminstone ett politiskt 

behov, av en gemensam kärna i bemärkelsen att en kulturellt, normativt och socialt gemensam 

grund efterfrågas.109 Idén att betona ett aktivt medborgarskap kan å sin sida förstås i ljuset av att 

decentralisering ställer ökade krav på regioner att själva sörja för sin välgång, varför 
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medborgarnas resurser blir allt viktigare för utvecklingen i lokala miljöer.110 I kombination med en 

nyliberal vision som betonar inte bara regioners utan också enskilda individers egenansvar, 

självtillräcklighet och valfrihet ter det sig sammantaget både nödvändigt och ideologiskt önskvärt 

att lokalsamhällets invånare bidrar i sin regions strävanden efter framgång och utveckling.111  

Om platsen i centrum: enhet och samhörighet 

I botten på decentraliseringssträvanden ligger tankar om gemenskap, engagemang, aktivt 

deltagande och självtillit.112 En viktig utgångspunkt för detta ter sig vara att det är möjligt att 

skapa en gemensam plattform, eller en ”vi-känsla” som Kinda kommun uttrycker sig.  Innan 

lokalsamhället kan mobiliseras måste det med andra ord skapas som politiskt objekt. 

Lokalsamhället behöver definieras, avgränsas och ges bestämda egenskaper och värden, det 

behöver ges en bestämd natur.113 I Kinda hyser kommunen uppfattningen att ansvarstagande, 

stabilitet och trygghet är naturliga kvaliteter i bygden, likt en form av kulturarv, samt att det i 

Kinda finns en mentalitet av öppenhet och engagemang i demokratiarbetet. Antagandet att det på 

geografiska platser med tiden etableras en särskild ”anda” är inte ovanlig i regionalpolitiska 

utsagor, ofta med särdrag som antingen anses stimulera eller försvåra utveckling och tillväxt.114 

För Kindas del är uppfattningen att kommunens småskalighet gynnar demokratiarbetet och att 

aktivt deltagande hör intimt samman med kommunens framtid.  Vad den gemensamma kulturella 

identiteten i Kinda skulle bestå i är dock mindre uttalat. Bilder av ett gemensamt medvetande är 

också sällan bokstavligen uttryckt, framhåller Ekman, men tillägger att det ofta rör sig om 

föreställda gemensamma kunskaper, erfarenheter och upplevelser.115 En tänkbar effekt av 

synsättet är att subjektspositioner skapas där lokalsamhället ger sken av att vara en fast och färdig 

enhet medan dess befolkning framstår som homogen.116 När intervjuad kommunpolitiker 

framhåller att ”alla är precis lika viktiga i systemet” tycks det emellertid vara en 

samhällsgemenskap med mångfald som grund snarare än homogenitet som efterfrågas. Den 

springande punkten är kanhända att mångfald blir en styrka först när det finns en gemensam 

plattform där alla kan bidra ”100 % efter sin förmåga”. Givet att det finns ett politiskt behov av 

en gemensam kärna kan en effekt samtidigt bli att hoten mot det gemensamma förstås i termer av 

att något som anses vara homogent är utmanat och utsatt för heterogenisering.117  Förstås känslan 

av enhet, tillhörighet och samhörighet vara en förutsättning för medborgerligt deltagande riskerar 

motsatsen till synes också att rasera grunden för mobilisering av Kindas värdefullaste resurser; 

medborgarna. Oenighet och splittring framstår som problematiskt och icke-hållbart. I 

förlängningen tycks det, lite tillspetsat, riskera att urholka bygdens fortlevnad. Tankegången om 
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enhet kan härledas till nationell nivå där regeringen lyfter fram social sammanhållning som en 

grundläggande faktor i strävan efter en hållbar utveckling.118  

 

Om gemenskap och trygghet 

En känsla av tillhörighet och samhörighet ter sig viktigt också för studiens äldre informanter. 

Personlig kännedom om bygden och gemenskap mellan dess invånare framhålls som viktiga 

värden. En av informanterna tror sig inte kunna trivas någon annanstans tack vare en personlig 

förankring och vetskapen om att tidigare generationer är födda i samma hus. Här riktar Helena 

Kåks och Erik Westholm en kritisk blick mot att såväl välfärdspolitik som ekonomisk politik 

tenderar att grunda sig i en förståelse av människan som primärt en ekonomisk varelse med siktet 

inställt på att öka sin materiella välfärd. Detta är en förenkling som riskerar att leda fel menar 

författarna och gör istället gällande att människors ageranden är inbäddat i ett kulturellt 

sammanhang. Förvisso handlar många mänskliga beslut om det ekonomiska, men i botten ligger 

”mänskliga behov av en mer universell natur: hur kan jag tillgodose både det materiella och det 

känslomässiga, mitt behov av försörjning och av kärlek och respekt?”.119 Insikten att sociala 

relationer är betydelsefulla för människor tenderar dock att på ett diskursivt plan betraktas som 

ett problem snarare än en styrka för samhället:  

Tillspetsat kan man säga att ju färre och svagare platsbundna sociala relationer människor har 
desto bättre är det ur rörlighetspolitikens synpunkt. Produktionsfaktorn ”arbete” kan nyttjas 
bäst, om den är frikopplad från de sociala band, som man har konstaterat utgör en broms för 
samhällets omställning.120  

För många landsbygdskommuner finns ett dilemma kring vad en god landsbygdspolitik är; om 

det handlar om att motverka utflyttning eller underlätta en rörlighet som ofta antas vara nyckeln 

för regioner som vill konkurrera effektivt på den globala marknaden.121 Särskilda problemgrupper 

för rörlighetspolitikens krav på dynamik och tillväxt beskrivs äldre, lågutbildade och människor 

med starka sociala nätverk vara, då dessa grupper är mest ovilliga att flytta.122 Resonemanget 

påvisar en motsättning mellan å ena sidan strävan efter rörlighet så som det formuleras inom 

tillväxtpolitiken och å andra sidan människors behov av att kunna bygga upp ett stabilt och 

hållbart socialt liv så som informanterna ger uttryck för.   

Om medborgaren i centrum: inflytande och samverkan  

För många mindre landsbygdskommuner har decentralisering i kombination med nyliberala 

influenser resulterat i en kraftfull retorik om inkludering – alla behövs i regioners strävan efter 

framgång och tillväxt.123 Den inkluderande retoriken återkommer hos regeringen: ”En hållbar 

utveckling med god livsmiljö och välfärd kräver aktiva insatser på nationell, regional och lokal 
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nivå. Alla kan bidra i det arbetet”.124 Tonvikten på ett aktiv medborgarskap bottnar till synes både 

i en ekonomisk och i en ideologisk aspekt. Vad gäller ekonomi beskrivs bland annat det ideella 

arbete som utförs i kommunens föreningsliv som ”oumbärligt i en kommun som Kinda”.125 Inte 

minst inom äldreomsorgen förutspås partnerskap mellan aktörer från stat, marknad och civilt 

samhälle vara nödvändigt för att hantera ett ökat antal äldre i framtiden. Härutöver tycks tanken 

om inflytande och samverkan även bottna i en värderande attityd; regional utveckling bör inte 

skapas ovanifrån utan ska gro underifrån för att vara hållbar. Aktivering ses som ett led i en 

demokratisk förnyelse som inte passiverar medborgarna och som kan vitalisera lokal demokrati. 

En alltmer utbredd doktrin om samverkan som en lösning på samhälleliga utmaningar har också 

vuxit sig starkare i stora delar av världen under de senaste decennierna.126 Mot bakgrund av detta 

ter sig det ohållbara vara motsatsen till aktiva och engagerade medborgare, det vill säga passivitet, 

oföretagsamhet och likgiltighet för bygdens angelägenheter men också oenighet, splittring eller 

segregation i och med att medborgarna ska dra i samma riktning för att skapa en attraktiv 

kommun. Uppfattad nödvändighet sammanfaller i tanken om det aktiva medborgarskapet med 

det önskvärda. Om delaktighet som praktik berättigat ska bidra till social rättvisa, hållbarhet och 

kollektivt välbefinnande, och inte reduceras till ett politiskt slagord, måste det enligt Margaret 

Ledwith och Jane Springett dock förstås som ett transformativt och inte ett förbättrande 

begrepp.127 En viktig poäng är vidare att modellen i någon mån tycks bygga på att människor är 

överens om vad som är gott och eftersträvansvärt. Att verksamheter ska närma sig och hjälpas åt 

i en ”symbios på olika plan”, som uttryckt av intervjuad tjänsteman, kan också sägas förutsätta 

samförstånd kring formerna för samverkan. Utan att avfärda tanken om partnerskap och 

samverkan kan en risk för elitistiska inslag noteras i och med att skilda aktörer i praktiken har 

olika grad av makt och inflytande över utvecklingen.128 Deltagande tycks heller inte gälla vad som 

helst i största allmänhet, utan vara åtföljt av konventioner och ideal. När regioner förväntas sörja 

för sin egen välgång genom att konkurrera effektivt på en alltmer global marknad sker det enligt 

Syssner framförallt med fokus på entreprenörskap, innovation och flexibilitet.129 En tänkbar 

effekt kan bli att dessa värden också står högt i kurs som egenskaper hos medborgarna. I 

diskurser om ”starka regioner” med aktiva, entreprenöriska medborgare kan frågan ställas vad 

som sker med dem som inte associeras med ekonomisk tillväxt.130 Gruppen äldre förknippas 

traditionellt sett vare sig med tillväxt och produktivitet eller med nytänkande och flexibilitet.131 

Härmed tycks det finnas en risk att subjektpositioner skapas där äldre i någon mån exkluderas 

och förpassas till passiva objekt, eller helt enkelt osynliggörs. Å andra sidan medför den 
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inkluderande retoriken att äldre i någon mån ”görs” till aktiva subjekt. Ett exempel från Kinda är 

hur det rehabiliterande förhållningssättet motiverar och uppmuntrar brukare till att göra egna val 

och ha eget ansvar för sin vardag. Modellen strävar efter att stärka autonomi framför passivitet 

och beroende. Söker vi oss utanför Kinda finns också en diskurs där äldres bidrag i en utveckling 

där ”alla kan bidra” framförallt tycks bestå i att hålla sig friska, självgående och alerta så länge 

som möjligt. Den europeiska gemenskapens kommission hjälper exempelvis medlemstater att 

utveckla strategier för ett aktivt åldrande132 medan Sveriges regering uppger en god hälsa vara 

”framtidens viktigaste resurs”.133 Som Jan-Erik Hagberg uttrycker det ses äldre både som en 

grupp som kommunen har ett särskilt ansvar för, och därmed en del av problemet, och som en 

resurs och därmed en del av lösningen.134 Avseende vilka subjektspositioner som tillväxtideal och 

tanken om det aktiva åldrandet skapar åt äldre medborgare skriver Sjölund: 

I ett samhälle där effektivitet, produktivitet och självständighet anses vara normala och 
önskvärda ideal att leva efter, framstår äldre människor avvikande i den mån de inte lever upp 
till eller åtminstone strävar efter att nå upp till idealen. Att åldras och att bli äldre innebär 
därmed en resa mot en potentiellt marginaliserad och […] till och med avhumaniserad 
situation.135 

Det ter sig således inte självklart att äldre människor ses som fullvärdiga människor i ett sådant 

samhälle. Äldre vars hälsostatus, ekonomiska ramar eller värderingar och preferenser hindrar dem 

från att vara eller vilja vara aktiva riskerar att nedvärderas.136 Ur en sådan aspekt tycks det på sin 

höjd vara fråga om en underordnad inkludering, då samverkansformen omgärdas av ideal och 

konventioner som också fungerar exkluderande. En dikotomi mellan önskvärd aktivitet och 

mindre önskvärd passivitet tenderar även att upprättas. Ekman menar emellertid att det är 

olyckligt att tala om ”bra” eller ”dåligt” när det kommer till att vara aktiv och kreativ på 

landsbygden och föredrar istället att tala om meningsfullhet.137 Att somliga äldre på landsbygden 

är mycket delaktiga i det sociala livet och värdesätter sina sociala kontakter medan andra är 

mindre delaktiga och värdesätter sitt privatliv, det vill säga att olika aktiviteter skapar 

meningsfullhet, är en hållning som också Eales et al delar.138  

 

Om engagemang och kollektivt ansvar 

Tanken om aktivt medborgarskap tar sig hos informanterna framförallt uttryck i en diskurs om 

engagemang och kollektivt ansvar. Detta engagemang sträcker sig för flertalet informanter utöver 

inte enbart den omedelbara livssfären till att inkludera bygden, utan också utöver den egna 

livstiden. Varför en människa anser det viktigt att påverka förhållanden i en framtid som hon inte 

själv kommer att uppleva blir emellertid svårförklarligt i ett samhälle där individen tror sig kunna 
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forma sitt liv oberoende av vilka som kommer före eller efter henne.139 I Kinda kommuns 

påstående att förutsättningarna för en god livsmiljö formas av människan själv kan ”människan” 

emellertid åsyfta såväl människan som artväsende som den enskilda individen i en tids- och 

rumsligt avgränsad kontext. Om föreställningen är att individen kan forma sitt liv oberoende av 

tidigare och efterkommande generationer ter sig visionen om hållbar utveckling, som kräver 

omsorg om kommande generationer, svår att implementera. Synen på individens eget ansvar går 

dock till viss del igen i utsagor från studiens äldre informanter. Vardagliga handlingar och 

livsmönster där de äldre själva finner lösningar på problem eller tar hjälp av och samverkar med 

grannar upplevs till synes som naturliga och länkas samman med normer och värderingar. En 

ideologisk attityd sammanfaller till synes även här med en upplevd nödvändighet att ta eget 

ansvar. Att synsättet går igen på såväl politisk som individuell nivå kan också tänkas bero på att 

nyliberala tankegångar som betonar individens självtillräcklighet och ansvar är utbrett i samhället. 

Vid sidan av att se saker från en bestämd position som ger människor ett visst perspektiv 

kommer således mer allmänna budskap utifrån som lär saker och förhållningssätt som individen 

inte själv upplevt. Dessa budskap flyter som Ekman uttrycker det samman med perspektiv 

grundat på situationell erfarenhet.140  

Kinda i världen - omvärldsberoende och styrbarhet  

Kinda beskriver sig som ”oerhört omvärldsberoende”. För att få en god bild av framtiden 

betonas ett nära samarbete med näringslivetet vara av avgörande betydelse. Att ett samhälle och 

dess politiska aktörer tenderar att betrakta ”ekonomiska lagar” som oföränderliga och 

determinerande strukturer är enligt Per Assmo och Elin Wihlborg inte ovanligt.141 Ekonomiska 

aktörer innehar också enligt Håkan Thörn en diskursiv makt vilket innebär att marknaden ”har 

blivit utgångspunkten för att definiera vad som är bra, eller snarare nödvändig, politik”.142 

Alternativ till rådande politiska och ekonomiska ordning lyser enligt Martinsson således med sin 

frånvaro i den bredare samhällsdebatten.143 Parallellt med synen på ekonomi som en given 

struktur kan i Kinda emellertid också urskiljas en högre grad av utopisk energi i de politiska 

utsagorna. Framförallt yttrar sig detta i en betoning på visioner och framåtanda. Hållbar 

samhällsutveckling generellt sett tycks också på nationell och internationell nivå hysa en mer 

kreativ och löftesrik dimension, där utvecklingen ses som politiskt styrbar med rätt organisation 

och inställning. I centrum för Europeiska gemenskapens kommission står just ett budskap om 

tillförsikt och beslutsamhet där Europa inte enbart anges ha de tillgångar som behövs för en 

hållbar utveckling, utan även den inställning som krävs.144 
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Materiella och ekonomiska ramar: omvärldsberoende och anpassning 

Utan invånare i barnafödande ålder avstannar samhället och dör på sikt ut, fastslår Kinda 

kommun och konstaterar samtidigt att det är de vuxna förvärvsarbetande som står för 

försörjningen. När ett övergripande mål för Kinda som helhet beskrivs vara en bra 

befolkningsfördelning och gärna en ökande befolkning, ter det sig således rimligt att ”en bra 

befolkningsfördelning” kan kopplas till en växande betydelse av vilka egenskaper de bofasta, 

inflyttarna eller utflyttarna besitter.145 Detta avseende faktorer så som yrkeskvalifikationer, 

utbildning, hälsa eller ålder. Somliga kategorier av människor, med fördel resursstarka och 

kunskapsbärande, unga och förvärvsarbetande, ter sig mer attraktiva än andra i efterfrågan av en 

ökande befolkning. Sveriges regering understryker i sammanhanget att en av de viktigaste 

frågorna för hållbar utveckling handlar om hur ungdomsgenerationen kan stödjas för att klara av 

ett åldrande samhälle.146  Beskrivningen förmedlar en problembaserad bild av gruppen äldre. Ett 

liknande budskap kommer från Europeiska gemenskapernas kommission. En allvarlig ton 

anläggs och diskussionen tar prägel av en ”apokalyptisk demografi” där äldre spås dränera 

offentliga tillgångar: 

Idag står Europa vid ett avgörande vägskäl med både interna och externa problem. Å ena sidan 
måste man lösa problemet med befolkningens åldrande, som i längden kommer att leda till att 
befolkningen i arbetsför ålder minskar betydligt samtidigt som andelen pensionärer ökar. Om 
inte minskningen av arbetskraften kompenseras med produktivitetsökningar kommer den 
potentiella tillväxten att sjunka dramatiskt till ungefär 1% år 2040, vilket bara är hälften jämfört 
med idag. En så kraftigt sänkt ekonomisk prestanda tillsammans med en ökning av 
åldersrelaterade utgifter skulle sätta hård press på den europeiska sociala modellen.147 

Åldersstrukturens förändring antyds här sätta ramarna för såväl den ekonomiska som sociala 

utvecklingen i Europas länder. Den demografiska transitionen kan enligt Kåks och Westholm 

också förklara många rumsliga och sociala förändringar i samhället. Demografins olika faser 

skapar skilda förutsättningar för samhällen att utvecklas och bestämmer i hög grad hur 

bosättningsmönster och fördelning av samhällets resurser mellan regioner, generationer och olika 

sociala grupper ser ut.148 Problematiskt eller icke-hållbart ter sig sammantaget vara en demografi 

som inte är i balans i termer av åldersstruktur men också avseende befolkningens arbetskraft, 

egenskaper och resurser. När det gäller tillväxt i ekonomisk mening beskriver Kinda kommun det 

vara av yttersta vikt med ett mångsidigt näringsliv för en god skattebas till samhällets 

”gemensamma, grundläggande och viktiga värderingar”. Givet uppfattningen att sambandet 

mellan mänskligt välbefinnande och en orts ekonomiska motorer är ”mycket påtagligt” ter sig en 

svag eller ostabil ekonomisk tillväxt också det vara icke-hållbart ur en social aspekt. Det nära 

samarbete som Kinda kommun önskar ha med näringslivet tjänar till att få en så god bild av 

framtiden som möjligt så att kommunen kan vara förberedd och tillgodose näringslivets behov.  I 

sammanhanget höjs emellertid röster som varnar för att strävan att locka till sig 
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kapitalinbringande företagsetableringar genom att erbjuda gynnsamma villkor för dessa 

verksamheter i förlängningen riskerar att ske till priset av nedskärningar på välfärdsområden149  

eller att eftergifter för de stora företagen görs som kan stå i strid med olika befolkningsgruppers 

intressen och livschanser.150 Om all planering sker under osäkra premisser och målet blir att 

anpassa sig till en osäker tillvaro väcks emellertid frågan om det finns utrymme för kommuner 

och regioner att aktivt skapa sin egen färdriktning och sätta normen för vilken utveckling som är 

önskvärd. 151 En idé om ”det oundvikliga” leder enligt Kåks och Westholm ofta till ”en politisk 

rekommendation om anpassning snarare än tilltro till att människors gemensamma beslut kan 

påverka framtiden”.152 Den grundläggande paradoxen tycks vara att ju mer ekonomiseringen 

breder ut sig och dikterar villkoren för såväl stater som enskilda individer desto mindre tycks den 

uppfattas som politisk och därmed möjlig att påverka. Föreställningen riskerar att medföra en 

oförmåga att se alternativa handlingsvägar där ekonomiska intressen inte tillåts att uteslutande 

diktera villkoren framför politiska och kulturella sådana, tillägger Jürgen Habermas, som 

sedermera ser en utveckling där teknik, vetenskap och administration har tilldelas ansvaret för 

lösningen av alltfler samhällsproblem medan politiska och etiska ställningstaganden åsidosätts. 

Politikens uppgift riskerar att reduceras till att främst administrera samhällsapparaten, inte att 

styra efter en egen utvecklingsidé.153  

 

Om materiella och praktiska faktorer 

Marknadsekonomi verkningar framstår också i de äldre informanternas utsagor i hög utsträckning 

som givna ramar; vilket uttalanden så som ”vi kan ju inte räkna med att det ska öppna en affär 

här igen” eller ”det kan naturligtvis inte gå [att köra i det närmaste tomma bussar]” indikerar. 

Samtidigt tycks uppfattningen vara att det finns en gräns när det blir ohållbart för landsbygden att 

fortleva på ett socialt acceptabelt sätt där ansvar också vilar på den nationella politiken. 

Ambitionen att hela Sverige ska leva uppges ha upphört och ett par informanter uppfattar en 

”skyll dig själv”-mentalitet från nationell politik. Landsbygden beskrivs vara osynliggjord politiskt 

samtidigt som en marknadslogik tycks vara i verkande där individen vid val av bostad förutsätts 

ha gått med på priset det kostar. En effekt av det sistnämnda kan tänkas bli att 

handlingsutrymmet för att ställa krav minskar; situationen betraktas som självvald och villkoren 

accepterade av ”köparen”. Synbart i resonemanget om att tågen inte längre stannar på mindre 

stationer i Kinda är tillika att intressekonflikter föreligger där politik handlar om prioriteringar, 

och hållbarhetsfrågor får ett drag av utilitarism över sig. Men landsbygden uppfattas också vara 

osynliggjord begreppsligt och diskursivt, bland annat ges uttryck för en upplevd Stockholms-

centrering. Vad informanterna uppfattade som en relativt stor stad betraktades i tv-program från 
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huvudstaden i det närmaste som” landet”. Informanterna vände sig emellertid emot denna 

osynliggjordhet och gav uttryck för uppfattningen att Sveriges städer är beroende av landsbygden; 

en uppfattning som torde kasta om förhållandet att gles- och landsbygd ofta likställs med 

problembygd i den allmänna debatten till förmån för synsättet att rurala och urbana landskap 

hänger samman och är beroende av varandra. Landsbygdsutveckling skulle om så kunna handla 

om att öka ömsesidigheten i själva relationen.154 Subjektiva erfarenheter från landsbygdsbor 

riskerar enligt Källström och Caselunghe tillika att osynliggöras i kvantitativa utvärderingar av 

bygders välmående,155 vilket blir en relevant synpunkt i ljuset av att det tycks finnas en inriktning 

mot mätbara parametrar i visioner om hållbar utveckling. Regeringen ger följande beskrivning:  

Mätbara indikatorer är en förutsättning för att samhället ska kunna sträva mot en socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling […] I annat fall kan det vara svårt att väcka 
intresse och engagemang för hållbar utveckling.156 

Ett underliggande antagande tycks vara att människor drivs av synbara resultat. En något 

annorlunda bild förmedlas av studiens informanter, en bild som också visar på en problematik 

kring mätbarhetsidealet. På tvärs med föreställningar att äldre skulle vara ensamma och isolerade 

på landsbygden tycks många av de äldre som deltagit i studien spela en nyckelroll i bygdens 

föreningsliv och fungera som motorer i det sociala livet. Deras insatser kan sägas producera 

aktiviteter och service som enligt utsago genererar hälsa och social sammanhållning; viktiga 

resurser för en hållbar utveckling enligt regeringen.157 Ur ett konventionellt marknadsekonomiskt 

perspektiv där utveckling mäts i monetära termer syns emellertid inte dessa insatser. Vinsten och 

drivkraften i arbetsinsatsen ligger istället i att upprätthålla sociala och kulturella värden.  Assmo 

och Wihlborg ser här ett behov av att vidga perspektivet på samtida och framtida lokal 

samhällsutveckling till att nå bortom rent monetära definitioner av utveckling. I annat fall riskerar 

enbart aktiviteter med synbar ekonomisk vinst att ges värde medan obetalda aktiviteter 

osynliggörs eller tas för givet. 158 

Visioner och framåtanda: handlingskraft och inställning  

En stark politisk styrning som kopplar kommunens utvecklingsmål med de beslut som tas är 

enligt intervjuad kommunpolitiker väsentligt för strävan att göra Kinda till en attraktiv kommun 

att bo och leva i. Ledorden i Kinda kommuns värdegrund - framåtanda, ansvarskänsla och dialog 

– kan möjligtvis betraktas som ett sätt att förena viljekraft med handlingskraft. Tillförsikt och 

beslutsamhet står som nämnt också i centrum för den europeiska gemenskapens kommission: 

De problem som Europas samhälle, ekonomi och miljö står inför kan lösas. Om de hanteras 
väl kan de vändas till nya möjligheter för EU att växa och skapa fler jobb. […] Vi har de 
resurser som krävs för att bibehålla vår höga levnadsstandard, men vi måste agera för att släppa 
lös dem. Europa kommer att behöva investera mer i unga människor, utbildning, forskning 
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och innovation, så att vi kan se till att vårt samhälle har de tillgångar och den inställning som 
krävs för att ge alla medborgare välstånd och trygghet. 159   

Resurserna finns för att lösa framtidens problem, om de frigörs. Krisen kan vara början på något 

nytt, om den hanteras väl. Rekommendationen är att skapa tillväxt och arbete genom utbildning, 

kunskap och innovation. Även i den svenska regeringens mening handlar visionen om att förvalta 

och investera i mänskliga och sociala resurser. Hållbar utveckling, skriver regeringen, ”bärs upp 

av människors arbetskraft, kunskap och kreativitet”.160 Människors kompetens beskrivs med 

andra ord vara en av de kritiska resurser som utgör basen för hållbar utveckling. Det är dock inte 

alla människor som det ter sig lika gynnsamt att investera i. Europa kommer enligt kommissionen 

behöva ”investera mer i unga människor” liksom Kinda kommun framhåller att ”ungdomars 

engagemang är avgörande för demokratins framtid”. Samma tongång återfinns i 

Riodeklarationen: ”Ungdomars skaparkraft, idealism och mod världen över ska mobiliseras för 

att skapa ett globalt kamratskap i syfte att uppnå en hållbar utveckling och att säkra en bättre 

framtid för alla”.161 Enligt Kenneth Peterson, Ulf Olsson och John Krejsler prioriteras unga högt 

på den europeiska politiska dagordningen mot bakgrund av starka föreställningar om 

ungdomsgenerationen som avgörande för unionens framtid och välfärdsutveckling, samtidigt 

som föreställningar om ungdom och lärande, kunskap och framtid vävs samman.162 En fråga som 

anmäler sig är åt vilket håll diskursen ska kantra för den äldre medborgaren. Givet att kunskap 

förknippas med ungdom i den europeiska tonfallet tycks det finnas en risk att äldres vetande 

diskrediteras. Vid genomläsning av Agenda 21 tycks det även vara en viss typ av kompetens som 

efterfrågas: 

Stater bör samarbeta för att stärka uppbyggandes av inhemsk kompetens för hållbar utveckling. 
Detta kan ske genom att förbättra vetenskaplig förståelse genom utbyte av vetenskapligt och 
tekniskt kunnande och genom att främja utveckling, anpassning, spridning och överföring av 
teknik, inklusive ny och nyskapande teknik.163 

Kompetens och kunskap förknippas inte enkom med ungdom, utan även med vetenskapligt och 

tekniskt kunnande. Intervjuad tjänsteman väcker emellertid tanken att betoningen på kunskap 

och kompetens som resurser för en hållbar utveckling också kan kantra åt ett håll som 

uppgraderar värdet av livskunskap och erfarenhet, något som äldre ofta besitter. En liknande 

tanke kan möjligtvis spåras hos regeringen som noterar att mänskliga nyckelresurser - hälsa och 

kunskap - har en förmåga att återskapas och ha en lång livslängd, samt att det många gånger tar 

tid att bygga upp denna form av resurser.164 Budskapet om beslutsamhet tycks dock vara 

sammanlänkat med framåtblickande och snabbhet: ”Under alla omständigheter måste [åtgärder] 
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vidtas med en stark medvetenhet om vårt kollektiva ansvar och om att det är bråttom. Det finns 

ingen tid att förlora” fastslår Europeiska gemenskapernas kommission.165 Acceleration och 

snabbhet kan dock resultera i en brist på friktion och restriktioner, menar Törnqvist, som kan 

medföra problem i det att den ”sociala friktion” som ligger i förhandling, diskussion och samtal 

försvinner:  

Utan friktion blir det svårare att fatta kloka beslut. Individuella erfarenheter blir mindre värda. 
Enskildas möjligheter att kontrollera, upptäcka fel och informera avtar. Med minskad friktion 
blir ovissheten och överraskningarna större, riskerna fler.166 

Individuella erfarenheter riskerar enligt Törnqvist att i hög grad förbises i strävan efter 

handlingskraft och snabbhet. Om tanken är att Agenda 21-processen ska mobiliseras underifrån 

och involvera medborgarna kräver detta sannolikt också en större mängd tid och mer 

trögrörlighet. Utöver handlingskraft betonar europeiska gemenskapens kommission att Europa 

behöver ha ”den inställning som krävs för att ge alla medborgare välstånd och trygghet”. Att se 

möjligheter och våga tänka nytt beskriver även Kinda kommun som en väg att föra utvecklingen 

framåt. Enbart till viss del handlar bygdens hållbara utveckling om tillgångar, utmärkande för 

tankegången är att det också handlar om attityd. Om alltför stor vikt på detta vis läggs vid att 

regioners och människors nuvarande och framtida situation handlar om ”rätt inställning” finns 

möjligtvis en risk att strukturella faktorer förbises. Ansvaret hamnar om så i knäet på enskilda 

regioner och individer samtidigt som regioner blir alltmer omvärldsberoende och individer blir 

alltmer beroende av alla de institutioner som ska möjliggöra hennes oberoende. För Europeiska 

gemenskapernas kommission blir en strategi emellertid att styra medborgarna till att se saker ur 

”rätt” synvinkel: 

Målet är i sig övertygande, men vägen dit behöver förklaras. De problem vårt samhälle står 
inför idag skapar en känsla av osäkerhet och pessimism hos en del av medborgarna. Sociala 
och ekonomiska framsteg leder ofta till betydande förändringar i enskilda människors liv, som 
för med sig både risker och fördelar. Medborgarnas legitima oro måste tas på allvar, och den 
nya strategins fördelar förklaras på ett riktigt sätt.167 

En medvetenhet om att de problem som samhället står inför kan skapa osäkerhet och pessimism 

tycks finnas. Givet föreställningen att framåtanda handlar om att våga satsa och våga ta beslut för 

att föra utvecklingen framåt, och att det dessutom inte finns någon tid att förlora, kan hotet mot 

utveckling indirekt bli just osäkerhet och pessimism. Möjligtvis finns en risk att också 

eftertänksamhet och analyser av eventuella baksidor med pågående utveckling blir betraktat som 

pessimism och därmed hinder att undanröja. Ett sätt att undvika osäkerhet är enligt 

kommissionen att förklara fördelarna med strategin ”på ett riktigt sätt” för medborgarna. 

Diskursen tar här ett elitistiskt drag och sätter ramarna för vad som är som trovärdigt, förnuftigt 

och önskvärt.  
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Det begränsade goda  

I likhet med politiska diskurser ger studiens äldre informanter uttryck för uppfattningen att hur 

väl en individ finner sig till rätta på landsbygden inte enbart handlar om tillgångar utan också om 

inställning, där ett kreativt och lösningsinriktat sinnelag betonas. Medan förutsättningarna för en 

god livsmiljö av Kinda kommun omtalas i termer av något som formas av människan själv ger de 

äldre informanterna emellertid uttryck för en uppfattning om att livsmiljön ramas in av yttre 

begränsningar. Dessa begränsningar kan vara länkade till existentiella grundvillkor, så som den 

egna kroppens åldrande eller människans beroende av naturen, men de kan också vara förbundna 

med begränsningar i den byggda miljön, så som bristfälliga kommunikationer eller långt till 

sjukvård. Materiella och fysiska begränsningar kan komma att kringskära individens frihet. Hos 

informanterna finns till synes också en föreställning om det begränsade goda; ”Det kan inte bara 

vara fördelar” som Lage uttryckte sig, och att resurser är ändliga; ”Allting har ett slut alltså. Det 

tar slut” som Alma konstaterar. En föreställning om det begränsade goda kan i min tolkning ha 

ett värde för omställningen till ett hållbart samhälle då det rymmer en hänsyn till att resurser är 

begränsade och att anpassning till detta behövs. Ur ett marknadsekonomiskt synsätt, som är 

inriktat på att ständigt producera mer, kan samma förhållningssätt emellertid sägas motarbeta 

utveckling och framsteg.168 Vad som kan kallas utveckling eller framsteg tycks vara beroende av 

betraktarens värderingar och livssyn. Detta är en tanke som följer med in i kommande avsnitt, när 

det är dags att knyta ihop vilket innehåll och vilken mening som begreppet social hållbarhet kan 

sägas fyllas med av studiens aktörer.  

När bilder möts: vad är social hållbarhet? 

De bilder av Kindas nutida och framtida situation som har presenteras i studien har tjänat till att 

spegla såväl offentliga policyers och bedömningar som enskilda människors tankar, 

föreställningar och förhoppningar. Mot bakgrund av de utsagor som har presenterats är det nu 

dags att rikta fokus mot studiens övergripande syfte; att undersöka vilket innehåll och vilken 

mening begreppet social hållbarhet fylls med av politiker och tjänstemän respektive äldre invånare 

i Kinda kommun. I följande avsnitt kommer jag att återknyta till, och i viss mån även utvidga och 

komplettera, de huvudlinjer som har urskilts i de lokala diskurserna. Inledningsvis diskuteras 

social hållbarhet med avstamp i ett politiskt perspektiv, som i hög grad anger riktningen för 

utveckling, för att sedan övergå till en diskussion som tar sin utgångspunkt i föreställningar hos 

dem det planeras för. Avslutningsvis görs en konkluderande reflektion avseende vad mötet 

mellan dessa två nivåer kan säga om begreppet social hållbarhet mer generellt. 

Social hållbarhet ur ett politiskt perspektiv 

Riktas blicken mot de politiska diskurser som har identifierats i studien kan dessa sägas omspänna 

såväl ett lokalt och rumsligt som globalt och temporalt fält. Uppfattningar om vad som utgör en 
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god livsmiljö, på vilka premisser den skapas och vad människor behöver för att må väl framträder 

i utsagorna liksom uppfattningar om vilka yttre villkor som kommunen verkar under och vad 

som krävs för att nå utveckling och framgång i kommunen. Ur dessa beskrivningar kan härledas 

ett antal faktorer som framställs vara avgörande för en socialt hållbar utveckling i Kinda enligt en 

kommunalpolitisk uppfattning.169 Följande uttolkning av det innehåll och den mening som 

begreppet social hållbarhet tillskrivs av Kinda kommuns politiker och tjänstemän görs mot 

bakgrund av de föreställningar och idéer om världen, människan och det goda samhäller som har 

framträtt i utsagorna. 

Lokal kulturell identitet och aktivt medborgarskap 

I betonandet av det lokala presenteras Kinda kommun som en lugn, vacker och fridfull plats med 

en ren och hälsosam miljö som främjar mänskligt välbefinnande både fysiskt och psykiskt. 

Människan ses som en social varelse med behov av gemenskap och överblickbara sammanhang. 

Framförallt äldre mår väl av kontinuitet, förutsägbarhet och förtroendefulla relationer. Givet 

antagandet att närhet mellan människor genererar ansvarstagande, trygghet och stabilitet ter sig 

en viktig faktor för social hållbarhet vara en lokal kulturell identitet som yttrar sig i delaktighet, 

engagemang och nätverksbyggande mellan både män och kvinnor, unga och gamla. Det rumsliga 

antas samspela med det sociala och forma villkoren för såväl invånare som lokalsamhälle. 

Kommunen framhåller även att det i Kinda finns service tillgänglig på rimligt avstånd under livets 

olika skeden, ett rikt föreningsliv och starka nätverk, varför hållbarhet också tycks innefatta en 

social grundtrygghet. När medborgaren sätts i centrum är föreställningen att en god livsmiljö formas 

av medborgaren själv. Platsen kopplar samman det individuella med det samhälleliga; 

medborgarna omnämns som ”Kindas värdefullaste resurs”. Människan ses således inte enbart 

som en social varelse utan också som autonom, suverän och kapabel med inneboende resurser. 

Givet antagandet att medborgarnas engagemang ”hör intimt samman” med bygdens utveckling 

framstår ett aktivt medborgarskap som en nyckelaspekt, vilket mynnar ut i ett ideal om 

medborgarinflytande och samverkan som betydelsefulla faktorer för en socialt hållbar utveckling. Det 

goda samhället ter sig sammantaget vara präglat av gemenskap, enhet, samhörighet och stabilitet 

inramat av en vacker och ren miljö där medborgarna är engagerade och delaktiga i kommunens 

strävan efter utveckling och framgång.  

Lokalekonomisk robusthet, demografisk balans, visioner och framtidstro 

Inom diskurser som fokuserar det regionala och globala framträder två verklighetsbeskrivningar 

som ger något skilda syn på graden av styrbarhet i lokalsamhället. En första föreställning är att 

globalisering och alltmer komplexa nätverk av beroenden har medfört ett ökat 

omvärldsberoende. Kommunen inriktar sig mot anpassning, problemlösning och att tillmötesgå 

krav i strävan efter ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt. Givet beskrivningen att sambandet 

mellan en orts ekonomi och invånarnas välbefinnande är ”mycket påtagligt” ter sig en 
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lokalekonomisk robusthet i form av företag och näringsliv som kan konkurrera effektivt på en global 

marknad vara viktigt också ur en social aspekt. Väsentligt för bygdens fortlevnad blir även 

demografisk balans i form av åldersstruktur och ett utspritt boende över hela kommunen givet 

föreställningen att ett samhälle utan befolkning i barnafödande och förvärvsarbetande ålder 

avstannar och på sikt dör ut samt att det utan boende på landsbygden är svårt att bibehålla 

service, kommunikationer och efterfrågan på varor och tjänster i glesare miljöer. En andra 

föreställning angående graden av styrbarhet i lokalsamhället är att en god organisation, tydliga 

mål, innovation och drivkraft gör det möjligt för kommunen att styra Kinda i en positiv riktning. 

Givet föreställningen att framåtanda handlar om att våga satsa och våga ta beslut som ”för 

utvecklingen framåt” ter sig visioner och framtidstro bli viktiga egenskaper för social hållbarhet. 

Effektivitet och driv i den politiska styrningen men också kunskap och kompetens, förmågan att 

”göra rätt saker i rätt tid”, tycks utgöra allt viktigare faktorer för kommunens framtid. Det goda 

samhället ter sig sammantaget vara präglat av utveckling och tillväxt inramat av en dynamisk, 

nytänkande, lärande och flexibel miljö. 

Människan som mål och medel 

De aspekter av social hållbarhet som har identifierats ovan tar sig en relativt praktisk karaktär. 

Som intervjuad tjänsteman indikerat kan frågor om hållbarhet också ta en mer filosofisk och 

existentiell prägel. Tjänstemannen kan sägas ta ett steg längre än att reflektera över vilka medel 

som behövs för en hållbar utveckling och tolkar social hållbarhet i termer av vilken typ av 

samhälle som bör skapas utifrån de mänskliga faktorerna: ”Relationerna, grupper, ett lärande, den 

ömsesidighet, alltså generationer emellan framåt, vad är det vi bär med för budskap?” Här tror 

tjänstemannen på att förtäta och se till att människor möts över såväl generationer som över 

gränser mellan det offentliga och icke-offentliga. Det beskrivs handla om symbios på olika plan, 

och om att hjälpas åt. Tanken kan återknytas till inringandet av samverkan och inflytande som 

viktiga faktorer för en social hållbarhet. Begreppet skildras också av intervjuad kommunpolitiker i 

termer av att ”alla måste ingå” och ”känna sig välkomna utifrån den de är”. Här beskrivs det 

handla om en tolerans och acceptans av olikheter och skilda förutsättningar. Alla måste 

inbegripas; samhället beskrivs inte vara starkare än sin svagaste länk. Människan förefaller både 

sättas i centrum för verksamheter kring social hållbarhet och vara medlet för att uppnå den. 

Social hållbarhet ur äldre kommuninvånares perspektiv 

Vänds blicken mot de diskurser som har ringats in hos äldre kommuninvånare kan de sägas röra 

sig i spänningsfältet mellan det kollektiva och det individuella liksom mellan villkor som upplevs 

påverkansbara och villkor som upplevs ligga bortom mänsklig kontroll. Uppfattningar om vad 

som utgör en god livsmiljö, på vilka premisser den skapas och bevaras och vad människor 

behöver för att må väl framträder också i dessa utsagor såväl som uppfattningar om de 

förutsättningar som enskilda individer verkar under och vad som krävs för att den egna 

livssituationen ska fungera på ett tillfredsställande sätt. I de lokala kunskaps- och trossystem som 

kommer till uttryck i informanternas utsagor kan också här utskiljas ett antal faktorer som tycks 
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fylla begreppet social hållbarhet med innehåll och mening. Följande uttolkning sker mot 

bakgrund av de värden och upplevda möjligheter och begränsningar med livet och vardagen i 

Kinda kommun som har framkommit i utsagorna.  

Kollektivt och individuellt ansvar 

Gemenskap och den upplevelse av trygghet som detta beskrivs ge framhålls som viktiga värden 

av studiens äldre informanter, och tycks fylla såväl en livsberikande funktion som en mer praktisk 

sådan; det uppges vara viktigt att hjälpa och stötta varandra inom bygden för att få vardag och 

ekonomi att gå ihop. Social sammanhållning beskrivs rent av vara A och O för överlevnaden på 

landsbygden och framstår som en viktig faktor för social hållbarhet. En närliggande huvudlinje 

betonar vikten av engagemang och ett kollektivt ansvar som sträcker sig utöver den egna 

livssfären till att också inbegripa bygden i varierande utsträckning samt dess fortlevnad och 

framtid efter att det egna livet tagit slut. Här ses ett utvidgat ansvar och en utvidgad livssfär som 

individen har att ta hänsyn till som väsentligt för livskvaliteten och varaktigheten i bygden. Dessa 

två faktorer för social hållbarhet kan sägas beröra en kollektiv sida av begreppet, men det tycks 

också finnas en mer individuell sida av det. Värdet av självständighet och eget ansvar mynnar ut i 

en betoning av ett kreativt och lösningsinriktat sinnelag för att livet på landsbygden som äldre ska 

fungera och vara hållbart; ”man måste hitta på något för det går inte att bara sitta och vänta på att 

det ska lösa sig” som Elsa uttrycker saken. Den omkringliggande naturen, slutligen, tillskrivs ett 

högt värde som erbjuder en stressfri och rofylld tillvaro men som också kopplas samman med 

person; den erbjuder ett hälsosamt liv i ”samklang med naturen”, en ”helhet” eller möjlighet att 

”vara som man är”. Människan beskrivs som präglad av vana och personlig bakgrund; somliga 

äldre känner sig instängda i staden, andra på landsbygden. Möjlighet att leva i enlighet med sina 

preferenser framstår som en viktig faktor för hållbarhet och kvalitet i livet. Individen tycks 

sammantaget tillskrivas ett ansvar att både för sig själv och för sin omgivning i strävan efter 

hållbarhet.     

Möjligheter och begränsningar 

Avseende aspekter kring möjligheter och begränsningar i livsmiljön beskrivs förmågan att köra bil 

vara avgörande för att bo och leva på landsbygden. Bra vägar framställs som en livsnerv och en 

nödvändighet för att få nya inflyttare till bygden. Goda möjligheter till mobilitet anses till synes vara 

viktigt för hållbarheten såväl i den egna vardagen som för landsbygdens fortlevnad i stort. I viss 

mån uppges förutsättningarna för landsbygdsborna vara politiskt påverkansbara, i andra fall ses 

det politiska och ekonomiska systemet som något givet. Begreppet social hållbarhet tycks här 

befinna sig i skärningspunkten mellan faktorer som upplevs påverkansbara och faktorer som inte 

upplevs möjliga att påverka, så som den omgivande naturens gång eller den egna kroppens 

åldrande. Informanterna ger uttryck för föreställningen att individens liv inramas av olika 

beroendeförhållanden, vilket mynnar ut i en tanke om det begränsade goda. Denna faktor tycks ha en 

roll att spela för hållbarheten då den genererar synsättet att livet handlar om val, kompromisser 

och anpassning för att göra det bästa möjliga av de förutsättningar som råder för stunden. 
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Social hållbarhet som kvalitet i livet 

Även i de äldre informanternas utsagor tar faktorer som kan knytas till social hållbarhet en mer 

filosofisk och existentiell prägel. Själva begreppet hållbarhet beskrivs i termer av kvalitet i livet. 

Det inbegriper ett helhetstänk och en långsiktighet, och tycks handla om att hitta sin egen väg: 

”Det man satsar på ska inte bara vara såhär lite nu och lite då och en liten bit som inte fungerar, 

utan man tänker lite längre. Det här vill jag ha, såhär vill jag ha det” berättar Elsa. Kvalitet i livet 

uppfattas dock inte vara något som kommer av sig själv utan något individen själv behöver bidra 

till genom att vara lyhörd: ”Man måste skaffa sig livskvalitet, det är inget som serveras. Man 

måste själv åstadkomma en hållbarhet då och hjälpa till” säger Arvid och tillägger ”Man får vara 

vaken och alert och se sig omkring. Vad kan jag göra för att tycka att det här blir ännu bättre?” 

Mer än att tillhandahålla en tydlig definition av social hållbarhet lyfter informanterna i min 

tolkning fram att det är fråga om något subjektivt. Det handlar om att hitta ”såhär vill jag ha det” 

och sedermera bidra till att skapa förutsättningar att leva i enlighet med sina preferenser. Att 

föreställningarna speglar ett relativt individnära plan kan ur en sådan aspekt ändå säga något om 

begreppet i stort.  

Sammanfattning 

En insikt som jag vill mena har kommit ur mötet mellan de två nivåer som har lyfts fram i studien 

- offentliga policyers och bedömningar respektive enskilda människors tankar, föreställningar och 

förhoppningar - är att det inte ter sig gynnsamt att betrakta social hållbarhet som ett allmängiltigt 

svar eller en slutlig lösning på olika problemrepresentationer. Analysen av politiska utsagor 

indikerar att hållbarutvecklings-projekt tenderar att rymma intressekonflikter och en del 

oavsiktliga bieffekter medan analysen av äldre kommuninvånares utsagor indikerar att frågor om 

livskvalitet och hållbarhet är subjektivt präglade. Medan det må vara enkelt att definiera framsteg 

och dess motsats förfall, där framsteg är förändring till det bättre och förfall till det sämre, ter det 

sig desto svårare att avgöra huruvida ett givet skeende ska kallas framsteg eller inte, vilket enligt 

filosofen Georg Henrik von Wright är en fråga om ”starkt problembaserade föreställningar”.170 

Mot bakgrund av detta föreslås att social hållbarhet snarare än att ses som en lösning bör 

betraktas som en dialog eller en process som kräver kontinuerlig förhandling samt att 

diskussionerna bör kretsar kring såväl mål och ambitionsnivå som problem, svårigheter och 

konfliktfyllda aspekter. 

                                                 
170 Georg Henrik von Wright, ‘Om framsteg och framstegstänkande’, Framsteg, myt, rationalitet, red. Bengt 

Molanderoch May Thorseth (Göteborg, 1997), s. 15f.  
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Avslutande diskussion 

Varför måste landsbygden utvecklas? Ibland är det gynnsamt att ställa enkla och grundläggande 

frågor för att få syn på samtidens normativa aspekter, på förgivettaganden och antaganden som 

nått status som common-sense. Frågan är enkel, men bryter i någon mån mot det självklara – att 

saker och ting ska utvecklas. Utmaningen ligger i att göra progressen hållbar. Detta kan förstås 

som en ideologisk föreställning i sig; en skildring av världen där inte bara landsbygdens utan 

mänsklighetens framtid handlar om utveckling eller avveckling i kombination med en 

utvärderande komponent; utveckling ses i regel som likställt med framåtskridande. Men 

förhållandet kan också spjälkas upp i sina beståndsdelar. Vad är hållbarhet? Vad är det som ska 

utvecklas? Här har varje tid har sin regime of truth; sina kunskaps- och förståelsehorisonter. 

Sanning existerar med andra ord inte bortom tid och rum utan etableras på varje plats och i varje 

tid. Bestämda sanningsregimer kan därmed sägas sätta ramarna för vad som kallas framsteg, vilka 

värden som är eftersträvansvärda och vilka egenskaper och karaktärsdrag som krävs för att nå 

dem. Här finns till synes en koppling mellan aspektseende och ideologi; det handlar om hur 

utsagor blir ”sanna” för en eller flera aktörer och vad som i ett givet sammanhang framstår som 

trovärdigt, förnuftigt eller önskvärt. Denna länk mellan är och bör befinner sig i hjärtat av 

ideologi.171 

Politiska bilder om social hållbarhet 

Vilka föreställningar om världen, människan och det goda samhället som ligger till grund för 

konstruktionen av social hållbarhet hos politiska aktörer i Kinda kommun är en av de 

frågeställningar som studien har kretsat kring. Här handlar det i mångt och mycket om 

konstruktionen av ideal. I samma stund som en definition av vad som är ett önskvärt beteende 

eller en rationell social ordning tar plats sker emellertid också en värdering av alternativa 

beteenden och alternativa sociala ordningar. Att ställa upp en norm är att ”tvinga på någon eller 

något en identitet och ett krav eller ett anspråk”.172 Vilket handlingsutrymme och vilka 

subjektspositioner som ideal och problem kopplat till social hållbarhet skapar för mindre 

landsbygdskommuner och äldre medborgare har således utgjort ytterligare en av studien 

frågeställningar. Här följer en reflektion kring studien huvudsakliga resultat i dessa frågor och hur 

de olika diskurserna kan tänkas stå i relation till varandra.   

Ett budskap om samverkan och tillförsikt 

En kraftfull och genomgående diskurs i politiska utsagor både från Kinda och från nationell och 

internationell nivå är uppfattningen att en hållbar utveckling av nödvändighet såväl som av 

demokratiska skäl bör utgå från lokal mobilisering. Att de problem som mänskligheten står inför 

inte kan lösas utan aktivt deltagande från enskilda och grupper av människor är som nämnt också 
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budskapet från Agenda 21.173 Betoningen på en lokal kulturell identitet hos Kinda kommun kan 

möjligtvis ses som ett led i att skapa samhörighet och tillhörighet – den gemensamma plattform - 

som behövs för att väcka engagemang, delaktighet och samverkan vilket förstås vara nödvändigt 

för en hållbar utveckling. Kanhända ramas betoningen på ett aktivt medborgarskap även in av en 

situation där kommunen upplever att globala beroenden har flyttat makt från etablerade 

institutioner, vilket ställer högre krav på medborgarnas eget ansvarstagande, självtillräcklighet och 

uppfinnande av lösningar.174 Samtidigt tycks en motor i utvecklingen fortfarande ligga hos 

kommunen, som genom en stark organisation och framåtanda vågar satsa och vågar ta beslut 

som ”för utvecklingen framåt”. Hållbar utveckling handlar enligt denna logik inte enbart om 

resurser och tillgångar utan också om inställning; om visioner och framtidstro. Även här 

förutsätter kanhända tanken om lokal mobilisering att de berörda själva har tillit till att de kan 

vända utvecklingen och åstadkomma förändring utifrån de förutsättningar de har, istället för att 

förlita sig på etablerade institutioner.175  

Kritiska infallsvinklar 

I studiens andra skede lyftes ett par kritiska infallsvinklar fram i relation till de huvudlinjer som 

omgärdar politiska diskurser i Kinda. Framförallt uppmärksammades att betoningen på en lokal 

kulturell identitet och social sammanhållning kan kantra åt ett håll som skapar föreställningar om 

homogenitet och normer av enhetlighet i lokalsamhället samt att samverkansmodellen i någon 

mån förutsätter att människor är överens om vad som är gott och eftersträvansvärt. Härutöver 

har uppmärksammats att de ideal som omgärdar ett aktivt medborgarskap, så som 

entreprenörskap, kreativitet och tillväxt, kan skapa subjektspositioner där äldre antingen ses som 

passiva objekt eller ”görs” till aktiva subjekt på modellens villkor. När det gäller uppfattningen att 

Kinda är ”oerhört omvärldsberoende”, som indikerar minskad kommunal styrbarhet, är 

ytterligare en infallsvinkel att kommunal planering i strävan efter ekonomisk och 

befolkningsmässig tillväxt kan tendera att inrikta sig på anpassning snarare än att ses sig ha 

möjlighet att skapa egna villkor för utveckling. Politiska och etiska ställningstaganden riskerar om 

så att hamna i bakgrunden för administration och anpassning till yttre villkor. I ljuset av att 

människors egenskaper och kompentenser ses som alltmer viktiga resurser för lokal utveckling 

har även reflekterats över att somliga kategorier av människor ter sig mer attraktiva än andra i 

efterfrågan av en ökande befolkning. Avseende betoningen på visioner och framtidstro, vilken 

indikerar en högre grad av kommunal styrbarhet, är en kritisk infallsvinkel som lyfts fram att 

framåtanda, beslutsamhet och handlingskraft kan tendera att likställas med snabbhet och 

optimism. Eftertanke och tidskrävande arbete, paradoxalt nog så som att involvera medborgarna 

i kommunernas planering, riskerar att åsidosättas. När människors kunskap och kompetens 

betonas som resurser för utveckling har vidare kommenterats att dessa tycks associeras med 

ungdom samt tekniskt och vetenskapligt kunnande framför livserfarenhet och relationell kunskap 
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som äldre ofta besitter. En reflektion är här att förbättring av tekniskt och vetenskapligt 

kunnande inte nödvändigtvis är en förbättring i förhållande till de ändamål medlen tjänar. Oavsett 

vilket mål som eftersträvas måste vi enligt von Wright skilja mellan ”värdet hos själva målet och 

värdet hos medlen för dess uppnående”.176 Författaren riktar skarp kritik mot samtiden och ser 

en utveckling mot en instrumentell rationalitet som ”befordrar en ökad effektivitet i 

produktionen av varor och organiseringen av tjänster” men som står ”handfallen inför de 

värdepremisser, som skall legitimera målen för samhälleligt handlande”.177 Tanken om social 

hållbarhet skulle möjligtvis kunna betraktas som ett försök att återföra människan till 

utvecklingens centrum och till måttstocken för vad som kan kallas framsteg, samtidigt som 

människan tycks utgöra både mål och medel i strävan efter social hållbarhet. 

 

Är allt förändringsarbete ideologiproduktion? 

En tanke i sammanhanget är att allt förändringsarbete i någon mån är en fråga om 

ideologiproduktion. Detta i bemärkelsen att förändringsarbete tar sin utgångspunkt i en given 

skildring av världen – en nulägesbeskrivning, en omvärldsbeskrivning och en syn på människans 

behov och motiv – som länkas till en värdering av denna skildring, det vill säga att mål ställs upp 

om det önskvärda och eftersträvansvärda. Givet att ideologier tillhandahåller kartor med vilka 

individer orienterar sig i samhället blir en viktig poäng emellertid att de diskurser genom vilka 

politiska aktörer begripliggör och ”ser” världen kan komma att utgöra en form av legitimering av 

den egna tankemodellen. Scenarier eller modeller som utarbetas teoretiskt stämmer dock inte 

alltid överens med föreställningarna hos dem som det planeras för, varför det ter sig väsentligt att 

inte lansera modeller för utveckling utan att först undersöka för platsen specifika förhållanden 

och ha människors värden och val för ögonen.178  I studien gjordes detta genom samtal med ett 

par av Kindas äldre kommuninvånare.  

Äldre kommuninvånares bilder om social hållbarhet 

Betraktas visionen om en hållbar samhällsutveckling som ett led i miljökrisens liv – vilken 

uppmärksammades på allvar i början av 1960-talet – närmar sig nu ”den punkt i livet då de evigt 

stora frågorna om livets mening, om vad vi vill med våra liv och om vad vi egentligen har gjort av 

det” ofta ställs.179 Åldrande skildras ofta som en tid av granskning, ju mer livets avslutning närmar 

sig desto mer intresse riktas mot det egna livets olika områden, det som varit, det som är och det 

som kommer, liksom mot helheten; inställningen till livet, dess ansvar, mening och mål.180 Görs 

på detta vis en analogi mellan visionen om hållbar utveckling och en enskild individs åldrande blir 

det intressant att rikta fokus mot de sätt på vilket frågor i det egna livet förenas med frågor som 

                                                 
176 Von Wright, s. 22f.  
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rör helheten. Vilka uppfattningar om värden, möjligheter och begränsningar som framträder i 

äldre kommuninvånares utsagor om livet och vardagen i Kinda kommun och hur de kan relateras 

till begreppet social hållbarhet utgör också ytterligare en frågeställning som studien har kretsat 

kring. Här följer en reflektion av analysens huvudsakliga resultat kring detta ämne och vad det 

kan säga om begreppet social hållbarhet i stort.   

En fråga om ansvar och livskvalitet 

När det gäller möjligheter och begränsningar för att livet på landsbygden som äldre ska vara 

trivsamt och hållbart ges primärt uttryck för uppfattningen att det nuvarande och framtida sociala 

livet i bygden bygger på att enskilda individer tar ett utvidgat ansvar. Detta mynnar ut i ideal om 

social sammanhållning och normer kring hjälpsamhet, omtänksamhet, delaktighet och 

engagemang. Det kollektiva ansvaret som betonas berör primärt frågor kopplat till helheten, även 

om delaktighet beskrivs ge mervärden i form av uppskattning och ett socialt sammanhang för 

den enskilda individen. Viktiga frågor för att det egna livet på landsbygden som äldre ska fungera 

beskrivs bland annat praktiska faktorer vara, så som goda möjligheter till mobilitet, men också 

förhållningssätt och attityd, så som ett kreativt och lösningsinriktat sinnelag. Beskrivningen att 

barn åldras och äldre utvecklas är i sammanhanget inte felaktig, men bryter onekligen mot 

etablerade tankesätt och värderingar.181 Studiens resultat indikerar dock att de äldre informanterna 

upplever sig lära nytt genom hela livet; ”man tvingas ju hitta på lösningar” som Elsa beskriver 

tillvaron som äldre på landsbygden. Framträdande i utsagorna är vidare en tanke om ”det 

begränsade goda” där livet handlar om anpassning, kompromisser och prioriteringar för att göra 

det bästa tänkbara utifrån de förutsättningar som råder i stunden. Detta synsätt har i studien 

bedömts hysa en hållbarhetsaspekt. Det är som en informant uttryckte sig inte halt väglag som 

gör att människor kör av vägen; ”de kör av vägen för att de inte anpassar sig”. En reflektion är att 

synsättet härutöver indikerar att också visionen om hållbar utveckling i stort kan betraktas som en 

fördelning av begränsade resurser, vilket leder tankarna mot intressekonflikt snarare än 

konsensus. När de värden och preferenser som de äldre kommuninvånarna ger uttryck för har 

länkats till begreppet social hållbarhet indikeras slutligen att informanterna förstår begreppet i 

termer av kvalitet i livet. Det handlar om att finna ut vad som utgör en god livsmiljö för den 

enskilda individen och själv bidra till att verka i denna riktning. Människan beskrivs vara präglad 

av vana och personlig bakgrund, och möjlighet att leva i enlighet med sina preferenser framstår 

som en viktig faktor för hållbarhet och kvalitet i livet. En bärande poäng är här att livskvalitet 

förefaller vara något subjektiv och partikulärt. I ljuset av studiens resultat blir det således 

problematiskt att betrakta social hållbarhet som ett unisont och allmängiltigt svar eller lösning. 

 

Social hållbarhet: en process av förhandling? 

Studien indikerar att politiska strävanden efter hållbar utveckling primärt bygger på en modell för 

lokal mobilisering och samverkan; en modell som i någon mån förutsätter att människor är 
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överens om vad som är gott och eftersträvansvärt. Detta kan ställas i kontrast till att social 

hållbarhet i betydelsen livskvalitet för studiens äldre informanter tycks vara något subjektivt, 

vilket öppnar upp för en mångfald av uppfattningar om ”det önskvärt goda”. Studiens 

övergripande resultat pekar således på att verksamheter kring social hållbarhet omgärdas av 

konflikt snarare än konsensus. Mot bakgrund av detta föreslås att social hållbarhet inte bör 

betraktas som ett unisont svar eller färdig lösning på problem som existerar ”där ute” utan som 

en process av kontinuerlig dialog och förhandling som ställer krav på en fördjupad diskussion om 

mål och ambitioner men också kring problem, svårigheter och olika konfliktfyllda aspekter 

avseende social hållbarhet.  

Några reflektioner i skuggan av tidigare forskning 

Mot bakgrund av studiens resultat finns det i min mening skäl att återknyta till några hållpunkter 

som omnämndes i studiens inledande ”genealogi” av tidigare forskning kring hållbar 

samhällsutveckling. Här framhölls att indikatorer av social hållbarhet ofta är politiskt utformade 

och att utvärderingar i regel görs kvantitativt samt att forskning och verksamheter inom fältet 

omgärdas av ett lösning- och konsensustänkande. Nedan följer ett par avslutande reflektioner 

kring dessa förhållanden.  

 

Hållbarhet och livskvalitet – mätbara begrepp? 

Gränsen för huruvida livet som äldre på landsbygden uppfattas som hållbart eller ohållbart, tryggt 

eller otryggt, trivsamt eller icke-trivsamt tycks variera med skilda förhållningssätt hos studiens 

äldre informanter. Upplever människor samma miljö på vitt skilda sätt – somliga äldre upplever 

landsbygden som instängd, andra staden som instängd – väcks onekligen frågor om hur en god 

livsmiljö kan mätas. Eller snarare om den uteslutande bör mätas i kvantitativa mått. Som 

tjänstemannen inom äldreomsorgen uttrycker saken blir det ”mer intressant med varje enskild 

individ” liksom det beskrivs vara viktigt att ”klara av att sätta sig in i en annan position”. Likväl är 

mycket av verksamheterna kring hållbar utveckling inriktad mot mätbara parametrar. Regeringen 

betraktar rent av mätbara indikationer som en förutsättning för att väcka intresse och 

engagemang för hållbar utveckling. En konsekvens av detta ter sig vara att aspekter av social 

hållbarhet som inte är mätbara riskerar att förbises. Den grundläggande invändningen är att själva 

ansatsen att mäta indikatorer inte fullt ut kan beakta skillnader i preferenser, behov, resurser och 

val av livsstil, möjligtvis kan relevansen av ett samhälles resurser enbart avgöras genom att 

undersöka hur väl resurserna möter de behov som olika grupper av människor anser sig ha.182 

När vetenskapen försöker beskriva människan och hennes värld producerar den enligt Beronius 

också en tystnad; en tystnad som sänker sig över det som inte låter sig fångas begreppsligt och 

abstrakt, statistiskt och formalistiskt, med andra ord ”just det som är specifikt mänskligt i 

människans tillvaro”.183 Kanhända är det inte en väl framkomlig väg att hantera det som i 
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grunden är en fråga om värderingar och livssyn som om den har en objektiv och slutgiltig 

lösning. Synsättet krackelerar den konsensushegemoni som tycks prägla visionen om hållbar 

samhällsutveckling och pekar istället på en mångfald av uppfattningar. 

 

Konflikt före konsensus? 

Samverkan som bärande tankemodell inom Agenda 21 och andra verksamheter förutsätter 

kanhända samförstånd före konflikt, liksom det tycks finnas en ideologiskt präglad vilja att hållbar 

samhällsutveckling ska utgå ifrån ett allmänhetens intresse och vara utfallet av en demokratisk 

process. Ett sådant officiellt intresse kan enligt Anshelm och Hedrén emellertid inte vara annat än 

resultatet av förhandlingar mellan motstridiga intressen:  

Att skåda utifrån denna plats, allmänhetens intresse, som om den vore absolut, något annat än 
en ren abstraktion, en rörlig och outklarad relation mellan olika intressen, innebär att skåda 
utifrån en död vinkel, som utestänger alla de brytningar som gör att en bild av det reella, det 
vill säga det omfattande komplexet av motstridiga intressen, tolkningar och värden, träder 
fram.184 

Lämnas det konsensusperspektiv som gärna läggs på visionen om hållbar samhällsutveckling 

indikerar också föreliggande studie att det finns ett komplex av motstridiga intressen, tolkningar 

och värderingar som omgärdar frågor om det önskvärda och goda. Att definitiva lösningar inte 

kan erhållas ger enligt Anshelm och Hedrén inte skäl till uppgivenhet, men kanhända skäl att 

förhålla sig till en tillvaro präglad av osäkerhet och finna former för en kultur som ”ständigt är på 

väg, ständigt omprövar sina villkor och som accepterar att denna process i grunden drivs av djupa 

och våldsamma konflikter”.185 En tolkning i ljuset av studiens resultat blir att frågan om hållbar 

utveckling kanhända har sitt främsta värde har i att stimulera till fördjupad reflektion kring mål 

och ambitionsnivå i samhällsutvecklingen. Avseende hur djupgående och grundläggande 

reflektionen kan tänkas bli tycks det dock finnas åtminstone två håll som den övergripande 

diskursen om hållbar utveckling kan kantra åt. 

 

Hållbar utveckling – ett konservativt eller nytänkande projekt? 

Betoningen på utveckling i begreppet ”hållbar samhällsutveckling” leder onekligen tankarna till 

förändring, kanske också till framåtskridande och förbättring. Likväl kan visionen möjligtvis ses 

som ett konservativt projekt. Omställningen till ett hållbart samhälle vilar i regel på 

föreställningen att identifierade problem kan lösas och att detta kan ske inomparadigmatiskt, det 

vill säga på teknologisk och vetenskaplig väg.186  Diskursen kan till synes kantra åt ett håll där de 

problem som mänskligheten står inför antas vara möjliga att lösa utan att industrisamhällets 

tillväxtsträvanden och förhållande till naturen behöver förändras i grunden. Problem som i någon 

mån uppstår till följd av det senmoderna samhällets relation till natur, människa och samhälle 
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tenderar ur en sådan aspekt att transformeras om och göras till något annat. De förvandlas till nya 

möjligheter; till ett budskap om tillförsikt och beslutsamhet. Vid sidan av en 

”inomparadigmatisk” form av diskursriktning kan emellertid en diskussion möjligtvis också ses 

gry inom samhällsvetenskapen vilken ”berör vår föreställningsvärld i grunden”.187 Det handlar då 

om en uppfattad insikt om att industrisamhällets sätt att se och lösa problem inte längre är 

tillämpbart. De biverkningar och risker som moderniteten och industrialismen oavsiktligt har 

skapat leder oss kanhända till en station där det blir viktigt att ”kritiskt besinna vår bestämmelse”, 

en reflekterande verksamhet som snarare riktar fokus mot det förflutna än mot framtiden.188 

Förslag på vidare forskning skulle om så vara ett ökat fokus mot frågor som rör just kulturella 

perspektiv på hållbarhetsfrågor eller förnyelse av samhällsteorin som också intar en mer 

historiemedveten och reflexiv hållning. Som intervjuad tjänsteman uttrycker saken: ”Vilka värden 

har bestått?” 
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Sammanfattning 

Social hållbarhet förstås ofta som ett svar på sociala problem i allmänhet, på förhållanden som 

”borde” vara annorlunda. I föreliggande studie vänds blicken istället mot det som förstås som 

problem och den verklighetsbeskrivning som ligger till grund för en viss form av 

problemrepresentation. Social hållbarhet betraktas i termer av något som ”görs” och 

förlängningen av ett bestämt sätt att se på världen, på människan och på ett önskvärt framtida 

tillstånd. I centrum för studien står den mindre landsbygdskommunen och den äldre människan. 

Det empiriska fältet utgörs av Kinda kommun i södra Östergötland och de lokala erfarenheterna 

representerar både politikens och den äldre kommuninvånarens perspektiv. Studien undersöker 

vilket innehåll och vilken mening begreppet social hållbarhet fylls med i det givna sammanhanget. 

De lokala erfarenheterna sätts även i ljuset av den sociala, kulturella och materiella kontext inom 

vilken de kan sägas ha tagit form. En kritisk hållning intas genom att undersöka vilka effekter och 

subjektspositioner som diskurser kring social hållbarhet skapar för studiens fält och aktörer. 

Härutöver beaktar studien vad som sker i mötet mellan politiska utsagor och äldre 

kommuninvånares värderingar och upplevelser av bygdens sociala förutsättningar. Studien tar en 

ideologi- och diskursanalytisk ansats och är inspirerad av Michael Foucaults genealogiska metod.  

 

När bilder från Kinda kommuns politiker och tjänstemän analyseras framträder sex faktorer som 

tillskrivs betydelse för en social hållbar utveckling i Kinda: en lokal kulturell identitet, ett aktivt 

medborgarskap, lokalekonomisk robusthet, demografisk balans samt visioner och framtidstro. I relation till 

dessa faktorer görs ett antal kritiska infallsvinklar, bland annat att idén om aktiva och 

entreprenöriska medborgare riskerar att transformera äldre till passiva objekt alternativt att äldre 

”görs” till aktiva subjekt eller att en inriktning mot ekonomisk tillväxt kan leda till att kommunen 

anpassar sig efter osäkra och yttre villkor snarare än att sätta sin egen utvecklingskurs. När bilder 

från Kinda kommuns äldre kommuninvånare analyseras framstår social sammanhållning, ett kollektiv 

ansvar, att leva i enlighet med sina preferenser; ett kreativ och optimistiskt sinnelag, en insikt om det 

begränsade goda samt goda möjligheter till mobilitet vara av betydelse för den sociala hållbarheten. I 

mötet mellan politiska och äldre kommuninvånares utsagor kan studiens huvudsakliga resultat 

sammanfattas i att politiska strävanden efter hållbar utveckling primärt bygger på en modell för 

lokal mobilisering och samverkan; en modell som i någon mån förutsätter att människor är 

överens om vad som är gott och eftersträvansvärt. Detta kan ställas i kontrast till att social 

hållbarhet för studiens äldre informanter tycks vara något subjektivt, vilket öppnar upp för en 

mångfald av uppfattningar om ”det önskvärt goda”. Studiens resultat pekar således på att 

verksamheter kring social hållbarhet omgärdas av konflikt snarare än konsensus. Mot bakgrund 

av detta föreslås att social hållbarhet inte bör betraktas som ett unisont svar eller färdig lösning 

utan som en process av kontinuerlig dialog.  
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