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FÖRORD 
Äldre människor är olika. Forskningen om äldres livsvillkor och 
innebörder i att åldras och bli gammal måste därför ha ett brett 
perspektiv. Den bör undersöka äldre som lever urbana liv i stora 
och små städer, i stadskvarter eller förorter, äldre som är 
förankrade i rurala livsformer på landsbygden, äldre som är 
ensamma, eller lever tillsammans med andra, äldre i olika kulturer, 
med olika sociala och ekonomiska villkor. Forskningen bör 
intressera sig för äldre som har olika livsstilar och livshistorier och 
äldre som befinner sig i olika faser av sitt åldrande.  

Sedan några år tillbaka har NISAL ett forskningsprogram som 
särskilt gäller äldre som lever på landsbygden. Bakgrunden är att 
livsbetingelserna på landsbygden förändras i snabb takt. Det sker 
en utglesning. Samtidigt finns en vitalitet som har sin grogrund 
både i landsbygdens traditionella värden och i nya intressen och 
levnadssätt. Hur äldre påverkas av förändringarna är delvis okänt. 
Utglesningen leder till att mycket i vardagen förändras. Service, 
omsorg, kultur och föreningsliv måste organiseras på nya sätt. 
Äldre, speciellt de gamla, är särskilt sårbara när samhällen och 
invanda mönster förändras. Men äldre är också viktiga aktörer i 
landsbygdens förändring – både genom att de är engagerade i det 
civila samhället och bärare av den lokala kulturen och att de i 
många fall har handlingskraft att engagera sig i det lokala livet.  

I forskningsprojektet ”Omsorgen om de äldsta på landsbygden” 
undersöks hur äldre i tre kommuner i södra Östergötland själva 
upplever sin vardag och att vara gammal. I denna skrift behandlas 
resultaten av en enkätundersökning som vänt sig till alla i de tre 
kommunerna som är 80 år eller äldre. Deras svar utgör en unik 
samling av fakta om och inblickar i de allra äldstas liv.  

I projektet medverkar som forskare Marianne Abramsson, Elisabet 
Cedersund (projektledare), Anna Elmqvist och Jan-Erik Hagberg 
samt som rådgivare Eva Jeppsson Grassman. Forskningen bedrivs i 
kontakt med kommunerna Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. 
Projektet har finansiering från Centrum för kommunstrategisk 
forskning (CKS) vid Linköpings universitet. 

Norrköping i september 2015. Jan-Erik Hagberg 
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INLEDNING. FORSKNINGENS BAKGRUND OCH 
INRIKTNING 

Åldrandets tillvaroväv 
Forskningen som presenteras i denna skrift handlar om hur gamla 
människor ser på sin tillvaro. Syftet är att öka kunskapen om hur 
de äldsta själva upplever sitt dagliga liv och hur de resonerar om 
sitt åldrande i förhållande till den miljö och den tid som de lever i. 
Vi har ställt frågor till ett stort antal personer, alla 80 år eller äldre 
och boende på landsbygden eller i en mindre tätort i södra 
Östergötland.  

Landsbygden som livsmiljö för äldre är ett försummat men 
intressant forskningsområde. Det intressanta består bl.a. i att två 
olika bilder eller verklighetsbeskrivningar konkurrerar. I den ena 
bilden tillskrivs landsbygden sociala förhållanden som i 
äldreforskningen länge har setts som avgörande för att äldre ska 
kunna åldras väl. Till dessa värden hör närhet till andra, kontinuitet 
i boende och en naturlig delaktighet och synlighet i samhällslivet. I 
den andra bilden framträder förändringar som riskerar att urgröpa 
just dessa positiva förhållanden, en ökande gleshet, nedläggning av 
service av olika slag och ett utanförskap i förhållande till det 
moderna livet.  

Att studera de äldsta i samhället kräver ett förutsättningslöst och 
brett perspektiv. Äldre måste betraktas som individer med olika 
och unika intressen och levnadsförhållanden som inte 
nödvändigtvis har något med deras ålder att göra. Men samtidigt 
måste vad som är gemensamt för de äldsta och den generation som 
de tillhör eftersökas och analyseras. Äldre och gamla som 
kategorier består således av människor som samtidigt som de är 
mycket olika delar vissa levnadsbetingelser.  

Har man levt ett långt liv är tillvaron knuten till otaliga minnen och 
erfarenheter från olika tider och platser. Intressen, vanor och 
färdigheter har etablerats under olika skeden av livet. Varje 
livshistoria är unik men man delar många erfarenheter med andra 
som tillhör samma generation. Nuet, hur man ser på sin tillvaro, 
vad man gör av dagarna, under vilka villkor, vilka man lever 
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tillsammans med och umgås med är beroende av det tidigare 
livsloppet. Men nuet är också influerat av framtiden, eller snarare 
framtidssynen, vad man tänker om sedan, om de år och dagar som 
återstår av livet. Forskningen om vad det innebär att vara gammal, 
att tillhöra de äldsta, att vara en av dem som har levt längst, de som 
är 80, 90 eller 100 år gamla, bör fånga den komplexa ”tillvaroväv” 
som gamla människor befinner sig i (Begreppet från Hägerstrand, 
2009). 

Forskning som har en bred ansats på äldres och gamlas liv har 
bedrivits med många olika utgångspunkter och lagt tyngdpunkten 
på olika förhållanden. Det perspektiv som vi närmast använder oss 
av i den här studien har internationellt benämnts ekologisk eller 
miljöinriktad gerontologi (Keating, 2008). Ansatsen kännetecknas 
av en strävan att integrera ”tillvarovävens” fysiska, platsmässiga, 
sociala och kulturella egenskaper eller dimensioner såväl i de 
empiriska undersökningarna av äldres förhållanden som i analysen 
av och diskussionen om vad det innebär att vara gammal i det 
nutida samhället. Vi kombinerar dock den ekologiska modellen 
med ett livsloppsperspektiv. Det innebär att vi särskilt intresserar 
oss för hur individer i sitt nu förhåller sig till sitt tidigare och 
återstående liv och för hur de materiella och sociala 
omständigheter som man lever under är beroende av både 
individuella och samhälleliga förhållanden.  

Omsorgen om landsbygdens äldsta. Projektets syfte, 
inriktning och delstudier 
Forskningsprojektet ”Omsorgen om landsbygdens äldsta” handlar 
således om hur villkoren för de äldsta som bor på landsbygden 
eller i mindre samhällen i landsbygdskommuner förändras. Det 
genomförs vid Nationella institutet för forskning om äldre och 
åldrande, NISAL. Syftet är att öka kunskapen om hur äldre själva 
upplever sin situation. Projektet ska förhoppningsvis också kunna 
bidra till en bättre kunskap om hur landsbygdens nätverk och 
civilsamhälle förändras och vad sådana förändringar betyder för 
dem som är gamla. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur 
kommunerna och kommunledningarna agerar och kan agera för att 
förbättra de äldre medborgarnas förhållanden och möjligheter att 
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åldras väl. En central fråga i projektet gäller hur informell och 
formell omsorg ska kunna fungera väl i förhållande till de äldres 
behov och intressen, deras familjer och kommunens resurser och 
förutsättningar.  

Tre kommuner i södra Östergötland studeras särskilt: 
Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg. De ligger geografiskt i ett 
bälte av små kommuner som sträcker sig från Östersjökusten till 
Vättern. De tre kommunerna delar vissa karaktäristika. De är 
relativt små, har haft en negativ befolkningsutveckling under 
längre tid och andelen äldre invånare ökar (se tabell 1). Man skulle 
kunna säga att kommunerna åldras befolkningsmässigt.  

I projektet insamlas empiriskt material inom tre delstudier. Den 
första utgörs av kommunens syn på och verksamhet för de äldre. 
Inom denna intervjuas kommunalråd, kommunchefer och 
omsorgschefer i de tre kommunerna. Frågorna till dem handlar om 
kommunernas framtid, hur olika verksamheter för äldre fungerar 
och strategier för äldreomsorgen. I den andra delen kartläggs 
civilsamhällets aktiviteter för de äldre. I denna del intervjuas PRO- 
och SPF-ordföranden, och företrädare för kyrkan om sina 
erfarenheter och kontakter med kommunernas äldsta invånare, 
deras anhöriga, vänner och grannar. Den tredje delen avser de 
äldsta kommuninvånarnas egna uppfattningar om sin vardag och 
hur det är ett åldras i kommunen. I den delen har vi ställt frågor till 
alla invånare som är 80 år eller mer genom en postenkät. Vi 
kommer också att intervjua ett mindre antal av de äldsta i varje 
kommun om vad de anser vara styrkor och problem med att leva i 
en liten kommun. Vad är det som berikar livet när man åldras på 
landsbygden och vad försvårar det? 

I denna skrift redovisas resultaten från enkätundersökningen.  

Enkätens syfte och utformning 
Enkäten har riktats till personer som är 80 år eller äldre. Att enbart 
vända sig till personer i hög ålder är en medveten avgränsning. Vi 
vill ställa våra frågor till personer som har levt som äldre länge och 
tillhör de äldsta generationerna. I denna skrift använder vi termen 
gamla för att beteckna den gruppen (80+). Äldre som begrepp 
syftar på hela kategorin av personer som är 65 år eller mer (65+).  
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Enkätundersökningen behandlar många olika aspekter av att vara 
äldre och bli gammal. Frågorna gäller boende, tillgång till bil, 
mobiltelefon och internet, familjeförhållanden, deltagande i olika 
nätverk, utnyttjande av service, omsorg, kontakter med grannar och 
vad man mer allmänt tycker om att vara äldre. Frågorna syftar till 
att få information och kunskap om gamlas egna uppfattningar om 
sin vardag, hur olika aspekter av livet förändras när man blir 
gammal, hinder och möjligheter som finns i en liten kommun, hur 
man kan tillgodose olika behov i vardagen, vad som skapar 
livskvalitet när man åldras i en liten kommun i allmänhet och i den 
specifika kommun som man bor.  

I förlängningen finns frågeställningen om vad som karaktäriserar 
landsbygdslivet för den som är gammal och hur både förändringar 
som gäller individen själv och av samhället i stort påverkar 
livskvalitén.  

Enkäten innehåller 49 frågor (se bilaga 2). De flesta har fasta 
svarsalternativ med möjlighet att lägga till en kommentar eller göra 
en komplettering. Några frågor är öppna. Ett exempel är fråga 47: 
Hur ser du på äldres förhållanden på landsbygden och i mindre 
orter? Ange vad du tycker är fördelar och nackdelar med att 
åldras, bli gammal och leva i en landsbygds- eller mindre 
kommun.  

Bakgrunden - En åldrande och glesare landsbygd 
Avfolkningen av den svenska landsbygden har pågått under lång 
tid och under några perioder varit starkare än annars 
(Regionalpolitiska utredningen, 2000 s. 25-42). Idag sker en 
expansionen av storstäderna, som har hög inflytning, högre 
barnafödande än mindre kommuner och en högre relativ 
invandring. De delar av Sverige som vi normalt betecknar som 
landsbygd förändras emellertid inte på ett enhetligt sätt. I vissa 
delar sker en koncentrering och fler bosätter sig där. Det är ofta 
områden som ligger nära men utanför de stora och medelstora 
städerna. I andra delar är avfolkningen det dominerande draget. 
Totalt sett minskar emellertid inte längre andelen av befolkningen 
som bor på landsbygden. SCB har dragit slutsatsen att 
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urbaniseringsprocessen som har pågått sedan slutet på 1800-talet 
har nått sitt slut (Svanström, 2015).  

Kristina Mattsson beskriver i boken ”Landet utanför” flera tecken 
på att Sverige håller på att polariseras i ett storstadsland och ett 
”land utanför”. Det oroande är att en rad förhållanden 
sammantagna verkar leda till att bara de största städerna, orterna 
och landsbygden i deras omgivande pendlingsregioner och några få 
”utposter” som har särskilda tillgångar och därför är unika platser, 
kommer att utvecklas. Även utposterna ser hon som delar av 
storstadslandet eftersom livsmönster och värderingar där präglas av 
storstadens (Mattsson, 2010).  

De delar av Sverige som avfolkas, ”Landet utanför”, präglas av 
tomma hus, nedlagda affärer och övergivna orter. Många 
serviceinrättningar har försvunnit under de senaste 20 åren. Om 
befolkningsminskningen i dessa delar fortsätter kommer många 
landsbygdskommuner förr eller senare till en gräns när 
samhällslivet blir för glest och befolkningens sammansättning för 
ojämn. De som då bor kvar skulle bli allt mer beroende av arbete, 
utbildning, service och handel som finns på annat håll. 
Infrastrukturen – vägnätet, kommunikationerna, daghemmen, 
skolan, polisen och affärerna - skulle erodera. Det civila samhällets 
noder – mötesplatserna, föreningarna, kyrkan – skulle bli svaga. 
När förändringen går i den riktningen får de äldre större problem 
än andra helt enkelt därför att de är mer beroende av lokala nätverk 
och lokal service. Att vara gammal på landsbygden i ”Landet 
utanför ” skulle innebära att vara sårbar, ensam och utlämnad till 
en hårt ansträngd äldreomsorg. 

Så är inte förhållandena i någon av de tre kommuner i södra 
Östergötland som vi undersöker (Länsstyrelsen i Östergötland, 
2009). Långt ifrån, om man betänker hur väl livet i exempelvis 
Ydre tycks fungera (Hagberg, 2011b). Det finns en uppsjö av små 
orter och kommuner i olika delar av Sverige som utvecklas och 
som har medborgare som är engagerade för sin bygd. De som bor 
där håller förmodligen inte med om att de lever utanför (Mattsson, 
2010 s. 191-202).  
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Utglesningen av Östergötlands landsbygd är emellertid påtaglig. 
Alla landskapets kommuner utom Linköping, Norrköping, 
Söderköping och Boxholm har minskat sin befolkning, i en del fall 
kraftigt (se tabell 1). Till den kategorin hör Ydre och 
Valdemarsvik. 

Tabell 1. Befolkningsutveckling 2005-2013 i några kommuner i regionen 

Kommun	   År	   Förändring	  	  
	   2005	   2010	   2013	   2005-‐2013	   %	  
Ödeshög	   5516	   5284	   5174	   -‐342	   -‐6,2	  
Ydre	   3866	   3672	   3617	   -‐249	   -‐6,4	  
Kinda	   9946	   9762	   9802	   -‐144	   -‐1,4	  
Boxholm	   5242	   5221	   5278	   36	   0,7	  
Åtvidaberg	   11723	   11504	   11460	   -‐263	   -‐2,2	  
Valdemarsvik	   8122	   7760	   7585	   -‐537	   -‐6,6	  
Linköping	   137636	   146416	   150202	   12566	   9,1	  
Norrköping	   124642	   130050	   133749	   9107	   7,3	  
Söderköping	   14025	   14024	   14195	   170	   1,2	  
Tranås	   17765	   18119	   18197	   432	   2,4	  
Västervik	   36505	   36206	   35867	   -‐638	   -‐1,7	  
 

År 2013 ökade ett par av de minsta kommunerna sin befolkning 
vilket tolkades som en försiktig vändpunkt. Exempelvis ökade 
Valdemarsvik med 56 personer, Åtvidaberg med 14 och Ydre med 
fem personer. Ökningen fortsatte 2014. Den kan förmodas orsakas 
av etablering av asyl- och flyktingboenden inom kommunerna. 

Den vidare frågan bakom enkäten - Ett åldrande eller många 
Uppfattningarna om vad det innebär att leva som äldre på 
landsbygden präglas ibland av fördomsfulla värderingar av lands- 
och glesbygdens fördelar och nackdelar. Som vi pekat på tidigare i 
texten finns två konkurrerande bilder. Ibland överbetonas 
betydelsen av de kontaktnät som finns på landsbygden. Ibland är 
det motsatsen, glesheten och avstånden till andra och till service 
som dominerar bilden. På ett generellt plan, när landsbygden 
betraktas som en motbild till de stora städerna, ligger det nära till 
hands att landsbygdens framtid tecknas i mörka färger. Städerna 
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växer. Landsbygdens orter och byar blir för de äldre och gamla. 
Under vilka omständigheter som äldre på en gles landsbygd 
riskerar att bli helt eller delvis utestängda från det sociala, politiska 
eller kulturella livet har emellertid knappast undersökts alls, varken 
i Sverige eller internationellt. Scharf och Bartland, påpekar att 
utanförskap i landsbygdsmiljöer kan vara svårt att upptäcka dels på 
grund av att de som är eller riskerar att bli exkluderade lever mer 
utspridda i rummet och därför framstår som enstaka, dels därför att 
föreställningarna om landsbygdens täta sociala nätverk och 
stödjande familjeband är så starka att man inte ser de många 
ensamma och isolerade individer som faktiskt finns (Scharf & 
Bartland, 2008 s. 97) eller om man ser dem betraktar dem som 
udda. 

Dominansen för forskning om åldrande i städer har medfört att de 
intressen som särskilt finns på landsbygden inte värderas lika högt 
som stadsbornas intressen. Det finns också fördomsfulla 
uppfattningar om flera grupper som bor på landet. En tidigare 
studie om ensamlevande ogifta män visar exempelvis att sådana 
män tillskrevs sociala problem och utanförskap som inte 
motsvarade hur de själva såg på sin situation (Davidson, Daly, & 
Arber, 2003; Magnus Nilsson, 2011; M Nilsson, Hagberg, & 
Jeppsson Grassman, 2013). En förklaring till negativa stereotyper 
om män kan vara att synen på vad som är omsorg och 
ansvarstagande för andra har varit snäv och då har en del av 
landsbygdens informella sociala nätverk som ibland bärs upp av 
män blivit osynliga.  

Vi ser forskningen inom detta projekt som ett bidrag till att vidga 
den kritiska äldreforskningens perspektiv och att bygga analyser av 
vad det innebär att åldras i det moderna samhället på ett brett 
empiriskt material som omfattar olika sociala grupper och olika 
kulturella och geografiska kontexter (jfr. Phillipson, 1998). 

Räckvidd, nätverk och service 
En central fråga för graden av integrering eller exkludering är 
individens räckvidd, d.v.s. vad man kan nå från sin bostad. För de 
flesta äldre på landsbygden i den del av Sverige där vi gör vår 
studie gäller att även om tillgången på service är låg i det nära 
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grannskapet så kan man nå ett omfattande serviceutbud i regionens 
större och mindre städer. Under åldrandet minskar dock mångas 
räckvidd och det blir successivt svårare, och för en del omöjligt, att 
utnyttja geografisk avlägsen service. För några blir även tillgången 
till den närmare omgivningen, exempelvis centralorten, 
problematisk. Beroendet av andra och av att hemtjänsten kan 
komma även om man bor i periferin ökar. Många gamla blir med 
tiden helt bundna till sina hem. I vissa avseenden kan utvecklingen 
av medier och internetkommunikation göra att geografiska hinder 
kan överskridas lättare. Tillgången till nätbaserad kommunikation 
på landsbygden kan således förstärka hemmen som platser. 

Om vi jämför med att vara gammal i stadsmiljö, exempelvis i 
Norrköping där vi tidigare gjort flera studier, är skillnaderna i de 
äldres räckvidd förstås betydande. Men det går knappast att säga 
att det är lättare att bo i staden än på landsbygden för den som 
bunden till sin närmiljö. I stadsbornas närhet finns visserligen ett 
lokalt serviceutbud som är större, de kollektiva 
kommunikationerna är tätare och beroendet av bilen är mindre 
(Hagberg, 2011a). Men hindren kan vara många – huset som man 
bor i kan sakna hiss, trafiken kan vara besvärlig och utemiljön kan 
upplevas som otrygg. På landsbygden finns flera tillgångar som 
inte lika självklart finns i staden, exempelvis en nära trädgård och 
vacker och användbar natur.  

Till sist är det förstås alltid en fråga om individuell anpassning och 
förtrogenhet med de möjligheter och begränsningar som finns i den 
nära miljö där man lever. Skillnaderna mellan vardagsrutiner för en 
gammal människa som lever i staden jämfört med en som lever på 
landsbygden och är bunden till sitt hem kan vara nog så stora. Vad 
landsbygden respektive stadskvarteret har för betydelse i denna fas 
av livet är inte, vad vi känner till undersökt. Förmodligen är det 
individuella skillnader, individens tidigare livslopp och bostadens 
karaktär som betyder mest. En skillnad kan vi emellertid notera. I 
städer som Norrköping kan rädsla för kriminalitet och våld i det 
lokala stadslandskapet för en del äldre leda till hembundenhet. 
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Man vågar inte gå ut. Ingen sådan oro framkom i vår tidigare 
studie i Ydre 2010.1  

En av få svenska empiriska studier av äldres välbefinnande som 
inkluderar både äldre som bor på mindre orter på landsbygden och 
äldre som bor i en storstad är Swedish National Study on Aging and 
Care SNAC. Det är en longitudinell undersökning som följer vissa 
kohorter av äldre från 60 till 96 år som bor i Stockholm 
(Kungsholmen), Malmö, Blekinge och Västernorrland och 
kartlägger bl.a. deras hälsa, välbefinnande och behov av hjälp och 
stöd. Resultaten från SNAC tyder på att vissa grundläggande 
sociala faktorer som utbildningsgrad och ekonomiska förhållanden 
har större betydelse än boendeortens karaktär. Sådana faktorer 
leder till att äldre i storstaden på gruppnivå uppvisar något bättre 
hälsa och högre allmänt välbefinnande än äldre på de mindre 
orterna i jämförbara åldrar (Resebo, 2014).  

Omsorgen och de sociala nätverken 
Hoten mot ett gott åldrande i landsbygdsmiljöer är flera och 
växande. I en engelsk studie analyserar forskarna 
framtidsutsikterna i mindre samhällen på den engelska 
landsbygden. Samhällena hade förändrats i många avseenden 
under de senast gångna tio åren. Trots förändringarna hade de 
sociala nätverken och kommunernas åtgärder kunnat upprätthålla 
ett stöd till och en omsorg om de äldre. Forskarna framhåller flera 
växande hot: den fortgående befolkningsförändringen, samhällenas 
åldrande och svagare band mellan generationerna som en följd 
både av att de yngre blir få och att äldre föräldrar och deras vuxna 
barn i allt högre grad lever geografiskt åtskilda (Chapman & Peace, 
2008). Till hoten mot ett gott åldrande på den svenska landsbygden 
kan vi lägga att en minskande lokal service leder till ökande 
svårigheter för de äldsta att tillgodose sina vardagsbehov. Dit hör 
att kunna lita på att den primära sjukvården fungerar i kommunen. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Brottsligheten i Ydre är lägst i Östergötland. Även i Åtvidaberg och 
Valdemarsvik är antalet anmälda brott per 1000 invånare lägre än i 
Östergötlands stora kommuner (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2010, 2014). 
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Särskilt problematiskt kan det vara för dem som saknar anhöriga 
som bor och lever nära.  

Cecilia Bygdell har i en avhandling undersökt relationen mellan 
äldre på landsbygden i Heby kommun i Uppland och deras 
omsorgsgivare. Hon tar upp omsorgen som barn ger till sina 
föräldrar särskilt. I många fall bor barnen på annat håll men man 
har trots detta många kontakter. Hon ger också exempel på omsorg 
som överensstämmer med landsbygdens traditionella 
flergenerationsboende. Det räcker emellertid inte med att bo nära; 
barnens vardag måste också ge utrymme för att ge stöd och hjälp, 
åtminstone om den har större omfattning (Bygdell, 2014 s. 92-
103). Förändringar av exempelvis yrkesliv och förvärvsmönster 
kan således leda till mindre kontakter mellan barn och deras 
åldrande föräldrar.  

En slutsats av de demografiska förändringar som sker är att 
relationen mellan de äldre och deras medelålders barn och 
barnbarn tenderar att blir allt mer beroende av kommunikation via 
telefon eller andra medier och svagare understödd av fysiska 
möten. I vilken mån de nya kommunikationsformerna kommer att 
kunna överbrygga geografiska avstånd och vara till nytta för en 
gammal människa som lever ensam är en öppen fråga. Om man 
kombinerar denna förändring med iakttagelsen att 
platstillhörigheten hos många på landsbygden tycks knuten till den 
nära miljön snarare än till hela kommunen eller till centralorten så 
blir det tydligt att en strategi behöver utvecklas som tar hänsyn till 
värdet av äldre människor förvärvade platsnytta och 
hemmahörighet, men samtidigt också garanterar en god omsorg 
och vård och är kommunalekonomiskt möjlig.2 

En särskilt intressant fråga om man vill förstå landsbygdens särart 
som miljö att åldras i är hur individernas förhållande till naturen – 
floran och faunan, jorden, skogen, sjöarna, landskapet, vädrets 
skiftningar - och till den specifika livsstil och de värderingar som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 I en av ett fåtal studier av hemtjänst i ”glesa” miljöer är gjord i England. 
I den undersöks hur gamla som bor ”ensligt” på landsbygden upplevelser 
hemtjänst utifrån transportbehov, avstånd, privathet och 
oberoende/autonomi (Sims-Gould & Martin-Matthews, 2008). 
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är knutna till landsbygden, förändras under åldrandet. Tyvärr finns 
nästan ingen forskning om detta i Sverige eller internationellt (se 
dock Peace, Kellaher, & Holland, 2006 s. 79-83). 

De tre kommunerna 
De tre valda kommunerna är olika i flera väsentliga avseenden. 
Karaktären på deras geografiska belägenhet skiljer sig åt. 
Valdemarsvik är en kustkommun som gränsar till Söderköping i 
norr och Västervik i söder. Förbindelserna till Norrköping är goda. 
Åtvidaberg ligger innanför Valdemarsvik och gränsar till en stor 
och expansiv kommun, Linköping, dit många pendlar. Ydre ligger 
i en skogsbygd som gränsar till Småland. Kinda, Eksjö och Tranås 
är grannkommuner.  

Kommunerna har olika sociokulturell bakgrund och därmed olika 
”karaktärer”. Valdemarsvik är en skärgårdskommun med en stor 
sommarbefolkning och näringar som fiske, jordbruk och turism, 
men också viss industri och ett arv från en bruksmiljö i Gusum där 
mässings- och kopparprodukter tillverkades. Åtvidaberg har en 
historia som bergsbruk och industriort och har delvis fortfarande 
karaktär av bruksort. Åtvidaberg är även känd för sin 
fotbollshistoria. I Ydre har jord- och skogsbruk och småskalig 
industri traditionellt dominerat och gör så fortfarande 
näringsmässigt. I alla tre kommunerna är kommunen som 
organisation en betydelsefull arbetsgivare, särskilt för kvinnor. 

En annan skillnad är centralorternas storlek. Orten Valdemarsvik 
har ungefär 2800 invånare. Orten Åtvidaberg är betydligt större 
med 6900 invånare. Österbymo i Ydre är Sveriges minsta 
centralort med ungefär 800 invånare (Avser år 2010. SCB, 2014). I 
alla centralorterna finns emellertid ett grundläggande serviceutbud: 
apotek, bibliotek, café, bank, församlingslokaler, livsmedelsaffärer, 
kommunkontor, restaurang, systembolag, vårdcentral, äldreboende, 
m.m. 

Alla kommunerna har en omfattande landsbygd och det finns 
naturligtvis ett antal mindre orter och byar där många äldre bor. I 
Valdemarsvik Gryt, Ringarum, Skeppsgården och Gusum. I 
Åtvidaberg Grebo och Björsäter och i Ydre Asby, Rydsnäs och 
Ydrefors.  
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Att kommunerna i vissa grundläggande förhållanden är lika och i 
vissa andra olika är en orsak till att de har valts att ingå i projektet. 
Vi tror att den jämförande ansatsen och likheten dem emellan ska 
hjälpa oss att bättre förstå hur små kommuners förutsättningar 
påverkar verksamheten för äldre och skillnaderna bidra till en 
bättre förståelse av vad olika platsers historia och sociala 
förhållanden kan innebära.  

Våra informanter – alla som är 80 år eller äldre 

Informantförteckningen 
De tre kommunerna hade 2013 sammanlagt drygt 22 000 invånare. 
6 000 av dem var 65 år eller äldre och drygt 1 500 var 80 år eller 
äldre. Vi upprättade en förteckning över alla personer som var 
mantalsskrivna i någon av de tre kommunerna per den 1 mars 2014 
och som vid den tidpunkten hade passerat 80-års gränsen 3 . 
Förteckningen omfattade 1 562 personen. 130 av dem hade adress 
på ett särskilt boende. Eftersom vår enkät vände sig till personer 
med eget boende så ströks dessa. 46 personer hade ofullständiga 
adresser eller permanent adress utanför vårt undersökningsområde. 
Även dessa ströks från förteckningen. Informantförteckningen kom 
därmed att omfatta 1 386 personer. Åldersmässigt var de 
uppdelade i tre åldersklasser: 80-84 år, 85- 89 år och 90 år eller 
äldre. Enkäten sändes till alla i förteckningen per post i slutet av 
mars 2014.  

Vår undersökning är således en totalundersökning. Inget urval 
gjordes utan alla som uppfyllde inkluderingskriteriet har ingått.  

Svar, påminnelse och bortfall 
Enkäten besvarades av 817 personer. De sista svaren inkom i juli 
2014. En påminnelse skickades maj 2014 till dem som vid den 
tidpunkten inte hade återsänt enkäten. Tjugotre personer 
meddelade att de inte kunde eller ville svara. Dessa har 
avregistrerats. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Förteckningen producerades av SPAR 2014-03-01. 
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Av de svarande var 453 i åldern 80-84 år, 254 personer 85-89 år 
och 110 personer 90 år eller äldre. Detta återspeglar i huvudsak 
skillnaden i storlek mellan åldersklasserna. Bortfallet var något 
större i de två äldre grupperna. I tabell 2 redovisas svarsfrekvens 
för de tre kommunerna och för åldersgrupperna. I Valdemarsvik 
var svarsfrekvensen något lägre än de två övriga kommunerna. 

Tabell 2. Svarsfrekvens efter ålder och kommun 

Åldersgrupp	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Totalt	  
	   %	   %	   %	   %	  
80-‐84	  år	   58	   61	   65	   62	  
85-‐89	  år	   51	   63	   57	   56	  
90	  år	  eller	  mer	   52	   52	   51	   53	  
Totalt	   55	   61	   61	   59	  

Bortfallsanalys 
Enkätundersökningar per post görs mycket sällan i de äldsta 
åldersgrupperna. I undersökningar som omfattar den vuxna 
befolkningen sätts ofta en övre gräns vid 65, 75 år eller 80 år. 
Skälet är att man anser att svarsfrekvensen bland dem som är äldre 
än så blir för låg. SCB:s levnadsnivåundersökningar omfattar 
emellertid numera även de äldsta. Att enbart rikta undersökningen 
till den äldsta åldersgruppen, som vi gör i den här studien är 
mycket ovanligt.  

Den svarsfrekvens på 60 procent som vi uppnått måste betraktas 
som mycket god. Det innebär att vi har svar från drygt 817 
personer, således består vårt empiriska material av en stor grupp 
äldre (gamla) som uttrycker sin mening om frågor som har att göra 
med deras eget åldrande.  

Vi kan jämföra svarsgruppen med ickesvarsgruppen utifrån fyra 
variabler: kommun, ålder, kön och boende i tätort eller på 
landsbygd. Vi har ovan sett att svarsfrekvensen i Valdemarsvik är 
något lägre, men den skillnaden i förhållande till Ydre och 
Åtvidaberg påverkar bara sammansättningen av hela 
svarspopulationen marginellt. Svarsgruppen är representativ i 
förhållande till hela populationen när det gäller andelen personer 



	  24	  

som bor på ren landsbygd4. Tabellerna 2 och 3 visar att det finns en 
viss snedvridning när det gäller ålder. De äldsta är såldes något 
underrepresenterade i svarsgruppen jämfört med förhållandet i hela 
informantgruppen. 

	  
Tabell 3. Åldersfördelning i svarsgruppen och bortfallsgruppen 

Åldersgrupp	   Svarsgruppen	  %	   Bortfallsgruppen	  %	   Antal	  	  
80	  -‐	  84	  år	   55	   48	   713	  
85	  -‐	  89	  år	   31	   34	   442	  
90	  -‐	  100	  år	  	   13	   18	   208	  
Summa	   100	   100	   1363	  
	  
Denna ålderseffekt på svarsfrekvensen är av betydelse och kan 
vara viktig att hålla i minnet när resultat från enkäten tolkas.  

Eftersom vi inte har uppgifter om könstillhörighet för dem som 
inte har svarat mer än vad som kan utläsas av deras förnamn så kan 
vi inte jämföra svars och bortfalls grupperna direkt. Vi kan 
emellertid jämföra andelen män respektive kvinnor i svarsgruppen 
med SCB:s befolkningsstatistik för de tre kommunerna. Tabell 4 
visar en sådan jämförelse. Den tyder på en viss diskrepans; männen 
tycks var något överrepresenterade bland de svarande. Detta gäller 
i den yngsta och den äldsta åldersgruppen, men inte i den 
mellersta.  

Tabell 4. Jämförelse av andelen män resp. kvinnor mellan svarsgruppen 
och befolkningsregistret 

	   Svarsgruppen	   SCB:s	  befolkningsregister	  

	   Antal	   %	   Antal	   %	  
Män	   352	   43	   601	   39	  
Kvinnor	   465	   57	   936	   61	  
Summa	   817	   100	   1537	   100	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Baseras på postnumrens indelning Källa: 
http://www.posten.se/sv/Documents/PDF/postnummersystemet_i_sverig
e.pdf. (Posten, 2013). 
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Eftersom vi gör en totalundersökning så är det inte aktuellt att 
beräkna konfidensintervall för de variabler som vi analyserar. I 
princip är resultaten giltiga för hela populationen av äldre i åldern 
80 år eller äldre i de tre kommunerna. Detta gäller även varje 
kommun separat. Men bortfallet medför en viss osäkerhet eftersom 
det inte går att utesluta att det är systematiskt i förhållande till en 
del av variablerna och att åldersfaktorn har en avgörande betydelse 
för svaren på vissa frågor. Exempelvis är det troligt att personer 
som har betydande hjälp och stöd i sin vardag har svarat på 
enkäten i mindre utsträckning än övriga. När resultaten tolkas finns 
således en risk att vi underskattar omsorgsbehov och problem i 
vardagen, särskilt för de äldsta. Vi drar följande slutsatser av 
bortfallsanalysen: 

• Bortfallet är något högre i de äldsta åldersgrupperna. 
Förhållanden som är relaterade till ålder kan underskattas, 
exempelvis omsorgsbehov eller överskattas, exempelvis 
bilinnehav. 

• Bortfallet av kvinnor är något högre än bortfallet av män. I 
stort sett återspeglar emellertid svarsgruppen väl det faktum 
att antalet kvinnor i alla åldersgrupper är större än antalet 
män. 

• Sammantaget motsvarar svarsgruppen väl hela 
populationen när det gäller innehållet i huvuddelen av de 
frågor som vi har ställt. 

När vi talar om hela populationen så avser vi de tre kommunerna 
sammanslagna. Delvis är detta en konstruerad enhet utan ett 
självklart gemensamt sammanhang. Populationen kan förstås ses 
som en grupp av äldre som lever i ett geografiskt område beläget i 
södra Östergötland som har vissa kännetecken, bland annan att 
kommunerna är små och har en vidsträckt landsbygd. Det finns 
dock ingen administrativ koppling mellan kommunerna och inte 
heller en given gemensam infrastruktur vad gäller service eller 
handel och bara delvis när det kommunikationer.  
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Enkätens innehåll, inriktningen av frågorna och analysen 
Enkäten består av sju block. Block 1 innehåller bakgrundsfrågor 
om ålder, kön, tidigare yrkesområde, tid sedan pensionering, 
eventuellt fortvarande förvärvsarbete. Block 2 gäller boende och 
hushåll med frågor om hur länge man har bott i kommunen, om 
man är uppväxt i kommunen, om man har barn som bor i 
kommunen eller på annat håll, civilstånd, vilket boende man har, 
hur länge man har bott på den nuvarande platsen, om man planerar 
att flytta och i så fall till vilken typ av boende. Block 3 gäller 
tillgång till infrastruktur: om man har bil, mobiltelefon och 
utnyttjar internet. Block 4 gäller sociala relationer med frågor om 
hur aktiv man är i föreningsliv och hur detta har förändrats under 
de senaste fem åren, om man är engagerad i frivillig verksamhet 
och hur detta har förändrats samt kontakter med grannar och 
vänner och hur detta har förändrats. Block 5 gäller hur man 
utnyttjar service, inköp av dagligvaror och hur detta fungerar. 
Block 6 gäller utnyttjande av omsorg och annat stöd och i vilken 
utsträckning man själv ger stöd till någon annan, om man utnyttjar 
hemtjänst och hur man ser på sitt omsorgsbehov i framtiden och på 
hur det ska kunna tillgodoses. Block 7 gäller hur man ser på äldres 
förhållanden på landsbygden och hur det är att vara gammal i den 
kommun man bor i.  

I anslutning till de flesta frågorna gavs möjlighet att lämna 
kommentarer. De fullständiga frågorna och de fasta 
svarsalternativen framgår av bilaga 1 och 2. 

Enkätens administration 
Enkätkonstruktion och respondentlista, tryck av enkätformulär och 
den första delen av dataanalysen har utförts med stöd av det 
webbaserade programmet Survey & Report Artologik, som 
Linköpings universitet via SUNET har upphandlat. Med hjälp av 
programmet har enkätformuläret konstruerats. Informantlistan har 
importerades till ett register i programmet. Ett personligt 
enkätformulär har tagits fram för varje informant. Dessa trycktes 
och skickades per post. Programmets funktion för webbaserade 
svar användes inte. De svar som inkom skannades och matades 
efter vissa kontroller in i enkätsystemets register. Påminnelser togs 
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fram till dem som inte hade svarat i mitten av maj. Även 
påminnelserna sändes per post. Programmet Survey & Report ger 
ett grundläggande stöd till analysen av svaren på frågorna. Ett antal 
fördefinierade rapporter kan tas fram. I bilaga 1 finns svaren på 
alla frågor med fasta svarsalternativ redovisade med den mall som 
programmet tillhandahåller. 

Vidare bearbetning och analys har skett i Excel.  

Varje besvarad enkät har ett ID-nummer som kopplar informantens 
svar till registret i systemet. På så sätt kan programmet hålla reda 
på vilka som svarat och också koppla personen till de 
bakgrundsvariabler som har matats in: kommun, åldersgrupp och 
adress. När enkätresultaten är färdigbearbetade kommer denna 
koppling att tas bort. 

Bearbetningen av svaren 
I den grundläggande analysen av svaren har i första hand 
kommuntillhörighet, åldersgrupp och kön använts som 
bakgrundsvariabler. I bilaga 1 finns alla frågor med svar 
redovisade uppdelade på de tre kommunerna och totalt. I den mån 
det finns klara skillnader mellan kommunerna i svaren så kommer 
vi att ange detta i redovisningen och diskussionen.  

Det är möjligt att i programmet korstabulera olika svarsvariabler. 
Vi har gjort omfattande sådana korsningar och de väsentligaste 
iakttagelserna beskrivs i diskussionen i resultatredovisningen.  

Kommentarer och öppna frågor 
Informanterna har lämnat en stor mängd kommentarer i anslutning 
till sina svar. I vissa har de preciserat sitt svar vilket vi efterfrågat i 
frågans formulering. I andra fall är det kommentarer som är ett 
tillägg eller ersätter ett eller flera av de fasta svarsalternativen. I 
några fall är frågan öppet formulerad, exempelvis ”Har du 
ytterligare synpunkter om hur det är vara äldre?” Vi kommer att 
analysera kommentarerna i sin helhet och redovisa dem separat. I 
denna skrift använder vi kommentarerna som komplement till de 
tabeller som vi redovisar och för att diskutera några teman som 
exempelvis hälsa och ensamhet. 



	  28	  

Slutsatser om ålder eller åldrande? 
Undersökningen är en tvärsnittsstudie. Vi har vid ett tillfälle våren 
2014 ställt frågor till äldre personer i tre olika åldersgrupper. 
Skillnader i svar mellan dessa tre grupper, exempelvis mellan den 
yngsta och den äldsta kan ges två olika tolkningar. Strikt sett kan 
de bara kopplas gruppernas olikheter vid undersökningstillfället. 
Skillnader kan ses som utryck för kohorterna eller generationernas 
erfarenheter och åldrande i förhållande till samhällsförhållanden. 
Det ligger dock nära till hands att se skillnaderna som tecken på 
longitudinella förändringar, d.v.s. att de säger något om vad som 
sker när individers åldrande framskrider. En sådan tolkning kan 
vara rimlig i vissa avseenden men den saknar empiriskt grund.  
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ENKÄTENS RESULTAT 

Åldersgrupper, generationer och boende 

Att leva tillsammans med andra gamla 
Befolkningen i mindre kommunerna med stor landsbygd åldras i 
den meningen att andelen invånare som är äldre än 65 år (65+) 
ökar. När denna ökning är kombinerad med en generell minskning 
av befolkningen kan man säga att också kommunen som samhälle 
åldras. I de kommuner som vi undersöker sker ett sådant åldrande, 
om än i något varierande omfattning. År 2013 bodde sammanlagt 
22 000 personer i de tre kommunerna (Befolkningsuppgiter från 
SCB, 2014). Antalet har minskat sedan 2005 med 1 100 personer, 
en minskning med nära 5 procent. Minskningen är procentuellt 
störst i Valdemarsvik och Ydre, c:a 7 procent. 

Antalet invånare som är 65 år eller äldre har samtidigt ökat och 
2013 bodde sammanlagt 6 000 65-plussare i de tre kommunerna, 
en ökning med 960 personer sedan 2005. Den procentuella andelen 
har ökat från 22 till 27 procent. Högst är andelen 65+ i 
Valdemarsvik med 30 procent. 

Antalet invånare som är 80 år eller äldre (80+) är ungefär 
oförändrad sedan 2005, ungefär 1 500 personer. Det är den 
åldersgruppen som vi undersöker i denna studie. Att antalet 80+ 
inte har ökat under de senare åren kan möjligen förvåna eftersom 
det ofta i debatten framställs som att en kraftig ökning av äldre i 
största allmänhet äger rum. En ökning av de äldsta kommer dock 
att inträffa när fyrtiotalsgenerationen når åttioårsåldern på 2020-
talet.  

Ökningen av antalet äldre är en följd av dels att åldersgrupperna 
som når 65 år är stora, dels att medellivslängden ökar; fler lever 
längre. Man skulle kunna tänka sig att det också kan finnas en 
inflyttning av äldre till de tre kommunerna, kanske av personer 
som återvänder till sin ungdomskommun eller som vill bo och 
åldras i en kommun på landsbygden. Så är emellertid inte fallet i 
någon av våra tre kommuner. Nettoinflyttningen av personer som 
är 65 år eller mer är marginell, bara 15 personer under 2013. 
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I den här studien är de allra äldsta, de gamla, de som är 80 år eller 
äldre i fokus. De demografiska förändringarna har naturligtvis stor 
betydelse för den åldersgruppen. I sin vardag påverkas man av det 
finns många i samma ålder som man själv. Att det finns många 
”yngre” pensionärer i kommunen påverkar utbudet av aktiviteter, 
föreningslivet och servicen i allmänhet. Att antalet unga och 
medelålders i kommunen minskar påverkar hur kommunen 
upplevs även om förändringarna kanske inte är så tydliga utan sker 
mer gradvis. Men färre unga betyder att flera av de äldre har sina 
yngre släktingar på annat håll.  

Variationerna i ålder, intressen, hälsa och sociala förhållanden 
bland de äldsta är förstås stor. Vår undersökningsgrupp omfattar 
personer som är födda mellan 1934 och 1914. Åldersmässigt är det 
flesta 80-84 år, 55 procent av informanterna. 31 procent är 85-89 år 
och 13 procent är 90 år eller mer. Det är fler kvinnor (57%) i 
informantgruppen än män (43%). Den äldsta som svarade var 99 
år, en kvinna bosatt i Valdemarsvik.  
	  
Tabell 5. Köns- och åldersfördelning i informantgruppen 

	   Män	   Kvinnor	   Totalt	  
Åldersgrupp	   Antal	   	  %	   Antal	   %	   Antal	   	  %	  
80-‐84	  år	   214	   61	   239	   49	   453	   55	  
85-‐89	  år	   100	   28	   154	   35	   254	   31	  
90	  år	  eller	  mer	   38	   11	   72	   16	   110	   13	  
Totalt	   352	   100	   465	   100	   817	   100	  
	  
Alla i informantgruppen är pensionerade sedan länge, men några 
anger att de fortfarande arbetar deltid eller heltid (5%). 
Pensionstillfället ligger lång tillbaka i tiden för de flesta, minst 15 
år (96%) (se tabell 31). De yrken som man har haft har varit inom 
jordbruk och skogsbruk, verkstad, affärer, kontor, skolan, 
omsorgen och andra kommunala förvaltningar. Exempel på yrken 
är: lantbrukare, lantarbetare, veterinär, bonde och kreaturshandlare, 
frisör, sjuksköterska, textilkonstnär, journalist, snickare, lärare, 
förskollärare, diakon, hemsamarit, hemmafru, hemmafru senare 
metallarbetare, trädgårdsmästare, flygtekniker, klampare på 
sågverk, affärsbiträde, järnvägstjänsteman, busschaufför, 
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brevbärare, räknemaskinsmontör, socialchef, revisor, egen 
företagare. En del, särskilt kvinnor, anger flera yrken som man 
successivt har haft. En kvinna har t.ex. varit ”hemmafru, 
busschaufför, möbelindustri, kanslist och vårdbiträde”. 
Förteckningen över yrken (710 personer har angivit sitt yrke) 
återspeglar arbetsmarknad och näringsliv som det var för 
tjugo/trettio/fyrtio/femtio år sedan i de tre kommunerna och svarar 
allmänt mot förvärvsmönster i de aktuella generationerna. Många 
har angivit yrken som kan knytas landsbygdens traditionella agrara 
livsform (Højrup, 1989). Men samtidigt visar förteckningen en stor 
variation. Många, kanske de allra flesta, har snarare haft yrken som 
skulle kunna sägas höra till livsformer förankrade inom industri, 
tjänsteverksamhet eller företagande. En av dem som nog ansluter 
sig till en agrar livsform är en man i Valdemarsvik som svarar om 
sitt yrke: ”Yrkesfiskare när vädret så tillåter”, därmed antydande 
att han fortfarande utövar sin syssla.  

Civilstånd och ensamboende 
Drygt 40 procent av informanterna är gifta (Tabell 6). Skillnaden i 
civilstånd mellan män och kvinnor är mycket stor; 62 procent av 
männen men bara 26 procent av kvinnorna är gifta. Mer än hälften 
bor själva, alltså i ett enpersonshushåll. Det har förstås att göra 
med att många gifta förlorar sin make eller maka. I den yngsta 
åldersgruppen är 34 procent änkling eller änka, i den äldsta (90+) 
hela 68 procent. Ensamboende blir vanligare med stigande ålder. I 
den yngsta gruppen (80-84 år) är 44 procent ensamboende, i den 
mellersta (85-89 år) 61 procent och i den äldsta (90+) 73 procent. 
Bland de allra äldsta, de som är 95 år eller mer är andelen 87 
procent. Det är en markant skillnad mellan männen och kvinnorna. 
72 procent av kvinnorna är ensamboende, 31 procent av männen. I 
den äldsta gruppen är 84 procent av kvinnorna ensamboende. Det 
är ovanligt att man delar hushåll med någon annan än sin 
make/maka/sambo; bara två procent uppger att bor med barn, 
syskon eller annan person. 
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Tabell 6. Civilstånd per män, kvinnor och totalt5 

Civilstånd	   Män	   Kvinnor	   Totalt	  
Gift	   62%	   26%	   42%	  
Samboende	   7%	   4%	   5%	  
Ensamboende	   31%	   72%	   54%	  
Summa	  svar	   344	   442	   786	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  frågan6	   344	   435	   779	  
Antal	  individer	  	   352	   465	   817	  
 

Av tabell 7 framgår att de flesta ensamboende är änklingar/änkor. 
Kvinnornas längre medellivslängd och skillnad i giftemålsålder 
slår igenom i att andelen änkor i alla tre åldersgrupperna är hög. 
Andelen ogifta bland de ensamboende är högre bland männen än 
bland kvinnorna. 

	  
Tabell 7. Ensamboende per män, kvinnor och totalt 

Ensamboende	   Män	   Kvinnor	   Totalt	  
Ensamboende	  -‐	  Frånskild	   15%	   9%	   11%	  
Ensamboende	  -‐	  Änka/änkling	   73%	   88%	   84%	  
Ensamboende	  -‐	  Ogift	   12%	   4%	   6%	  
Summa	  svar	   117	   338	   455	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  frågan	   117	   335	   452	  
Antal	  individer	  	   352	   465	   817	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5 Antal individer som svarat på frågan: De som kryssat minst ett 
svarsalternativ.  
Antal individer. Alla som besvarat enkäten. 
Andelen (%) i tabellerna är genomgående beräknat på antalet individer 
som besvarat respektive fråga, vilket normalt är något färre än 
informantgruppen. 
6 Anm.: Sju kvinnor är gifta men ensamboende.  
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De allra flesta (90%) har vuxna barn (Tabell 8). Det är vanligt att 
barnen bor i samma kommun som sina föräldrar, vilket naturligtvis 
har betydelse för möjligheterna att hjälpa varandra i vardagen. Det 
är också vanligt att man som äldre regelbundet får hjälp och stöd 
av barnen. Trettio procent anger att barn som bor i kommunen 
hjälper dem och 20 procent att hjälpen kommer från barn bosatta 
utanför kommunen. Att regelbunden hjälp går i andra riktning är 
ovanligt; bara tre procent av informanterna svarar att man hjälper 
någon annan anhörig än sin make/maka.  

	  
Tabell 8. Har egna vuxna barn per åldersgrupp och totalt 

	  
	  

80-‐84	  
år	  

85	  -‐89	  
år	  

90	  
år	  -‐	  

Totalt	  

Har	  barn	  både	  i	  den	  egna	  kommunen	  
och	  utanför	  

37%	   38%	   38
%	  

37%	  

Har	  barn	  enbart	  i	  den	  egna	  
kommunen	  

15%	   19%	   19
%	  

17%	  

Har	  barn	  enbart	  utanför	  kommunen	   39%	   34%	   30
%	  

36%	  

Har	  inga	  barn	   9%	   10%	   13
%	  

10%	  

Antal	  svar	   436	   241	   105	   782	  
Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
 

Platstillhörigheten och boendet  
Informanterna är mycket väl rotade i sin kommun och bygd. Drygt 
40 procent av de som har svarat är uppväxta i den kommun som de 
nu bor i. Nittio procent har bott där i mer än tjugo år. Svaren från 
de 100 personer som har lämnat kommentar på frågan återspeglar 
detta: ”Född och uppväxt i Åtvidaberg. Bästa stället att bo på!”, 
”Jag är nittiotre år. Har bott i Ydre hela livet” och ”Hela mitt liv på 
samma gård”. Några har dock flyttat in till kommunen som äldre: 
”Min man och jag flyttade till kommunen inför vår pensionering”, 
”Bott som fritidsboende sedan 1975. Permanentboende sedan 
1992”. Att bara ha levt i kommunen en kortare tid är undantag; 
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bara fem personer har bott i den aktuella kommunen i mindre än 
fem år. 

Att bo i egen villa är vanligast, följt av hyreslägenhet. I Ydre är 
lägenhetsboendet (hyreslägenhet och bostadsrätt) mindre vanligt 
(36%) än i Valdemarsvik och Åtvidaberg där nära hälften bor i en 
lägenhet.  

Tabell 9. Boendeformer 

Boendeform	   Antal	  	   Andel	  %	  
Hyreslägenhet	   288	  	   36,5	  
Bostadsrätt	   77	  	   9,8	  
Egen	  villa	   333	  	   42,2	  
Eget	  radhus	   17	  	   2,2	  
Äldreboende,	  vårdboende7	   38	  	   4,8	  
Annat	  boende.	  	   41	  	   5,2	  
Summa	   794	  	   100,6	  
 

Vi tänker oss gärna att de flesta i de mindre kommunerna bor på 
ren landsbygd. Så är emellertid inte fallet. En majoritet bor i en 
tätort (se tabell 10) Tätorterna varierar i och för sig i storlek och 
har väldigt olika serviceutbud, i en del fall är det snarare byar helt 
utan service. I Åtvidabergs kommun, som har den största 
centralorten, bor hela 82 procent i en tätort. I Ydre som har den 
minsta centralorten bor 57 procent i en tätort, vilket ändå måste 
betraktas som en oväntad hög andel. 

Tabell 10. Bostadens geografiska läge per kommun och totalt  

Var	  ligger	  din	  bostad?	  	  
	  

Valdemars-‐
vik	  

Ydre	  
	  
Åtvidaberg	  

	  
Totalt	  

	  
I	  en	  av	  kommunens	  
tätorter	  

69%	   57%	   82%	   73%	  

På	  landsbygden	   31%	   43%	   18%	   27%	  
Antal	  svar	   282	   126	   390	   798	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Enkäten skickades inte till personer med fast adress på ett särskilt 
boende. Svaren här kan bero på att en flyttning skett nyligen eller att man 
avser seniorboende. 
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Anmärkning: Sju informanter uppgav att de bodde i en 
angränsande kommun. Tolv har inte besvarat frågan. 

Det är ingen skillnad mellan åldersgrupperna när det gäller om 
man bor i en tätort eller inte. I alla åldersgrupper bor drygt 70 
procent i en tätort. Om man inkluderar dem som bor i ett särskilt 
äldreboende så ökar dock andelen i den äldsta gruppen eftersom 
dessa huvudsakligen ligger i centralorten eller någon av de övriga 
större orterna. Den höga andelen som bor i tätorter är naturligtvis 
viktig för den kommunala omsorgens planering. Kanske 
överskattas ibland svårigheterna med att landsbygden 
boendemässigt skulle vara gles. Snarare är kännetecknet att de 
äldres bostäder är samlade i kluster med betydande avstånd mellan 
dessa kluster. Andelen som uppger att de har hemtjänst är 
dessutom högre i tätorterna (21%) än på landsbygden (15%), vilket 
antyder en inflyttning när behoven av hjälp uppkommer. 

Tillhörigheten till platsen/kommunen går delvis över 
generationerna. Av tabell 8 framgår att 55 procent har barn som 
bor i kommunen. I några fall är närheten stor: ”Bor på gården i ett 
eget hus hos min dotter”.  

De allra flesta har bott länge i sin nuvarande bostad. Tjugo procent 
har bott i den i mer än 50 år och 60 procent i mer än 20 år. Att 
relativt många flyttar sent i livet framgår dock av att 28 procent har 
bott i den nuvarande bostaden i mindre än tio år. Bland de äldsta 
(90+) har 15 procent bott i den nuvarande bostaden i mindre än två 
år. Bara tolv procent säger att de överväger att flytta i framtiden, 
men c:a 23 procent svarar att de inte vet hur det blir, 14 procent i 
den äldsta gruppen. Bara några få svarar att de överväger att flytta 
till en annan kommun (3%). 

Även om grundmönstret är tydligt, d.v.s. kvarboendet är både som 
faktiskt val och som ideal om hur det bör vara starkt, så framträder 
i kommentarerna att det finns ett intresse för att förändra sitt 
boende så att det anpassas till förändrade behov. Man kan således 
tolka svaren på frågan om till vilket boende man skulle vilja flytta 
som att en del eftersöker ett enklare boende där det finns någon 
form av stöd. I den yngre gruppen (80+) överväger en del att flytta 
från sitt egna hus till en hyreslägenhet. I alla tre åldersgrupperna 
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finns ett tydligt intresse för seniorboende, trygghetsboende och 
vårdboende. I den yngsta gruppen överväger intresset för 
trygghetsboende. Trettio procent av dem som överväger att flytta 
anger trygghetsboende. Här finns en tydlig signal till kommunerna 
att bygga trygghetsbostäder (Tabell 11). Det befintliga utbudet är 
mycket lågt.  

Tabell 11. Vilken form av boende man skulle vilja flytta till per 
åldersgrupp och totalt 

	   80-‐84	  år	   85-‐89	  år	   90	  år-‐	   Totalt	  

Boendeform	   	   	   	   	  
Hyreslägenhet	   29%	   12%	   6%	   20%	  
Bostadsrätt	   5%	   0	   0	   3%	  
Villa/radhus	   3%	   0	   0	   2%	  
Seniorboende	   18%	   13%	   9%	   15%	  
Trygghetsboende	   30%	   24%	   43%	   30%	  
Äldreboende	  vårdboende	   23%	   48%	   49%	   34%	  
Annat	   6%	   6	  %	   6%	   6%	  
	  Summa	  antal	  svar	   160	   86	   39	   285	  
Anmärkning:	  Frågan	  besvarad	  enbart	  av	  dem	  som	  övervägt	  att	  flytta.	  

Tre kritiska företeelser – Bilen, hälsan och nätverken 

Bilen och bilåkningen 
Att ha tillgång till bil är avgörande för de flesta som bor på 
landsbygden. Avstånden och frånvaron av andra 
transportmöjligheter gör att bilen är en integrerad del i det mesta 
man gör utanför hemmet. I en fokusgruppundersökning i ett antal 
mindre orter i Skånekommunen Simrishamn fann man att 
transportmönstret bland äldre (75 år eller äldre) kunde delas in i tre 
kategorier: de som alltid använde bilen till sina resor, korta eller 
långa, de som använde bilen vid kortare resor inom kommunen 
men valde andra alternativ för längre resor och de som inte hade 
tillgång till bil och var beroende av kollektivtrafik inklusive 
färdtjänst (H. Svensson, Ståhl, & Wretstrand, 2012). Den senare 
gruppen var liten. I vår undersökning är transportmönstret tydligt. 
Ungefär 40 procent kör bil regelbundet (Tabell 12). Tio procent 
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kan åka bil med maka eller make, åtta procent med granne, vän 
eller släkting. Fyrtiosex procent anger att de är beroende av att åka 
bil för att göra sina inköp av dagligvaror.  

Förhållandevis få, 14 procent, svarar att de inte har tillgång till bil. 
Andelen är högst i den äldsta gruppen, 22 procent. Många kan 
använda färdtjänst, 32 procent.8 Sjutton procent angav att man var 
beroende av kollektivtrafik eller färdtjänst för att kunna göra inköp 
av dagligvaror (se tabell 16).  

Vår undersökning visar tydligt att frivilligt eller påtvingat bortfall 
av bilen är vanligt bland de äldsta. I den äldsta gruppen (90+) kör 
bara 14 procent bil, i den yngsta 54 procent. Drygt 35 personer har 
kommenterat sitt beslut att sluta köra bil. Genomgående verkar det 
ha varit ett nödvändigt ställningstagande som man har accepterat 
att behöva göra. I de flesta fall verkar man nöjd med alternativen 
att i fortsättningen åka med hustrun, sonen, eller färdtjänsten. En 
kommentar från en 90-årig man i Valdemarsvik är belysande: ”Är 
tryggare att min fru kör vår bil. Har inte kört på 4 år. Använder 
körkortet som leg”. Undersökningar i bl.a. England och Nya 
Zeeland har visat att variationen i hur äldre anpassar sig till att vara 
billösa är stor (Davey, 2007). Olika ändamål med resandet kräver 
olika typer av arrangemang och beroenden av andra. Viktiga och 
avgränsade resor, exempelvis för läkarbesök eller att göra inköp 
ordnas genom anhöriga eller vänner medan ad hoc eller spontana 
resor tenderar att falla bort. Davey drar slutsatsen att bortfallet av 
möjligheten att köra bil för många leder till en lägre livskvalitet 
(Davey, 2007).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 1260 personer 65 år eller äldre (21%) hade beviljad färdtjänst 
sammanlagt i de tre kommunerna 2013. Källa: 
http://www.trafa.se/sv/Statistik/Kollektivtrafik-och-samhallsbetalda-
resor/Fardtjanst-och-riksfardtjanst/. 
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Tabell 12. Bilkörning och bilåkning per åldersgrupp och totalt 

	  
	  

80-‐84	  
år	  

85	  -‐89	  
år	  

90	  år	  -‐	  	  
	  

Totalt	  
	  

Jag	  kör	  bil	  regelbundet	   54%	   36%	   14%	   43%	  

Jag	  kör	  inte	  själv	  men	  kan	  åka	  med	  
make/maka/sambo	  

13%	   8%	   4%	   10%	  

Jag	  kör	  inte	  själv	  men	  kan	  åka	  med	  	  
granne,	  vän	  eller	  släkting	  

5%	   9%	   14%	   8%	  

Jag	  kan	  använda	  färdtjänst	   23%	   39%	   55%	   32%	  
Jag	  har	  inte	  tillgång	  till	  bil	   11%	   16%	   22%	   14%	  
Summa	  svar	   470	   269	   115	   854	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

446	   249	   106	   801	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  

Mobiltelefon 
Att använda mobiltelefon har blivit vanligt också bland äldre, 
framförallt i åldersgrupperna 65-80 år. I tidigare undersökning har 
vi sett att de flesta i den åldern hade en mobiltelefon. 
Huvudsakligen användes den när man vistades utanför hemmet för 
kortare samtal i samband med ärenden eller för att hålla kontakt 
med någon anhörig. Mobiltelefonen bidrog till en ökad trygghet. 
Enligt den årliga undersökningen ”Svenskarna och internet” hade 
97 procent av de yngre pensionärerna (66-75 år) och 81 procent av 
de äldre pensionärerna (76+) en mobiltelefon (Findahl, 2014). Få 
använde emellertid en smart mobil; enbart 38 procent i den yngre 
gruppen hade tillgång till en smart mobil.  

I vår undersökning svarar 57 procent att de använder mobiltelefon, 
i den äldsta gruppen (90+) 27 procent (Tabell 13). Av 
kommentarerna framgår att det helt dominerande ändamålet med 
mobiltelefonen är att ha möjlighet att ringa till någon anhörig när 
man är på en plats utan fast telefon, exempelvis i fritidshuset eller 
på utflykt. Några av svaren på frågan hur använder du mobilen är: 
”Jag använder mobilen när jag är ute och åker. En trygghet om 
något skulle hända”, ”Som säkerhetstelefon när jag promenerar etc. 
Har den alltid med mig, även hemma om jag t.ex. skulle bli 
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liggande”, ”Snabb kontakt med mina barn.”, ”Som nödlina när jag 
är i skogen och åker bil”. Ingen skriver en kommentar som antyder 
att mobilen används till annat än att ringa och skicka SMS. Relativt 
många anger att de har svårt att använda en mobiltelefon p.g.a. 
dålig hörsel, syn eller sviktande minne. Någon skriver att det 
saknas täckning där de bor. Mönstret överensstämmer med vad 
som framkom i undersökningen ”Svenskarna och internet 2014”. I 
den äldsta gruppen (76+) var det bara en procent som svarade att 
de kopplade sig till internet via mobilen. Det är vanligt att barnen 
trycker på för att mobilen ska användas: ”Mina barn vill att den 
alltid ska vara med för att de ska kunna nå mig dagligen”.  

	  
Tabell 13. Användning av mobiltelefon per åldersgrupp och totalt 

Använder	  du	  mobiltelefon	  
	  

80-‐84	  
år	  

85	  -‐89	  
år	  

90	  år	  -‐	   Totalt	  

Ja	   67%	   53%	   27%	   57%	  
Nej	   31%	   45%	   72%	   41%	  
Summa	  svar	   437	   242	   105	   784	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

437	   242	   105	   784	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
	  

Användning av internet 
Många äldre har tillgång till internet i hemmet. I gruppen 66-75 år 
används internet av 79 procent. I gruppen 76 år och äldre är dock 
användningen mindre, 34 procent använder nätet (Findahl, 2014). 
Användningsgraden sjunker således kraftigt med stigande ålder. 
Vår undersökning bekräftar detta mönster. I svarsgruppen 80-84 år 
uppgår andelen internetanvändare till 28 procent (se tabell 14). I 
den äldsta gruppen (90+) är användningen mycket ovanlig, bara 
sex procent svarar ja på frågan.  

Av kommentarerna framgår att det finns flera orsaker till att 
internet inte används: har inte dator, bredband saknas, 
uppkopplingen är för långsam, ser för dåligt, hänger inte med i 
datavärlden, har inget intresse för dator och är för gammal för att 
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lära. En del har dock påpekat att deras barn eller barnbarn sköter 
internetärenden bl.a. betalningar åt dem. Få har beskrivit ett 
intresse för datoranvändningen. En 83-årig kvinna i Åtvidaberg 
verkar vara ett undantag. Hon skriver: ”Tycker det är roligt. 
Mailar, skypar. Skickar bilder m.m. Tar reda på saker. 
Internetbanken betalar fakturor”. Några anger att de använder 
datorn för släktforskning och någon rapporterar iakttagelser som 
hon gör i naturen till bl.a. Artdatabanken.  

 

Tabell 14. Internetanvändning per åldersgrupp och totalt 

Använder	  du	  Internet?	  
	  

80-‐84	  
år	  

85	  -‐89	  
år	  

90	  år	  –	  
	  

Totalt	  
	  

Ja	   28%	   13%	   6%	   20%	  
Nej	   72%	   86%	   93%	   79%	  
Summa	  svar	   443	   247	   105	   795	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  
på	  frågan	  

440	   246	   105	   791	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
	  

Tre definierande tekniska objekt9 
Bilen, mobiltelefonen och datorn är delar i det materiella rummet 
som ökar individens räckvidd. Alla de tre tekniska objekten ingår i 
vad som kan benämnas som ”the standard package”, d.v.s. tekniska 
objekt som individer och hushåll förutsätts ha tillgång till 
(Riesman, 1993 (1964)). Många samhällsfunktioner och aktiviteter 
i det vardagliga sociala livet organiseras med den utgångspunkten. 
Den som saknar väsentliga delar av standardpaketet måste välja 
alternativa vägar att tillgodose sina behov eller intressen. I denna 
mening är bilen, mobilen och datorn definierande för hur vardagen 
kan utformas.  

Äldres förhållande till de tre definierande objekten är emellertid av 
olika karaktär. Bilen har länge, för en del alltid, varit en självklar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Det analytiska resonemanget om gamlas förhållande till teknik förs 
utförligare i (Hagberg, 2008, 2012a). 
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del i vardagen. Många äldre är oroliga för att de inte längre ska 
kunna använda bilen och för att detta ska medföra stora 
inskränkningar i vardagens rutiner eller ett ökat beroende av andra. 
Bilen är ett exempel på ett tekniskt objekt som varit självklart 
tidigare i livet, men som riskerar att falla bort som en konsekvens 
av åldrandet. 

Mobiltelefonen har spridits och blivit vanlig under de senaste tjugo 
åren, således under en tidsperiod då dagens äldsta redan tillhörde 
kategorin äldre. Få äldre tyckte till en början att en mobil var något 
angeläget, men när spridningen väl inletts verkar den ha gått 
relativt fort. Vi ser att ungefär hälften (57%) av de gamla (80+) 
använder mobiltelefon. I den äldsta gruppen är det bara en 
fjärdedel som använder mobil. Det finns ett bortfall i 
mobiltelefonanvändning på grund av att man får försämrad syn, 
hörsel eller rörlighet i händerna. Flera svarar i kommentarerna att 
man inte kan använda mobiltelefon. På landsbygden tillkommer 
också som en restriktion för spridningen att mobiltäckning saknas. 
Vissa äldre kommer således också i fortsättningen ha svårt att 
utnyttja en mobiltelefon, men i övrigt är det troligt att mobilen 
kommer att följa med upp i åldrarna och bli självklar i nästa 
generation av de äldsta (90+).  

Datorn och internet har ett likartat spridningsmönster som 
mobiltelefonen, d.v.s. datorn och internet har blivit ett vanligt och 
närmast självklart tekniskt system i hemmen under en period då 
dagens äldsta har varit pensionärer. Den fortsatta spridningen på 
landsbygden hämmas fortfarande av att bredbandsnäten är dåligt 
utbyggda10. Den nuvarande begränsade användningen av internet 
bland äldre är i hög grad en generationsfråga och användningen 
kommer att följa med upp i åldrarna. För landsbygdens del är en 
utbyggnad av näten avgörande för om internet ska kunna användas 
för att överbrygga geografiska avstånd och bidra till att de äldstas 
räckvidd kan upprätthållas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Täckningen av bredband med hög hastighet (100 Mbits/s eller mer) är i 
Ydre 32 procent, Åtvidaberg 22 procent och Valdemarsvik 5 procent (i 
Linköpings kommun 68 procent). Källa: Post och telestyrelsen, 
Bredbandskartan 2015-01-11.  
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Service, inköp och kultur 
Nästan alla av dem som har svarat på frågorna om hushållets inköp 
av dagligvaror tycker att inköpen fungerar bra eller ganska bra 
(97% (se tabell 15). Det är förvånade många med tanke på att 
nedläggningen av butiker på landsbygden har gått långt och 
avstånden till välsorterade butiker framhålls som en nackdel för 
dem som bor i mindre kommuner (Östsam, 2012). De allra flesta 
gör emellertid sina inköp i en affär som ligger nära där man bor 
(63%), något som visar att befolkningen i de tre kommunerna är 
koncentrerad till de orter där det finns affärer. Ungefär 30 procent 
handlar i en affär som ligger i kommunen men inte nära där man 
bor troligen i centralorten. Få handlar i en butik som ligger nära 
men inte i centralorten (5%) och få handlar utanför kommunen 
(5%). I Ydre är det dock vanligare att handla utanför kommunen 
(18%), i de flesta fall görs inköpen i Tranås. I kommentarerna finns 
emellertid många exempel på att avståndet till butiken är ett 
problem: ”Butikerna ligger 17 km från där jag bor.”, ”Jag har en 
mil till min lanthandel och två mil till Coop i Österbymo”.  

Tabell 15. Inköp av dagligvaror per åldersgrupp och totalt 

Hur	  fungerar	  Inköp	  av	  
livsmedel,	  hygienprodukter	  
annat	  som	  behövs	  i	  hushållet?	  

80-‐84	  
år	  
	  

85	  -‐89	  
år	  
	  

90	  år	  -‐	   Totalt	  
	  

Bra	   82%	   73%	   65%	   77%	  
Ganska	  bra	   17%	   21%	   29%	   20%	  
Mindre	  bra	   0%	   1%	   2%	   2%	  
Dåligt	   1%	   3%	   3%	   2%	  
Summa	  svar	   433	   245	   89	   767	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

431	   243	   89	   763	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
 

På frågan om vad som är viktigt för att inköpen ska kunna göras 
svarar 41 procent att det är att butiken ligger nära bostaden, 47 
procent att man kan åka bil till butiken, 17 procent att man kan åka 
med buss eller färdtjänst, 21 procent att man kan åka med en 
granne eller anhörig till butiken eller att de kan göra inköpen 
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(Tabell 16). Nio procent anger att det är viktigt att man kan få hjälp 
av hemtjänsten. Beroendet av hemtjänsten stiger med åldern. I den 
äldsta gruppen (90+) anger 18 procent att hemtjänstens inköp är 
viktiga. 

Tabell 16. Avgörande för att kunna göra inköp av dagligvaror per 
åldersgrupp och totalt 

	  
	  

80-‐84	  år	  
	  

85	  -‐89	  år	  
	  

90	  år	  –	  
	  

Totalt	  

Att	  butiken	  ligger	  nära	  där	  
jag	  bor	  

45%	   38%	   31%	   41%	  

Att	  jag	  kan	  åka	  med	  bil	  till	  
butiken	  

58%	   35%	   24%	   47%	  

Att	  jag	  kan	  åka	  med	  buss	  
eller	  färdtjänst	  till	  butiken	  

18%	   15%	   22%	   17%	  

Att	  jag	  kan	  få	  hjälp	  att	  ta	  
mig	  till	  butiken	  av	  anhörig	  
eller	  granne	  eller	  att	  
anhörig	  eller	  granne	  kan	  
göra	  inköpen	  åt	  mig	  

15%	   28%	   33%	   21%	  

Att	  jag	  kan	  få	  hjälp	  av	  
hemtjänsten	  med	  att	  göra	  
inköpen	  

4%	   14%	   18%	   9%	  

Annat	   4%	   3%	   14%	   5%	  
Summa	  svar	   623	   308	   136	   1067	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  	  
på	  frågan	  

435	   232	   96	   763	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
 

När informanterna ser tillbaka på de senaste fem åren så anser 75 
procent att möjligheterna till inköp för deras del är oförändrade, 
åtta procent att de har förbättrats och 18 procent att de har 
försämrats. Tre anledningar till försämringen anges: butiken i 
närheten har lagts ner, man kan ej köra bil längre och hälsan och 
orken har försämrats: ”Eftersom det inte längre finns någon affär 
på orten där jag bor är jag beroende av att andra handlar åt mig”, 
skriver en 94-årig man som bor i en mindre ort i Valdemarsviks 
kommun. I kommentarerna finns många exempel på hur inköpen 
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görs med hjälp av barn eller grannar. Hemtjänsten har också en 
stor betydelse för en del, liksom färdtjänst och hemkörning av 
varor. 

Annan service, kultur 
Ungefär 60 procent tycker att deras möjligheter att utnyttja 
bibliotek, delta i studiecirklar, besöka bio eller annan 
kulturverksamhet är goda. Resterande 40 procent anser att de är 

mindre goda eller dåliga. Det helt avgörande hindret är nedsatt 
egen hälsa (65%), men även beroendet av att åka med någon annan 
anges som ett hinder av många (25%). Det finns inga avgörande 
skillnader mellan de tre kommunerna (se tabell 66). 

 

Föreningsliv, frivillig verksamhet, kontakter och 
grannsamverkan 
Knappt hälften deltar i föreningsaktiviteter (46%). Tre kategorier 
av föreningar/samfund dominerar: pensionärsföreningar (69%), 
hembygdsföreningar (37%) och kyrkan/församlingen (35%). I 
kommentarerna finns en rik flora av olika föreningar: 
Solkanonklubben i Åtvidaberg, ÅSSA-museet, föreläsnings-

Bild 1. Åtvidabergs köpcentrum 
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föreningen, Röda korset, kyrkokören, skärgårdsföreningen, 
fotbollsklubben, bruksmuseet, syföreningen … 

Det är något vanligare bland männen än bland kvinnorna att 
engagera sig i föreningslivet.  

En klar skillnad finns mellan kommunerna. I Ydre är andelen som 
anger att de deltar i föreningsaktiviteter drygt 60 procent, i 
Åtvidaberg 46 procent och i Valdemarsvik 41 procent (Tabell 51). 
En högre andel i Ydre än i övriga kommuner anger att 
föreningsverksamheten har stor betydelse för dem (55% av de 
föreningsaktiva). I Valdemarsvik är motsvarande andel 25 procent 
och i Åtvidaberg 32 procent (Tabell 55). Föreningsaktiviteten 
minskar med åldern. Hela 56 procent svarar att deras 
föreningsaktivitet har minskat när de ser tillbaka på de fem senaste 
åren. Kommentarerna återspeglar orsaken till detta: 
”Föreningsverksamheten får de yngre sköta.”, Har blivit för 
gammal.”, ”Gammal, gammal.”, ”Hälsan tar sin beskärda del.” 
Värt att noterad dock är att i den äldsta åldersgruppen (90+) är 25 
procent fortfarande engagerade i föreningsaktiviteter.  

 

Bild 2. Föreningsengagemang i Åtvidaberg 
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Tabell 17. Föreningsaktiviteter per män och kvinnor och totalt 

Deltar	  i	  föreningsaktiviteter	   Män	   Kvinnor	   Totalt	  
	  Ja	   49%	   44%	   46%	  
Nej	   51%	   56%	   54%	  
Summa	  svar	   344	   436	   780	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  frågan	   344	   436	   780	  
Antal	  individer	  	   352	   465	   817	  
 

Relativt få är engagerade i grannsamverkan 15%. Det kan handla 
om en vägförening, hjälp med vedhuggning, bevakning mot stölder 
och inbrott eller hämta posten åt andra. En kvinna i Ydre 
konstaterar dock kort: ”Här finns knappast några grannar”. Och en 
man i Valdemarsvik: ”Här finns knappast några grannar. Jag 
räknar det som ödebygd.” En kvinna i Valdemarsvik utrycker 
motsatsen: Har daglig kontakt med grannar”. Flera som bor i 
trygghetsboende beskriver gemensamma verksamheter. En kvinna 
i Åtvidaberg skriver: ”Jag får besök varje dag av en granne som 
bär in tidningen och post. Varje dag tittar någon granne in för att 
hälsa och se hur jag har det”. 

Förmodligen underskattas utbytet med grannarna. Vi såg ju 
exempelvis i svaren på frågorna om inköpen av dagligvaror ovan 
att många förlitar sig på hjälp av grannar.  

Frågan om hur kontakter med vänner och bekanta har förändrats är 
närliggande. Drygt 60 procent anser att kontakterna är oförändrade 
när de ser tillbaka på de senaste fem åren och drygt 30 procent att 
de har minskat (se tabell 22). Vi såg ovan att en vanlig förklaring 
till minskningen var att så många vänner har gått bort. Likartade 
kommentarer finns i svaren om grannkontakterna. 

Drygt 15 procent anger att de är engagerade i oavlönad frivillig 
verksam som stöd till andra. Uppgifterna man har varierar: stöd till 
andra äldre, vara god man, penninginsamling, sköta 
secondhandbutik, administrativa uppgifter eller ha 
förtroendeuppdrag i föreningar. En kvinna i Åtvidaberg skriver: 
”Vid gudstjänster på äldreboendet serverar jag kaffe, bakar bullar i 
församlingshemmet, läser för barn på kyrkans förskola”. 
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Engagemanget i civilsamhället högt eller lågt? 
I en nationell jämförelse är andelen som uppger att de är 
engagerade i informella hjälpinsatser utanför det egna hushållet 
låg. Närmaste undersökning att jämföra med är befolkningsstudier 
gjorda av Sköndalsinstitutet, Ersta Sköndals högskola åren 1992, 
1998, 2005, 2009 och 2014. (Olsson & Svedberg, 2005; 
von_Essen, Jegermalm, & Svedberg, 2015). I Erstas undersökning 
2014 uppgav 41 procent av den vuxna befolkningen att de utförde 
informell hjälp. I åldersgruppen 75-84 år (som är den äldsta) 
gruppen i den undersökningen) var andelen 25 procent. Det finns 
ett tydligt könsmönster. Det är något vanligare bland män än 
kvinnor att utföra hjälpinsatser, men kvinnorna utför betydligt fler 
hjälptimmar per månad (2005).  

Även andelen som uppger att de utför frivilligt arbete inom 
föreningar är lägre i vår undersökning jämfört med i Erstas 
befolkningsstudier. I Erstas undersökning 2014 var andelen som 
arbetade i föreningar i åldersgruppen 75-84 år 55 procent bland 
männen och 39 procent bland kvinnorna11. I vår studie uppgav 14 
procent av männen och 21 procent av kvinnorna att de var 
engagerade i frivillig verksamhet i förening. Andelen avtar med 
åldern. I gruppen 80-84 år var 19 procent engagerade jämfört med 
14 procent i gruppen 90 år eller mer. Insatserna görs inom många 
olika slags föreningar men vanligast är Röda korset och 
kyrkan/frikyrkan. Vanliga uppgifter är förtroendeuppdrag och 
administration särskilt bland männen, pengainsamling och 
kontakter med andra äldre.  

Hur ska man förstå att andelen som uppger att de utför informella 
hjälpinsatser utanför det egna hushållet och/eller frivilligt arbete i 
föreningar tycks vara lägre i våra tre kommuner jämfört med ett 
nationellt genomsnitt? En del av skillnaden kan bero på att 
informanterna i Erstas undersökningar är yngre. Vanligtvis antar 
man emellertid att engagemanget i den informella sektorn är 
starkare på landsbygden än i städerna. Erstas befolkningsstudier 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ökning sedan 2005 då i gruppen 75-84 år 32 procent av männen och 
24 procent av kvinnorna uppgav att de utförde informellt arbete i 
föreningar. 
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stödjer delvis att så skulle vara fallet. Det är något vanligare att 
kvinnor som bor på landsbygden gör frivilliga insatser jämfört med 
kvinnor som bor i städer eller större orter, men bland männen är 
det snarare tvärtom; andelen engagerade är högst bland dem som är 
bosatta i mindre orter.  

Möjligen underskattar vi de äldres engagemang i civilsamhället i 
vår undersökning. Femton procent uppger exempelvis att de är 
engagerade i samverkan med grannar och av svaren framkommer 
att denna kan innehålla både praktisk och omsorgsinriktad hjälp. 
Tolv procent uppger på den direkta frågan att de regelbundet ger 
informell hjälp till en vän eller granne (se tabell 20). En del av dem 
som stödjer grannar har även markerat att de gör frivilliga insatser i 
föreningar men långt ifrån alla. Vi bör också notera att 
föreningsengagemanget i allmänt sett är högt; mer än varannan 
person i den yngsta åldersgruppen (80-84 år) deltar i 
föreningsverksamhet, ofta i pensionärsförening eller kyrkans 
föreningar.  

Hjälp och stöd i vardagen  
I svaren på frågorna om inköp, föreningsliv och grannsamverkan 
går som en röd tråd behovet av hjälp och stöd som många har. På 
den direkta frågan svarar 43 procent att de får sådan hjälp (Tabell 
18). Behovet ökar med åldern; i gruppen (90+) har 58 procent 
sådan hjälp. 

Tabell 18. Regelbunden hjälp eller stöd med att utföra sysslor i hushållet 
eller annat i vardagen per åldersgrupp och totalt 

Har	  regelbundenhjälp	  eller	  stöd	  
med	  att	  utföra	  sysslor	  i	  hushållet	  	  
eller	  annat	  i	  vardagen	  

80-‐84	  år	  
	  
	  	  

85-‐
89	  
år	  

90	  
år	  -‐	  

Totalt	  
	  	  
	  	  

Ja	   34%	   52%	   58%	   43%	  
Nej	   66%	   49%	   42%	   57%	  
Summa	  svar	   425	   233	   101	   760	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  frågan	   425	   233	   101	   760	  
Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
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Tabell 19. Hjälp eller stöd, vilka ändamål per åldersgrupp och totalt  

Om	  ja	  -‐	  Vad	  får	  du	  hjälp	  eller	  stöd	  
med?	  	  

80-‐
84	  år	  

85	  -‐
89	  år	  	  

90	  år	  
-‐	  

Totalt	  

Inköp	   44%	   50%	   56%	   48%	  
Matlagning	   71%	   68%	   66%	   69%	  
Andra	  hushållsgöromål	   32%	   25%	   34%	   30%	  
Att	  hålla	  bostaden	  i	  skick	  
underhåll	  

24%	   19%	   21%	   22%	  

Snöskottning,	  trädgårdsskötsel,	  	  
vedhuggning	  eller	  liknade	  sysslor	  

30%	   22%	   29%	   27%	  

Hushållsadministration,	  betala	  
räkningar	  	  

36%	   37%	   29%	   35%	  

Besök	  på	  vårdcentralen,	  läkar-‐,	  
sjukhusbesök	  

29%	   30%	   35%	   30%	  

Annat	   35%	   45%	   56%	   42%	  
Summa	  svar	   591	   456	   250	   1297	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

196	   155	   77	   428	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
	  
Den vanligaste sysslan eller ändamålet som man får hjälp med är 
matlagning. Många har också stöd för att göra inköp, med andra 
hushållsgöromål, med att betala räkningar eller vid besök inom 
vården. Många har hjälp med flera av aktiviteterna. Ungefär 50 
personer som svarade att de inte hade hjälp har trots detta allmänna 
svar angivit att de får hjälp med en eller flera av aktiviteter. Tar 
man bort deras svar så ökar andelen i alla kategorier vilket beror på 
att de som svarat ja på frågan om hjälp och stöd har kryssat för fler 
alternativ än de som svarat nej. 

I kommentarerna finns en flora av olika hjälpbehov och 
hjälpformer. En man skriver: ”Jag är helt beroende av min hustru. 
Det gäller alla punkter i frågan”. En kvinna, drygt 85 år, skriver: 
”Jag får hjälp av mina barn när så behövs och av hemtjänsten Allt 
fungerar bra” och en 84-årig kvinna: ”Kan det mesta själv – än så 
länge”.  
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Tabell 20. Vem/vilka ger hjälp eller stöd per åldersgrupp och totalt 

Hjälp	  av	  vem?	   80-‐84	  
år	  

85	  -‐89	  
år	  

90	  år	  
-‐	  

Total
t	  

Maka/make/sambo	   42%	   23%	   7%	   30%	  
Barn	  som	  bor	  i	  kommunen	   38%	   48%	   42%	   42%	  
Barn	  som	  bor	  utanför	  kommunen	   25%	   33%	   41%	   30%	  
Annan	  släkting	   5%	   8%	   18%	   8%	  
Granne	  eller	  grannar	  	   19%	   13%	   21%	   17%	  
Vänner	  i	  kommunen	   5%	   6%	   12%	   6%	  
Förening	  eller	  liknade	   0%	   1%	   1%	   1%	  
Personal	  från	  hemtjänsten	   15%	   30%	   41%	   24%	  
Företag	  städ,	  fixartjänst	  etc.	   22%	   20%	   20%	   21%	  
Annan	   5%	   4%	   9%	   5%	  
Summa	  svar	   454	   320	   156	   930	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

305	   199	   85	   589	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
 

Som hjälpgivare framträder make/maka, barn, granne och 
hemtjänsten. Förhållandevis många (21%) svarar att de utnyttjar 
städ- och fixartjänster. Samma mönster finns i kommentarerna. 
Många av de gifta betonar att man hjälper varandra och att detta är 
en förutsättning för att vardagen ska fungera. Inte oväntat, men 
ändå värt att understryka, är att hjälp av make/make bortfaller över 
tid; i den äldsta gruppen är det bara sju procent som har angivit 
makan/maken som hjälpgivare. Hemtjänsten ökar i betydelse; 15 
procent i den yngsta gruppen jämfört med 41 procent i den äldsta 
gruppen. Barnen nämns ofta för att de håller reda på att allt är bra 
med föräldrarna, ordnar praktiska sysslor och tar kontakt med 
hemtjänst eller vårdcentral. Föreningar verkar spela en marginell 
roll. Möjligen beror detta på att man inte har uppfattat 
församlingen eller pensionärsföreningen som hjälpgivare. Endast i 
en kommentar antyds väntjänsten: ”Gör promenader med en 
volontär”. 
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Ger själv hjälp 
Drygt 30 procent ger regelbundet hjälp och stöd till en annan äldre 
person. Vanligast är att man ger hjälp inom äktenskapet eller 
samboförhållandet (22%) till en partner som man delar hushållet 
med eller som har flyttat till ett äldreboende. Sju procent uppger att 
man ger regelbunden hjälp till en granne. Det kan röra sig om att 
hålla kontakt dagligen för att se att allt står rätt till eller utföra 
ärenden. En 81-årig man i Valdemarsviks kommun skriver: ”Varit 
traktens Fixarmalte i alla tider, har aldrig nekat en människa 
hjälp”. 

	  
Tabell 21. Ger regelbundet hjälp och stöd till någon annan äldre person 
per åldersgrupp och totalt 

Ger	  regelbundet	  hjälp	  	  
och	  stöd	  till	  någon	  annan	  äldre	  
person?	  

80-‐84	  
år	  
	  

85	  -‐89	  
år	  
	  

90	  år	  -‐	  
	  

Totalt	  
	  

Ja,	  till	  min	  make/maka/sambo	   28%	   18%	   5%	   22%	  
Ja,	  till	  annan	  anhörig	   3%	   4%	   2%	   3%	  
Ja,	  till	  granne	   10%	   5%	   2%	   7%	  
Ja,	  till	  vän	  som	  bor	  i	  kommunen	   7%	   2%	   0%	   5%	  
Nej	   59%	   75%	   92%	   68%	  
Summa	  svar	   408	   223	   97	   728	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

382	   216	   96	   694	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
	  

Äldreomsorg, hemtjänst och äldreboende 
Den kommunalt organiserade äldreomsorgen är oundvikligen 
närvarande i gamla människors liv. Antingen är man själv eller en 
nära anhörig beroende av hemtjänsten eller så oroar man sig för att 
hemtjänst eller en flyttning till ett vårdboende ska bli nödvändigt i 
framtiden. Äldreomsorgen kastar sin skugga över äldrelivet 
(Abramsson & Hagberg, 2012).  

På frågan om vem man får hjälp av svarade drygt 20 procent att det 
var av personal i hemtjänsten (Tabell 20). På den direkta frågan om 



	  52	  

man har hemtjänst eller inte (Tabell 22) svarade 20 procent att de 
har hemtjänst. Tio procent ansåg att de egentligen skulle behöva 
hemtjänst men inte har. Andelen som har hemtjänst eller tycker att 
de behöver ökar med åldern. I den yngsta gruppen anser åtta av tio 
att de inte har något behov av hemtjänst, i den äldsta gruppen bara 
en av tio.  

	  	  
Tabell 22. Kontakter med äldreomsorgen per åldersgrupp och totalt 

Vilka	  är	  dina	  
kontakter	  med	  
äldreomsorgen?	  

80-‐84	  år	  
	  
	  

85-‐89	  år	  
	  
	  

90	  år	  -‐	  
	  

Totalt	  
	  
	  

Jag	  har	  hemtjänst	   12%	   26%	   42%	   20%	  
Jag	  har	  inte	  
hemtjänst	  men	  
skulle	  egentligen	  
behöva	  

4%	   8%	   48%	   10%	  

Jag	  har	  inte	  
hemtjänst	  och	  har	  
inget	  behov	  av	  
hemtjänst	  för	  
närvarande	  

84%	   66%	   10%	   69%	  

Summa	  svar	   418	   231	   90	   739	  
Antal	  individer	  som	  
svarat	  på	  frågan	  

418	   231	   90	   739	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
 

En jämförelse med samtliga kommuner i hela riket visar att 
andelen som har hemtjänst är något lägre i våra tre 
undersökningskommuner än nationellt (se tabell 23). Av tabellen 
framgår också att andelen män med hemtjänst är högre än andelen 
kvinnor i alla åldersgrupper.12 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Enligt socialstyrelsen var andelen med hemtjänst 2012 i åldersgruppen 
(80+) i Valdemarsvik 21,9 procent, i Ydre 24,5 procent och i Åtvidaberg  
25,9 procent (Socialstyrelsen, statistikdatabasen; 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/aldreomsorg, 
inhämtat 2015-02-05).  
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Tabell 23. Jämförelse av andelen som har hemtjänst i vårt 
undersökningsområde med den nationella statistiken per åldersgrupp 

Har	  hemtjänst	   80-‐84	  år	   85-‐89	  år	   90	  år	  -‐	  
	   Män	   Kvin-‐

nor	  
Män	   Kvin-‐

nor	  
Män	   Kvin-‐

nor	  
Valdemarsvik,	  
Åtvidaberg	  och	  Ydre	  

9%	   15%	   26%	   26%	   30%	   49%	  

Nationellt	  enligt	  
Socialstyrelsen	  2011	  

12%	   17%	   23%	   31%	   35%	   36%	  

Källa:	  (Socialstyrelsen,	  2012).	  13 

Att ha hemtjänst beviljad kan innebära stöd och hjälpbehov på 
flera olika nivåer. Drygt 30 procent av dem som har hemtjänst i har 
mindre än tio timmars hjälp per månad; c:a 20 procent har mer än 
50 timmar per månad14. De flesta med hemtjänst har både praktisk 
hjälp och får personlig omvårdnad. Många får färdiglagad mat 
levererad till sin bostad. I de tre kommunerna sammantaget har tre 
av tio i gruppen 80+ trygghetslarm (Socialstyrelsen, 2012 s. 20-21, 
77). 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Uppgifterna är inte direkt jämförbara. I socialstyrelsens statistik 
beräknas andelen på antalet individer i motsvarande åldersgrupp. I vår 
undersökning ingår inte personer som bor i särskilt boende i antalet vilket 
leder till att andelen med hemtjänst i åldersgruppen överskattas. Detta är 
förmodligen även en förklaring till den höga andelen med hemtjänst 
bland kvinnor i den högsta åldersgruppen. 
14 Nationella tal. I Åtvidaberg har 30 procent 50 timmar eller mer. 
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Tabell 24. Behov av hemtjänst i framtiden per åldersgrupp och totalt 

Hur	  bedömer	  du	  ditt	  behov	  av	  	  
hemtjänst	  i	  framtiden?	  

80-‐84	  
år	  

85-‐89	  
år	  

90	  år	  
-‐	  

Totalt	  

Jag	  räknar	  med	  få	  stöd	  och	  hjälp	  av	  
anhöriga	  eller	  grannar	  om	  jag	  skulle	  
behöva	  

18%	   19%	   23%	   19%	  

Jag	  räknar	  med	  att	  få	  hemtjänst	  i	  den	  
utsträckning	  jag	  behöver	  	  

79%	   81%	   86%	   81%	  

Jag	  är	  osäker	  på	  om	  hemtjänsten	  
kommer	  att	  vara	  tillräcklig	  eller	  
fungera	  så	  att	  jag	  får	  mina	  behov	  
täckta	  

13%	   12%	   12%	   12%	  

Summa	  svar	   445	   260	   104	   809	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  frågan	   404	   232	   86	   722	  
Antal	  individer	   453	   254	   110	   817	  
	  
I den allmänna debatten, såväl som i viss forskning, hävdas ofta att 
samhället inte kommer att kunna tillgodose de äldstas behov av 
omsorg på ett godtagbart sätt och att bristerna kommer att öka i 
takt med att antalet gamla ökar (Thorslund, 2010). En sådan oro 
tycks inte riktigt finnas bland dagens gamla i de tre kommunerna. 
Åttio procent svarar att de räknar med att få hjälp av hemtjänsten i 
den utsträckning de behöver (Tabell 24). Bara tolv procent svarar 
att man är osäker på om hemtjänsten kommer att kunna tillgodose 
behoven. Ungefär 20 procent räknar med att få hjälp av anhöriga 
eller grannar. Det är ingen skillnad mellan den yngre och den äldre 
gruppen i tilliten till hemtjänsten. Tilltron till att få tillräcklig 
hemtjänst i framtiden är något högre bland dem som redan har 
hemtjänst än bland de som inte har det. 

I kommentarerna finns många olika uppfattningar representerade. 
Vanligast är att ge beröm till hemtjänsten. ”Äldreomsorgen i vår 
kommun fungerar mycket bra. Jag är inte orolig för framtiden …”. 
En del skriver att de inte kan uttala sig eftersom de inte har egen 
erfarenhet medan andra svarar att vad de har hört av andra så 
fungerar hemtjänsten bra. Den motsatta uppfattningen finns också: 
”Bedrövligt. Personalen är bra, men de har ju inte tid att stanna hos 
den person de kommer till utan rusar vidare” och ”Fungerar 
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tillfredställande. Men önskvärt att det inte vore så många personer. 
C:a 30 på ett år.” Annat som kommenteras är att personalen inte 
har tid och bara får göra det nödvändigaste. En kvinna som har 
hemtjänst skriver: ”Man kommer ut för lite. Alla gamla sitter i sin 
bostad”. 

Behov av äldreboende 
Enkäten sändes enbart till personer som bodde i sitt eget hem. 
Personer med adress till ett äldreboende uteslöts således. Av några 
kommentarer att döma kan vi emellertid se att enkäten trots detta 
har nått några personer som har flyttat till äldreboende/vårdboende. 
Förmodligen är de relativt nyinflyttade. 

Från tidigare undersökningar vet vi att viljan att bo kvar i sin 
bostad är stark, men att det finns en vändpunkt då man på grund av 
att förhållandena har ändrats är beredd att ompröva sitt boende 
(Hagberg, 2012b). Många äldre känner en oro för att det inte ska 
finnas plats på ett vårdboende om man skulle behöva. På enkätens 
fråga om hur man ser på sitt boende i framtiden svarar 57 procent 
att de räknar med att bo på ett äldreboende om det skulle behövas, 
tio procent att det kommer att bli svårt att få plats och 35 procent 
att de räknar med att inte behöva flytta till ett äldreboende alls. Det 
är således en viss överlappning av svaren. En betydande skillnad 
finns mellan kommunerna; i Ydre är tilltron till att det finns plats 
på äldreboendet större än i de två andra kommunerna. I Ydre anser 
72 procent att det kommer att vara möjligt för dem att flytta till ett 
äldreboende om de skulle behöva (se tabell 74). En man i Ydre 
skriver: ”Äldreboendet i denna kommun är mycket bra”. Att 
förtroendet för äldreomsorgen är högt i Ydre stämmer väl överens 
med vad vi fann i en tidigare studie gjord i den kommunen 
(Hagberg, 2011b). Med detta är inte sagt att trivseln på 
äldreboendet i Ydre skulle vara högre än i de övriga kommunerna. 
Det finns flera svar som tyder på att de som bor på äldreboende 
och deras anhöriga tycker att de har det bra, exempelvis i 
Valdemarsviks kommun. En kvinna skriver: ”Jag önskar att alla 
gamla ska bo på ett bra äldreboende där vård och omsorg finnes. 
Jag älskar mitt boende på Åldersro i Gryt” och en annan kvinna, 
drygt 95 år: ”Kan man ha det bättre … Här dukas det fint till Jul 
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och Påsk. Vi får öl vin och snaps om vi vill till god mat”. En 85-
årig man i Ydre sammanfattar nog hur många tänker: 
”Äldreboendet i Ydre verkar bra, men först när behovet kommer 
får man klarhet i hur det fungerar”. Denna osäkerhet återspeglar 
också problematiken att de särskilda äldreboendena bara finns i ett 
fåtal orter; de som bor i andra delar av kommunerna måste flytta, 
och det vill man helst inte. 

Om vi ser till svaren på enkätens fråga om hur man ser på 
äldreboende i framtiden (Tabell 25) så finns det i alla 
åldersgrupper en god tilltro till att man kommer att kunna flytta till 
ett äldreboende om man skulle behöva. Tio procent tror att det 
kommer att bli svårt att få plats. 36 procent räknar med att inte 
behöva flytta till ett äldreboende. Något överraskande är andelen 
som inte räknar med att behöva flytta högre i den äldsta gruppen än 
den mellersta. Skillnaden är dock marginell. 

Tabell 25. Bedömning av eget behov av äldreboende (vårdboende, 
särskilt boende) i framtiden per åldersgrupp och totalt 

	  
	  

80-‐84	  
år	  
	  

	  85-‐
89	  år	  

90	  år	  –	  
	  

Totalt	  
	  

Jag	  räknar	  med	  att	  kunna	  bo	  på	  
ett	  äldreboende	  om	  jag	  skulle	  
behöva	  	  

59%	   56%	   56%	   57%	  

Jag	  räknar	  med	  att	  det	  blir	  svårt	  
att	  få	  plats	  på	  ett	  äldreboende	  
om	  jag	  skulle	  behöva	  

10%	   5%	   18%	   10%	  

Jag	  räknar	  med	  att	  inte	  behöva	  
flytta	  till	  ett	  äldreboende	  

34%	   40%	   34%	   36%	  

Summa	  svar	   417	   101	   95	   744	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

408	   230	   88	   726	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
 

Uppfattningar om att vara äldre 
I slutet av enkäten ställde vi tre öppna frågor om hur det är att vara 
äldre: 1. ”Hur ser du på äldres förhållanden på landsbygden och i 
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mindre orter. Ange vad du tycker är fördelar och nackdelar med att 
bli gammal och åldras och leva i en landsbygds- eller mindre 
kommun” (308 svar). 2. ”Vad är särskilt bra med att vara äldre i 
din kommun?” (310 svar). 3. ”Har du ytterligare synpunkter på att 
vara äldre?” (177 svar). Svaren utgör ett omfattande material som 
vi kommer att redovisa i en särskild skrift. Här återger vi några av 
de mest återkommande temana i kommentarerna utan att strikt 
skilja mellan svaren på de enskilda frågorna. 

Hälsan avgörande 
Det starkaste och mest frekventa temat i svaren är hälsan betydelse 
för hur livet som äldre är. Många skriver att så länge som man 
behåller hälsan är livet gott. En kvinna i Ydre, nära 90 år, berättar 
om sin vardag: ”Så har jag också lyckan att få vara frisk och rörlig, 
gör dagligen min TaijiGigang och lite styrketräning, gräver och 
jobbar i min stora härliga trädgård och spelar lite [oläsligt]. En 
annan kvinna, drygt 85 år, sammanfattar: ”Det är bra att vara äldre 
bara man får vara frisk”. Mer kluven är en kvinna i Valdemarsvik, 
också hon runt 85 år: ”Att bli gammal är förbannat, man kan inte 
säga annat. Men så länge man får behålla hälsan går det väl an”. En 
annan kvinna i Valdemarsvik, i samma ålder skriver: ”Jag är ung 
till sinnet så jag känner mig ej så gammal som jag är. Trots att man 
har krämpor. Har mina tre katter som sällskap”. 

En kvinna i Åtvidaberg, omkring 85 år, uttrycker en anspråkslös 
men vanlig hållning: ”Så länge man kommer ur sängen själv är allt 
bra med att bli gammal. Svårt att vara beroende av hemtjänst och 
kommun.” En 88-årig man i Valdemarsvik knyter välbefinnandet 
till både hälsan och sin tillhörighet till platsen där han bor: ”Om 
man får ha hälsa är det ett nöje att komma ihåg sitt samhälle, man 
fått växa upp med, och följa dess utveckling”.  

Ser man sammantaget på de kommentarer som sätter hälsan i fokus 
så framträder två tydliga tankefigurer: hälsan som vägskäl och 
hälsans och välbefinnandets beroende av aktivitet. I 
kommentarerna sätts hälsan, främst, den är avgörande: ”I min ålder 
är det bara hälsan man värderar högt”. Man i Ydre 84 år. Har man 
hälsan kan livet som äldre vara mycket bra och inte nödvändigtvis 
präglat av den kronologiska åldern. ”Livet leker även vid 80+”, 
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utbrister en man i Åtvidaberg, drygt 80 år. Men om hälsan sviktar 
tar livet en annan väg, om man får sjukdomar och krämpor så blir 
livet sämre, mer inskränkt. En man i Valdemarsvik skriver: ”De 
glädjeämnen jag satt värde på, resor, segling i 40 år, 
skogspromenader m.m. är nu uteslutna på grund av [nämner en 
sjukdom]. Nu återstår bara läsning och korsord”. 

I den andra tankefiguren betonas att hälsan och välbefinnandet 
hänger samman med och är beroende av aktivitet. En man i 
Åtvidaberg svarar exempelvis: ”Att bli gammal känns inte så 
farligt. Man måste hänga med och bjuda gäster och äta och dricka 
gott. Leva livet så klart”. En annan man, också i Åtvidaberg: ”Att 
vara aktiv underlättar. Man hinner inte känna efter”. En något äldre 
man i Valdemarsvik svarar: ”Hälsan betyder allt. Vård och sjukhus 
är en stor tillgång. Aktiviteter som dans, bridge, bowling berikar 
livet som pensionär”.  

Sätten att uttrycka sig om hälsans betydelse bland dem som svarat 
på enkäten grundas i de flesta fall på den egna erfarenheten; 
antingen har man själv eller en nära anhörig fått försämrad hälsa 
exempelvis på grund av sjukdom, försämrad syn, hörsel, nedsatt 
rörlighet eller mer allmän trötthet. Det samma gäller betydelsen av 
att behålla aktiviteter, man återger förhållanden som man själv har 
upplevt. Samtidigt återspeglar tankefigurerna den kluvna bild av 
hur livet som äldre kan vara som mer allmänt finns i samhället; 
åldrandet ses som antingen ett förfall och bortfall av förmågor och 
livskvalitet eller som en tid för att utveckla nya eller gamla 
intressen och behålla en aktiv livsstil. Åldrandets Janusansikte om 
man så vill.  

I diskursanalytisk anda kan man säga att svaren visar att äldre i 
sina samtal om åldrandet upprätthåller och återskapar 
schablonbilderna. Genom vardagliga samtal blir de allmängiltiga. 
När man läser de många inläggen om hur hälsan avgör livskvalitén 
så känns emellertid en sådan tolkning förenklad och till och med 
cynisk. Inläggen återspeglar snarast en oro och osäkerhet om hur 
livet ska utvecklas under den sena ålderdomen. En tolkning av 
svaren som ligger nära till hands med tanke på att alla är 80 år eller 
äldre är att tankefiguren om hälsan som vägskäl återspeglar synsätt 
och förhållanden som hör den fjärde åldern till, det vill säga den 
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period i livet då beroendet av stöd och hjälp ökar och det känns 
naturligt att begränsa sina aktiviteter (Laslett, 1989). Tankefiguren 
om aktivitetens betydelse däremot kan snarare förstås som att den 
hör till den tredje åldern eller i många fall av svarens karaktär att 
döma hör till övergången från den tredje åldern till den fjärde. 

En glesnande krets av jämnåriga för den som är gammal 
Finns det något i vårt materials fasta och öppna svar som 
sammanfattar ålderns betydelse och det faktum att man lever som 
gammal i en ”åldrande kommun”? Kanske är den mest avgörande 
skillnaden jämfört med tidigare i livet att när man nått hög ålder 
förlorar man vartefter många sociala kontakter med jämnåriga, 
både genom att vänner och anhöriga går bort och att man själv blir 
skröpligare och får svårare att upprätthålla ett umgänge.  

För att det är så talar de demografiska förhållandena i små 
kommuner. Några räkneexempel med befolkningsstatistiken som 
grund ger en illustration. En person som är i åttioårsåldern och bor 
i den minsta kommunen, Ydre, har 69 ungefär jämnåriga i 
kommunen (80-82 år). Om personen är i nittioårsåldern så är 
antalet jämnåriga betydligt mindre, 22 personer (90-92 år) och för 
den som är i slutet av de 90 åren är antalet jämnåriga bara tre (97-
99 år). I den största kommunen Åtvidaberg är motsvarade tal 226 
(80-82 år), 70 (90-92 år) och 11 (97-99 år).  

Den som lever länge upplever således en glesnande krets av 
jämnåriga vänner och bekanta i sitt geografiska närområde. Frågan 
om vad detta emotionellt innebär för synen på det sociala 
umgänget kan vi knappast komma åt i en enkät av det här slaget. 
Men vi ställde några frågor som kan belysa förhållandet. I enkäten 
ingick nämligen frågor om hur man upplevde att umgänget med 
andra hade utvecklats när man såg fem år tillbaka.  
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Tabell 26. Förändring av kontakter med grannar under den senaste 
femårsperioden per åldersgrupp och totalt 

Hur	  har	  omfattningen	  av	  dina	  	  
kontakter	  med	  grannar	  förändrats	  
om	  du	  ser	  till	  de	  senaste	  fem	  
åren?	  

80-‐
84	  
år	  

	  

85	  -‐
89	  år	  

90	  år	  –	  
	  

Totalt	  
	  
	  

De	  är	  i	  huvudsak	  oförändrade	   72%	   65%	   53%	   68%	  
De	  har	  ökat	   9%	   4%	   5%	   7%	  
De	  har	  minskat	   19%	   32%	   43%	   26%	  
Summa	  svar	   100%	   100

%	  
101%	   100%	  

Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  
frågan	  

423	   222	   93	   738	  

Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
	  
Tabell 27. Förändring av kontakter med vänner och bekanta under den 
senaste femårsperioden per åldersgrupp och totalt 

Hur	  har	  omfattningen	  av	  dina	  	  
kontakter	  med	  vänner	  och	  bekanta	  
förändrats	  om	  du	  ser	  	  
till	  de	  senaste	  fem	  åren?	  

80-‐
84	  år	  

85	  -‐
89	  år	  

90	  år	  
-‐	  

Totalt	  
	  

	  

De	  är	  i	  huvudsak	  oförändrade	   73%	   54%	   43%	   63%	  
De	  har	  ökat	   6%	   3%	   2%	   5%	  
De	  har	  minskat	   21%	   43%	   56%	   33%	  
Summa	  svar	   426	   235	   98	   759	  
Antal	  individer	  som	  svarat	  på	  frågan	   426	   233	   97	   756	  
Antal	  individer	  	   453	   254	   110	   817	  
	  
De flesta gör bedömningen när man ser tillbaka på de senaste fem 
åren att umgänget med grannar, vänner och bekanta är oförändrat 
(Tabell 26 och 27). Men svaren visar samtidigt att umgänget 
minskar under åldrandet. I den äldsta gruppen uppger således 56 
procent att kontakterna med vänner och bekanta har minskat; i den 
yngsta bara 21 procent. Bland de allra äldsta, de som är 95 år eller 
äldre, upplever 60 procent att umgänget med vännerna har minskat. 
Umgänget är förstås beroende av en rad andra förhållanden än 
åldern, exempelvis i vilken grad som man är rörlig och klarar sig 
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själv. Drygt 40 procent av dem som har hjälp och stöd svarar att 
umgänget med vänner och bekanta har minskat jämfört med 20 
procent bland dem som inte har hjälp. När det gäller umgänget 
med grannar är mönstret detsamma.  

Att umgänget upplevs minska gäller således för många men inte 
för alla. Några uppger att umgänget snarare har ökat. Man kan 
också tänka sig att bortfall av vänner och grannar uppvägs av fler 
kontakter med de kvarvarande eller med personer i andra 
åldersgrupper eller med nya bekantskaper. Det finns ett visst stöd 
för denna tolkning i de öppna svaren, men också många svar där 
man tar upp svårigheterna med att knyta nya kontakter. Man kan 
naturligtvis också tänka sig att umgänget med kvarvarande grannar 
och vänner som man känt sedan länge ökar i betydelse under 
åldrandet och att detta inte riktigt fångas av frågorna.  

Så svaren på frågorna om hur umgänget har förändras drar åt olika 
håll. De flesta tycker inte att det har minskat. Samtidigt är det 
många som betonar att livet präglas av att så många i omgivningen 
har gått bort, vardagen har förändrats av att sådant man gjort 
tidigare inte längre är möjligt eller roligt. Vi har inte ställt en direkt 
fråga om ensamhet men i de kommentarer som gjorts till frågorna 
om umgänge går som en röd tråd av utsagor om förluster av vänner 
och grannar. ”Ingen är kvar i livet.”, ”Vänner är avlidna.”, ”Har 
inte många kvar. Alla är avlidna.”, ”Tyvärr har många goda vänner 
och grannar lämnat jordelivet”. 

Ensamheten 
De många utsagorna om sviktande hälsa och reducerande vardag 
ger en inblick i existentiella frågor som gör sig gällande i många 
gamlas liv. Hur ska man förhålla sig till att man inte längre kan 
göra sådant som varit naturligt och viktigt tidigare i livet? Vad 
innebär det att bli mer beroende av andra? Hur ska man förhålla sig 
till att andra i omgivningen går bort och de sociala nätverken blir 
glesare eller faller bort? Just frågan om ensamheten, dess närvaro, 
dess hot, löper som en tråd genom kommentarerna på många av 
enkätens frågor. Mönstret är tydligt. Trots att majoriteten inte 
upplevde att umgänget med vänner och grannar hade minskat gavs 
många exempel på att tidigare vänner eller grannar inte längre 
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finns kvar i livet. Det finns onekligen en spänning mellan den 
generella bilden av landsbygden som naturligt rik på sociala 
kontakter och hur livet förändras och ser ut för många gamla. 

Ett uttalande som kan tolkas som att ensamheten i fysisk mening 
inte behöver vara problematisk kommer från en drygt 85-årig 
kvinna i Ydre: ”När man blir äldre - allt man gör går sakta, tar 
dubbelt så lång tid. Jag känner mig inte ensam så länge tankarna 
får vara med.” Kanske menar hon att det viktigaste när man är 
gammal är att ha förmågan att minnas och reflektera över sitt liv. 
En annan informants tankar går i liknande banor: ”Det man fruktar 
mest är väl att förlora sin Hjärnkapacitet och drabbas av åldrandets 
sjukdomar. Det bästa är väl att kunna se tillbaka och minnas alla 
lyckliga dagar som livet gav”. 

Att ensamhet ofta hänger samman med avstånd till andra, 
exempelvis till barnen framgår av flera uttalandet. En kvinna i 
Åtvidaberg, drygt 80 år, skriver: ”När man inte har barnen nära. De 
bor på andra platser i landet. Ensamheten är svår”. En kvinna som 
har bott länge i Åtvidaberg berättar: ”För mig som inte har några 
släktingar i närområdet är ett nätverk av vänner bra [och] 
äldreomsorgen helt avgörande för en trygg ålderdom”. ”De flesta 
äldre tycker att de kunde få lite mer besök av sina barn. Vi känner 
oss bortglömda ibland. Jäkt. Jäkt”, skriver en kvinna, 81 år, som 
bor i en mindre ort i Valdemarsviks kommun. 

De allra flesta av dem som tar upp ensamheten är ensamboende. 
De är änkor eller änklingar. En man i Valdemarsviks kommun, 85 
år, skriver: Har nyligen blivit änkling efter 65 år tillsammans och 
59 år som gifta. Har ej någon släkt. Endast ett fåtal verkliga 
vänner”. En annan man skriver: ”Att vara äldre betyder mycket 
ensamhet!! Vänner försvinner! Och kroppen sviker!” 

En kvinna i Åtvidaberg, nära 90 år, svarar: ”Ibland väldigt ensam. 
Det blir dagar då jag inte säger ett enda ord. ENSAMHET” och en 
kvinna, 88 år i Ydre kommun: ”Ensamhet. Glest boende”. Att både 
uppleva ensamhet och att inte orka eller kunna göra så mycket som 
tidigare tycks inte vara ovanligt. Hur vanligt det är kan vi dock 
med ledning av enkäten inte säga. I en annan undersökning har 
man uppskattat att fyra av tio äldre i gruppen 80-87 år upplever 



	   63	  

ensamhet (Resebo, 2014). Ensamheten tycks också, enligt den 
undersökningen, öka med åldern något som stämmer väl med hur 
våra informanter har svarat. 

Nätverken, närheten till andra och naturen - den lilla 
kommunens och landsbygdens fördelar 
Av kommentarerna att döma är det uppenbart att många äldre 
känner sig ensamma. Men det är trots allt bara en mindre del av de 
svarande som har tagit upp ensamheten och andra har snarare 
framhävt att de goda nätverken där de bor bidrar till livskvaliteten. 
Uppfattningen att just närheten till andra är en av landsbygdens 
och de mindre kommunernas fördelar är stark. En man i 
Åtvidaberg, 81 år, uttrycker detta på följande sätt: ”Fördelen med 
att bo i en mindre kommun är att man känner väldigt många 
människor. Bra i det långa loppet”. En informant gör jämförelsen 
med staden: ”Min flyttning till en mindre kommun är enbart 
positiv. Lätt att bli ensam i en stor stad. Hemtjänsten är helt 
underbar hör jag av mina vänner”. En kvinna i Valdemarsvik 
menar att fördelen i Valdemarsvik är: ”att man känner många och 
inte känner sig ensam” och en kvinna i Åtvidaberg: ”Jag är glad för 
den hjälp jag får. Ser fram mot ytterligare några år i min lilla stuga 
på landet ”. En man i Åtvidaberg konstaterar: ”Det är en mindre 
kommun och man tar hand om varandra, en bra gemenskap”. 

Hänvisningar till naturen är vanliga. En kvinna, 87 år, i Ydre 
beskriver vad som ger hennes liv en guldkant: ”Här är underbart att 
få leva med ren luft, tystnaden och fågelsången nu på våren. Här är 
vackert, solen har nu nått sjön med solglitter och ljuvliga färger på 
kvällarna. Jag känner mig så privilegierad som har lyckan att få bo 
här”. ”Att åldras på landsbygden, frisk luft, härlig natur”, svarar en 
man i Ydre. Men åldrandet kan också innebära att de blir svårare 
att uppleva en del av landsbygdens värden. 

Uppfattningen om tillgången till service är tudelad. För den som 
bor i centralorten kan koncentrationen av olika serviceinrättningar 
upplevas som bättre än på andra håll, exempelvis i staden. En man 
i Ydre, drygt 80 år skriver: ”Eftersom vi bor i centralorten är 
[fördelen] närheten till all upptänklig service kommunalkontor, 
bank, apotek, vårdcentral, bibliotek och t.o.m. systembolag. Andra 
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kan uppleva det rakt motsatta: ”Vacker natur och ett bra 
bemötande på vårdcentralen. Långt till vård och apotek.”, svarar en 
kvinna som bor i Gryt och ”Bor man inte i V.vik. Så finns inget för 
oss äldre”, skriver en kvinna i Gusum. Några tar upp närheten till 
politikerna som en särskild fördel: ”I en liten kommun är man 
igenkänd, känner många i kommunstyrelsen. Det underlättar.”, 
skriver en annan kvinna i Gusum. 

Andra argument för varför det är bra att bo i just den kommun som 
man bor i som med lite olika uttryck återkommer i svaren är: Låg 
kriminalitet, trygghet, känner bygden och människorna, trafiken är 
stillsam, man får hjälp om man behöver, låg omsättning på 
hemtjänstpersonal, inte så stressigt. Jag är välkänd, frihet, kan vara 
privat, vattenspegeln i Valdemarsviken. En del svarar dock att de 
inte vet vilka fördelarna är eller som en man i Valdemarsvik 
uttrycker det: ”Ja, man kan undra?!”. 

	  
	  

Bild 3. Service samlad i Österbymo 
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ANALYTISKA TRÅDAR GENOM SVAREN 

De sociala relationernas hållbarhet och sårbarhet 
Att de sociala nätverken som äldre ingår i är starka på landsbygden 
har visats i flera undersökningar (Bygdell, 2014; L. Svensson, 
2006). Många har levt länge på den plats där man nu bor som 
gammal och känner därför andra i samma generation sedan lång tid 
tillbaka. Man har minnen och kunskaper om ”de andra” från olika 
faser av livet. I vår undersökning framträder grannar, vänner och 
bekanta som naturliga inslag i det dagliga livet. Man umgås, får 
hjälp av andra och hjälper själv i mån av sin förmåga andra med 
olika ärenden och en tillsyn av att allt står rätt till. Man träffar 
jämnåriga i föreningar som man varit med i länge. Det finns en 
kontinuitet som är påfallande och kopplingen till andra äldre kan 
bygga på långvarig kännedom om varandra. Vardagens relationer 
är för den äldre generationen infogade i en seg struktur; de bygger 
på långvarighet och synlighet under många år. ”Jag känner igen de 
flesta som bor här”, skriver en kvinna, nära 90 år, som svar på 
frågan om vad som är särskilt bra med att bo och vara äldre just i 
Åtvidaberg. ”Jag är välkänd i Ydre och gillar att vara ute när 
tillfälle ges”, svarar en 87-årig kvinna. Att man inte är anonym och 
inte glöms bort är svar som pekar på betydelsen av igenkännandet.  

Men samtidigt framträder i många av kommentarerna att de sociala 
relationerna är sårbara. De kan förändras eller upphöra från en dag 
till en annan genom att man själv eller vännerna får sämre hälsa, 
eller anhöriga och vänner går bort. Ensamheten kommer med 
åldrandet. Många har gjort kommentarer om att nätverken har 
blivit glesa och att man saknar tidigare vänner och bekanta. En 
drygt 90-årig kvinna i Ydre skriver: ”De gamla vännerna är borta 
eller orkeslösa. Jag har några 10-20 år yngre vänner”. 

De flesta (70%) har emellertid svarat att umgänget med vänner och 
bekanta, när man ser tillbaka på de senaste fem åren, är oförändrat. 
Äldres sociala nätverk kännetecknas således av hållbarhet över 
tiden, synlighet för andra men också av sårbarhet och 
diskontinuitet. I kommentarerna finns få tecken på att förlorade 
relationer kan ersättas av nya. Det tycks även gälla om man flyttar. 
En kvinna skriver: ”Hade mer grannkontakter i Falerum. I Åtvid 
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blir det inte några nya”. Naturligtvis behöver det inte vara så för 
alla. En kvinna i Valdemarsvik berättar att hon fått många nya 
vänner genom att delta i studiecirklar och göra resor.  

Få andra studier har undersökt hur känslan av ensamhet förändras 
under åldrandet. Dahlberg m.fl. har dock nyligen i en longitudinell 
undersökning funnit att upplevelsen av ensamhet inte behöver vara 
konstant eller beständig utan den kan förändras under åldrandet 
(Dahlberg, Andersson, McKee, & Lennartsson, 2015). Man bör 
såldes vara försiktig med att tolka svaren som att ”väl ensam alltid 
ensam” skulle vara det normala. Kanske ser man annorlunda på sitt 
sociala nätverk under olika faser av åldrandet. Här tangerar vi en 
skiljelinje inom äldreforskningen. Om den åldrande individen 
eftersträvar att livet ska fortsätta som tidigare som aktivitetsteorin 
anger, blir bortfallet av vänner en förlust inte bara av en vän utan 
också av handlingsutrymme. Om individen under det sena 
åldrandet omprövar sin situation och anpassar sig till realiteterna, 
som disengagemangsteorin och i viss mån även teorin om 
transcendens hävdar blir ensamhet mer naturlig (Tornstam, 
2005/1987). 

Genusförhållanden. Män och kvinnor på landsbygden 
Det finns en rad skillnader mellan gruppen män och gruppen 
kvinnor som framträder i vår undersökning. I detta avsnitt 
sammanfattar vi några av dessa. Att kvinnor har en längre 
medellivslängd visar sig i en övervikt av kvinnor i 
svarspopulationen som helhet. Kvinnorna utgör 56 procent. 
Kvinnoöverskottet växer i takt med ökande ålder. I gruppen 80-84 
år är andelen 53 procent, i gruppen 85-89 år 61 procent, i gruppen 
(90+) år 65 procent. I den allra äldsta gruppen 95+ är tre 
fjärdedelar kvinnor.  

Skillnaderna i levnadsformer mellan gruppen och män och gruppen 
kvinnor är stora. 60 procent av männen lever som gifta men bara 
26 procent av kvinnorna. Många kvinnor lever ensamma, sju av 
tio. Gruppen änkor är följdriktigt stor; sex kvinnor av tio är änkor. 
Det är vanligare bland kvinnorna än bland männen att man har 
barn som bor i kommunen. Fler kvinnor än män bor i hyreshus, fler 
män än kvinnor bor i villa. Det är något vanligare att männen är 
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engagerade i föreningslivet (54% resp. 44% av kvinnorna). För 
både män och kvinnor handlar det i de flesta fall om engagemang i 
en pensionärsförening, men en del av männen är verksamma i en 
idrottsförening.  

En mycket tydlig genusskillnad finns förhållande till bilkörning 
och bilåkande. Sextioåtta procent av männen kör bil regelbundet, 
bara 23 procent av kvinnorna. Många kvinnor är således beroende 
av att åka med någon annan eller att kunna utnyttja färdtjänst. Tolv 
procent kan åka med sin make, nio procent med en granne eller 
vän. Fyrtio procent använder färdtjänst. Skillnaden mellan män och 
kvinnor gäller även användningen av de två övriga vardagstekniska 
system som vi undersökt; sju av tio män använder mobiltelefon 
men bara varannan kvinna, tre av tio män använder internet men 
bara en av tio kvinnor (13%).  

Skillnaden i levnadsförhållanden slår igenom i hur man får hjälp 
eller stöd med att utföra sysslor i hushållet eller annat i vardagen. 
Det är ungefär lika vanligt bland männen respektive kvinnorna att 
få regelbundet hjälp, drygt 40 procent har sådan. Men hälften av de 
män som får hjälp svarar att denna ges av deras maka medan bara 
17 procent av kvinnorna får hjälp av sin make. Det är vanligare att 
kvinnorna får hjälp av barn som bor i kommunen. Männen som har 
hjälp får hjälp med flera sysslor än kvinnorna. Sjuttiosju procent av 
dessa män får hjälp med matlagningen jämfört med 47 procent av 
kvinnorna. Något förvånande är det vanligare bland männen (42%) 
än bland kvinnorna (25%) att ge hjälp och stöd till någon annan 
äldre person. Huvudsakligen beror detta på att män i högre grad 
ger hjälp inom det egna hushållet till sin maka, men det är också 
något vanligare att männen ger hjälp till en granne.  

Hemtjänst är något vanligare bland kvinnor än bland män; 23 
procent respektive 16 procent har hemtjänst. Det är ingen skillnad i 
hur man ser på sitt framtida behov av hemtjänst eller särskilt 
boende mellan männen och kvinnorna. 

De skillnader som vi pekat på ovan kan dels ges en genusmässig 
tolkning, dels ses som en mer direkt följd av att kvinnorna är äldre 
än männen. Att kvinnor i högre grad lever ensamma är exempelvis 
huvudsakligen en följd av att de överlever sina män. Likaså kan 
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kvinnornas högre genomsnittliga ålder medföra att de har svårare 
att hjälpa andra. En av kvinnorna skriver exempelvis: ”Klarar det 
inte längre. Måste själv ha hjälp med matdistributionen dagligen”. 
Skillnaderna i bilkörning har däremot förmodligen en 
värderingsmässig grund. Det är väl känt från andra undersökningar 
dels att äldre kvinnor i liten utsträckning kör bil och att många 
överlåter detta åt sina män, dels att äldre kvinnor har lättare än män 
att bestämma sig för att sluta köra bil (Siren & Hakamies-
Blomqvist, 2006). Ibland har man talat om ”stranded widows” – 
kvinnor som när maken går bort blir isolerade och avskurna på 
grund av att de inte längre har tillgång till bil (Levin & Dukic, 
2007 s. 50-51). 

Mer överraskande är att färre kvinnor än män använder 

mobiltelefon (52% av kvinnorna, 70% av männen). Historiskt sett 
har kvinnor varit mer intresserad än män av att i privatlivet 
kommunicera via telefon (Levin & Dukic, 2007 s 50-51). Här 
förefaller det emellertid som om viljan att ta i bruk en 
förhållandevis ny teknik är större bland männen. Att fler män än 
kvinnor uppger att de använder mobil gäller i alla åldersgrupper. 
Skillnaden är emellertid minst i den yngsta gruppen (68% av 
kvinnorna, 75% av männen).  

Bild 4. Sygrupp samlas i trygghetsboendets lokaler i Österbymo 
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De tre kommunerna. Kulturella och geografiska dimensioner 
Vi valde att göra vår undersökning i de tre kommunerna 
Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg för att de i vissa 
grundläggande förhållanden är lika men i andra olika - 
Valdemarsvik, skärgårdskommunen, Ydre skogs- och 
jordbrukskommunen och Åtvidaberg, kommunen med 
brukstradition. En bakomliggande fråga var om skillnaderna i 
något väsentligt avseende skulle framträda när vi jämförde vad 
äldre anser om att åldras och leva i sin kommun. 

Det dominerande intrycket är att skillnaderna är förhållandevis 
små. I de viktiga grundläggande frågorna är det svårt att peka på 
skillnader som skulle kunna ha att göra med i vilken kommun som 

man bor. Livet präglas av det faktum att man är just gammal, av de 
sociala förhållanden som följer av detta och av att man lever i en 
liten kommun. Det finns exempelvis ingen skillnad mellan i vilken 
grad som man regelbundet får hjälp eller stöd med att utföra 
sysslor i hushållet eller annat i vardagen. I alla tre kommuner 
svarar drygt 40 procent att de får sådan hjälp. Ingen skillnad finns 
heller mellan hur man i de olika kommunerna upplever att tillgång 
till service är; 90 procent anser att inköpen av dagligvaror fungerar 

Bild 5. Industriminnen i Åtvidaberg 
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bra eller ganska bra och ungefär 60 procent anser att de har goda 
möjligheter att utnyttja annan service,	  bibliotek, studiecirklar, bio 
eller kulturverksamhet. I alla kommunerna är de äldre mycket väl 
rotade; man har bott där länge. Till Valdemarsvik finns dock en 
viss inflyttning av äldre; nio procent har bott i kommunen mindre 
än 10 år. 

Möjligen kan man dra slutsatsen att Ydre framträder som en mer 
typisk landsbygdskommun än Åtvidaberg och Valdemarsvik om 
man ser till hur landsbygdsförhållanden oftast uppfattas. I Ydre är 
således andelen som bor på ren landsbygd, som bor i eget hus, som 
är engagerade i frivillig social verksamhet, som är födda i 
kommunen, som anser att deltagandet i föreningsliv är 
betydelsefullt, som anser att de kommer att få den hemtjänst om de 
behöver och plats på ett äldreboende högre än i de två övriga 
kommunerna. Det finns också i kommentarerna relativt sett fler 
positiva omdömen om kommunens äldreomsorg bland de svarande 
från Ydre. Socialstyrelsens jämförelseundersökning av hemtjänst 
och särskilda äldreboenden ger emellertid en mer komplicerad bild. 
I den placeras Åtvidabergs kommun på 23 plats bland landets 
kommuner när det gäller hur hemtjänsten uppfattas av mottagarna 
av hemtjänsten, Valdemarsviks kommun på 45 plats och Ydre på 
101 plats. När det gäller särskilt boende rankas Valdemarsviks 
kommun på plats 87 och Åtvidabergs kommun på plats 88. För 
Ydre saknas uppgifter (Socialstyrelsen & 
Sveriges_kommuner_och_landsting, 2015). 

 

Tätorter, centralorter och utpräglad landsbygd 
Ett oväntat resultat är att så stor andel av de äldre i de tre 
kommunerna bor i tätorter eller omvänt formulerat att 
förhållandevis få bor på den rena landsbygden. I hela svarsgruppen 
utgör landsbygdsbefolkningen 28 procent. Att det sker en viss 
inflyttning till tätorterna i takt med att man åldras kan vi se dels 
genom att andelen som bor på landsbygden är lägre i den äldsta 
åldersgruppen, dels i svaren på frågan om man överväger att flytta 
eftersom de boendealternativ som man tänker sig finns i tätorterna 
och då huvudsakligen i centralorten. Bor man i centralorten 
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upplever man närhet till service av olika slag och som vi såg 
tidigare betonar många att man har närmare till de mest väsentliga 
serviceinrättningarna än vad stadsbor har. Och dessutom ”närhet 
till naturen”. Vårdcentralen och apoteket är viktiga för äldre. 
Utsagorna i de öppna svaren om hur primärvården fungerar är 
motstridiga. Bra tycker en del, dåligt genom omsättningen av 
läkare, tycker andra.  

Vi har tidigare pekat på bilens avgörande betydelse. Åtta procent 
av dem som har svarat att de bor på landsbygden har inte tillgång 
till bil. I tätorterna är det 14 procent som inte har tillgång till bil. 

Att vara gammal i en mindre kommun på landsbygden 
Vi skrev i inledningen att två bilder av att hur det är att vara 
gammal och leva i en mindre landsbygdskommun konkurrerar. I 
den ena, den traditionella, är landsbygden en miljö som på många 
sätt bidrar till äldres och gamlas livskvalitet: väletablerade och 
stabila sociala relationer, familjeband, ett starkt civilsamhälle med 
många föreningar, nytta av naturen och en allmänt trygg miljö. 
Landsbygden är tät i meningen att det är nära till andra människor. 
I den andra bilden, den moderna eller postmoderna, är 
landsbygden en miljö som med tiden blir allt mer problematisk för 
just de äldre: växande avstånd och nedläggning av service och 
föreningar, utflyttning av ungdomar, befolkningsminskning, en 
ökande gleshet mellan människorna, och en eftersläpning i 
förhållande till det urbana samhället. 

I vår undersökning hörs många olika röster. Man betonar olika 
förhållanden. Men det är den första bilden av landsbygden som 
dominerar bland våra informanter; landsbygden och den egna 
kommunen är en god miljö att åldras i. Svaren visar, när vi lägger 
samman frågorna om inköp, service och kultur, att de flesta anser 
att vardagslivet fungerar väl. Inköpen av dagligvaror är inget 
avgörande problem, trots att butiker har lagts ner och för många 
ligger en bit bort. Om man inte kan handla själv får man hjälp av 
andra. Man är också nöjd med utbudet av annan service, även om 
det finns kritik mot hälso- och sjukvården. Att föreningslivet i den 
egna kommunen är rikt och motsvarar intressen som äldre har av 
aktiviteter och gemenskap tycks vara den allmänna uppfattningen. 
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Många lyfter fram den sociala närheten till andra, något som man 
knyter till landsbygdens livsstil. Man känner sig väl rotad och har 
en stark platsidentitet. För många är det faktum att man är sedd och 
känd av andra, att miljön är trygg och att man har naturen nära 
kännetecken på en god livskvalité. De som har haft kontakt med 
äldreomsorgen är till största delen nöjda med hur den fungerar. Det 
finns allmänt en tilltro till att den dag som det behövs kommer man 
att få omsorg. 

De äldre i våra tre kommuner ser således i mycket den traditionella 
bilden av den livskraftiga landsbygden som den naturliga. Det är 
den som gäller för dem. I talet äldre emellan bidrar man till att den 
traditionella föreställningen om landsbygden upprätthålls och 
återskapas.  

Naturligtvis finns även den andra bilden, bilden av landsbygden 
som problematisk och i utförsbacken, närvarande i en del 
informanters svar. En kvinna i Åtvidaberg anknyter exempelvis till 
landsbygdens ”eftersläpning”: ”Långa avstånd t ex till butiker. 
Negativa kommentarer, trångsynthet. Brist på stimulans, aktivitet”. 
Några andra tar, som nackdelar med att bo på landsbygden, upp 
avsaknad av bostäder lämpliga för äldre om man skulle vilja eller 
tvingas flytta. Några få nämner att tillgången till mer specialiserad 
service och mångfasetterat kulturliv är så begränsad. Vanligast som 
krissymptom är förhållandena inom primärvården, framförallt 
bristen på läkare. Någon enstaka beskriver hur landsbygdskulturen 
har förändrats. En 93-årig man i Valdemarsvik jämför nuet med 
hur det var när han var ung: ”Utbudet av kultur utarmas. … 
[Sedan] min uppväxt har blåsorkester, stråkorkester, manskör, 
dansorkestrar, 30-aprilfirande, lördagsdans under sommaren, fri 
idrott försvunnit. Det ideella för ungdomen är borta för utbud i TV 
och dator”. En kvinna i Gusum kopplar bristerna till de äldres 
ställning i samhället: ”På mindre orter finns det INGET. I mindre 
orter blir Vi bortglömda”. Men dessa brister eller förhållanden 
präglar inte det stora flertalets uppfattning om hur livet som äldre 
ser ut. 
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Livsloppet och tillvarovävens hållbarhet och revor 
Resultaten av vår undersökning berättar både i stora drag och i 
detaljer om hur det är att vara gammal på landsbygden och leva i 
den typ av kommuner som Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg är. 
Men möjligheterna att jämföra de äldres förhållanden i dessa 
mindre kommuner med hur det är att vara gammal på andra håll, i 
storstaden, i mindre städer, i andra delar av Sverige, är begränsade. 
Jämförelsematerial saknas. Vi drar ändå slutsatsen att när det 
kommer till livets väsentligheter, som ställning i samhället, hälsa 
och omsorgsbehov, beroende av andra och förändrade förmågor, är 
skillnaderna små. Det är nog mer som förenar de äldsta (80+) 
oavsett plats än som skiljer dem åt. 

Generationstillhörighet och position i livsloppet betyder således 
mycket för hur man upplever sin tillvaro. Det finns en spänning 
mellan att vara i tredje åldern och gå in i den fjärde som gör sig 
gällande i svaren på många av frågorna. Man är gammal, ingen 
hävdar något annat, men man är också aktiv och handlingskraftig 
inom ramen för sina förmågor.  

För de flesta sker en gradvis övergång. Livet förändras långsamt. 
Tillvaroväven är hållbar och vardagens mönster sega. Men det 
finns också tillfällen då väven rämnar och vardagen blir 
annorlunda: sviktande hälsa, anhöriga och jämngamla vänner eller 
grannar går bort, matbutiken i närheten stänger, den egna fysiska 
förmågan försämras, man kan inte lägre köra bil, man behöver 
hemtjänst eller måste flytta till ett äldreboende. Även mer subtila 
förändringsprocesser gör sig gällande. Samhällets sätt att fungera 
ändras genom digitalisering och nya kommunikationsformer 
mellan medborgare, myndigheter och serviceinrättningar. Den 
nuvarande generationen av gamla människor står till stor del vid 
sidan av denna utveckling. Man är sårbar och blir mer beroende av 
andra.  

Vi har tidigare pekat på att landsbygdens sociala och kulturella 
strukturer bidrar till att tillvaroväven håller ihop. Den är ett 
skyddsnät som kanske just på landsbygden är hållbarare och 
särskilt starkt och tänjbart, ett nät som gör att förändringar som 
individen upplever kan hanteras. Och många äldre bidrar till att 
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civilsamhället fungerar till glädje för alla generationer. Men finns 
det på landsbygden förhållanden som gör tillvaron särskilt sårbar? 
Det mest uppenbara, en oundviklig del av geografin, är avstånden 
och hur dessa kan bli till hinder i vardagen. Landsbygdens 
förändringar innebär ökade fysiska avstånd. I den nuvarande 
generationen av gamla har inte detta kompenserats eller mildrats av 
kommunikation via medier, även om telefonen och teven förstås är 
viktiga för de flesta. Bilen och bilresandet framstår i vår 
undersökning som den helt avgörande förutsättningen för ett 
variationsrikt och väl fungerande liv på landsbygden. ”Så länge 
man kan köra bil själv …” är en återkommande kommentar. En 
man i Valdemarsvik, 93 år, skriver: ”Om jag inte hade tillgång till 
bil skulle dagarna bli långa.” 

Platsen landsbygden 
Flera av våra resonemang har cirkulerat kring frågan om platsens 
betydelse under åldrandet. Vår undersökning startade delvis med 
antagandet att landsbygden som kulturell, social och geografisk 
miljö har en särart som i förhållande till urbana miljöer gör att 
äldrelivet är annorlunda och att åldrandet som fas i livsloppet 
präglas av denna särart. Intresset för vårt intresse för platsen 
betydelse kommer av gerontologins betoning av kvarboendets och 
kontinuitens betydelse för att individen ska åldras väl (Hagberg, 
2012b; Keating, 2008). Man har i en rad studier hävdat att det är 
bäst för äldre att leva kvar i en invand miljö. Många av våra 
informanter har levt just så; man har levt hela sitt liv i den aktuella 
kommunen och de allra flesta har bott i sin nuvarande bostad 
länge. Man åldras således på en plats och i en miljö som man 
känner mycket väl. Går det att ytterligare tydliggöra vad denna 
starka platstillhörighet i en landsbygdsmiljö betyder under 
åldrandet? Eller snarare kanske vad som kännetecknar 
landsbygdens platser om man betraktar dem med de äldstas 
perspektiv. Naturligtvis är det inte frågan om absoluta skillnader i 
förhållande till andra miljöer, exempelvis större samhällen och 
städer. Det första vi vill lyfta fram är överblickbarheten; man 
känner andra och likaså platsens sociala historia och dess geografi. 
Man har länkar till det förflutna: så här var det tidigare, så är det 
nu. Men man vet samtidigt vad man har förlorat: verksamheter 
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som försvunnit, aktiviteter som inte längre är möjliga och personer 
som har avlidit eller flyttat. Det andra är att överblickbarheten ger 
en hemmahörighet. Platsen där man bor är självklar och man ser 
ingen anledning att flytta. Det tredje är att man har en tydlig social 
tillhörighet; man är en person som andra vet vem det är och var 
han eller hon bor. Det fjärde är sammankopplingen med ett 
landskap, en naturmiljö som man upplever som mer äkta och 
oförstörd jämfört med stadens miljö. Att åldras på landsbygden är 
att leva nära naturen. Platstillhörigheten omfattar således också en 
känsla för naturens växlingar och nytta. Vi kan inte av svaren 
avgöra hur denna upplevelse av naturen bidrar till livskvalitén 
under det sena åldrande. Men att naturen både som rum att vara i 
och rum att minnas är betydelsefullt för många av våra informanter 
är uppenbart. 

 

	  
Bild 6. Mellan hamnen, systembolaget, ICA och apoteket i Valdemarsvik. 
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SAMMANFATTNING 
Kunskapen om hur det är att åldras och bli gammal på landsbygden 
är bristfällig. Uppfattningar om äldres förhållanden präglas av 
schablonbilder. Ofta betraktas landsbygden med en idyllisk blick. 
Man antar då att människorna lever nära varandra och att vardagen 
fungerar väl också för de äldsta. När landsbygden jämförs med 
städerna framstår den emellertid som eftersläpande och omodern, 
som ”Landet utanför”. Då domineras bilden av avfolkning, 
tillbakagång, åldrande samhällen och nedläggning av service. De 
äldre ses som allt mer utsatta när samhället blir glesare, 
kommunernas resurser minskar och de sociala nätverken försvagas.  

NISAL:s projekt ”Omsorgen om landsbygdens äldsta” syftar till att 
öka kunskapen om hur äldre själva ser på sitt åldrande, vad man är 
engagerad i, hur man vill bo och vilket stöd och vilken hjälp man 
har och ger till andra. I projektet studeras också hur mindre 
landsbygdskommuner ordnar äldreomsorgen och hur lokala aktörer 
förhåller sig till äldres behov och intressen. 

I denna skrift redovisas resultat från en enkätundersökning som har 
gjorts i tre kommuner i södra Östergötland: Valdemarsvik, Ydre 
och Åtvidaberg. Kommunerna uppvisar flera likheter: 
befolkningen har minskat sedan flera år, andelen äldre ökar och 
kommunerna är relativt sett små. Men de är också olika och 
formade av sin respektive historia och sitt geografiska läge. 

De tre kommunerna hade 2013 sammanlagt drygt 22 000 invånare. 
6 000 av dem var 65 år eller äldre (27%) och drygt 1 500 var 80 år 
eller äldre (7%). Enkäten sändes till alla som i mars 2014 var 80 år 
eller äldre med undantag för personer som hade en postadress på 
ett särskilt äldre/vårdboende. Totalt skickades 1 386 enkäter. Svar 
inkom från 817 personer vilket ger en svarsfrekvens på 60%. 
Bortfallet är något högre i de äldsta åldersgrupperna. Förhållanden 
som är relaterade till ålder kan således underskattas när svaren 
bedöms. Undersökningen är unik genom att den enbart vänder sig 
till äldre i hög ålder, att frågorna täcker ett brett spektrum av 
vardagen och att så många personer har svarat.  
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Ålder, kön, tidigare yrkesområde och civilstånd (Block 1) 
Enkäten omfattar personer i åldrarna 80 till 100 år (födda mellan 
1934 och 1914). Antalet personer i respektive åldersklass avtar 
med stigande ålder eftersom dödligheten är hög. Femtiofem 
procent av de svarande är 80-84 år. 31 procent är 85-89 år och 13 
procent är 90 år eller äldre. Det är fler kvinnor (57%) i 
svarsgruppen än män (43%). Pensionstillfället ligger lång tillbaka i 
tiden, för de flesta har det gått minst 15 år (96%) sedan man 
lämnade sitt förvärvsarbete. De yrken som man har haft har 
huvudsakligen funnits inom jordbruk och skogsbruk, verkstäder, 
industri, affärer, kontor, skolor, omsorg eller andra kommunala 
förvaltningar.  

Mer än hälften av informanterna bor själva, alltså i ett 
enpersonshushåll. Ensamboendet har förstås att göra med att 
många gifta förlorar sin make eller maka. I den yngsta 
åldersgruppen (80-84 år) är 34 procent änkling eller änka, i den 
äldsta (90+) hela 68 procent. Det är en markant skillnad mellan 
männen och kvinnorna. 72 procent av kvinnorna är ensamboende, 
31 procent av männen. Det är ovanligt att man delar hushåll med 
någon annan än sin make/maka/sambo; bara två procent uppger att 
de bor med barn, syskon eller annan person. 

De allra flesta (90%) har vuxna barn. Det är vanligt att barnen bor i 
samma kommun som sina föräldrar; mer än hälften har barn i 
kommunen, vilket har betydelse för deras möjligheter att få hjälp i 
vardagen.  

Boende och hushåll (Block 2) 
De äldres platstillhörighet är stor. Informanterna är således mycket 
väl rotade i sin kommun och bygd. Drygt 40 procent är uppväxta i 
kommunen. Nittio procent har levt där i mer än tjugo år. Svaret 
från en person i Åtvidaberg är typiskt: ”Född och uppväxt i 
Åtvidaberg. Bästa stället att bo på!”.  

Man har också bott länge i sin nuvarande bostad. Tjugo procent har 
bott i den i mer än 50 år och 60 procent i mer än 20 år. Trots att 
kommunerna har en stor landsbygd bor de flesta i en tätort (73%). 
Få (12%) svarar att de överväger att flytta i framtiden, men flera 
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(23%) svarar att de inte vet hur det blir. Bara några få överväger att 
flytta till en annan kommun (3%). De som överväger att flytta 
tänker i första hand på ett trygghetsboende eller ett boende som är 
lättare att sköta än det nuvarande eller ligger närmare service. 
Intresset för trygghetsboenden är anmärkningsvärt eftersom det är 
en ny boendeform och att få lägenheter finns. 

Ensamboende blir vanligare med stigande ålder. I den yngsta 
gruppen (80-84 år) är 44 procent ensamboende, i den äldsta (90+) 
73 procent. Bland de allra äldsta, de som är 95 år eller mer är 
andelen hela 87 procent.  

Tillgång till infrastruktur - bilen, mobilen och internet (Block 
3)  
Att ha tillgång till bil är avgörande för de flesta som bor på 
landsbygden. I vår undersökning är transportmönstret tydligt. 
Ungefär 40 procent kör bil regelbundet. Frivilligt eller påtvingat 
bortfall av bilen är vanligt. I den äldsta gruppen (90+) kör bara 14 
procent bil, i den yngsta 54 procent. Att sluta köra bil har som 
regel varit ett nödvändigt ställningstagande som man har 
accepterat. I de flesta fall verkar man nöjd med alternativen att i 
fortsättningen åka med hustrun, sonen, grannen eller färdtjänsten. 
Förhållandevis få (14%), är utan tillgång till bil. Sjutton procent är 
beroende av kollektivtrafik eller färdtjänst för att kunna göra inköp 
av dagligvaror. Andra studier har visat att spontana resor tenderar 
att falla bort för den som inte kan köra själv.  

Att använda mobiltelefon har blivit vanligt också bland äldre, 
framförallt i yngre äldregrupper (65-80 år). I vår undersökning 
använder 57 procent mobiltelefon, i den äldsta gruppen (90+) 27 
procent. Av kommentarerna framgår att det helt dominerande 
ändamålet är att ha möjlighet att ringa till någon anhörig när man 
är på en plats utan fast telefon, exempelvis i fritidshuset eller på 
utflykt. ”Jag använder mobilen när jag är ute och åker. En trygghet 
om något skulle hända”, är ett typiskt svar.  

Många äldre har tillgång till internet i hemmet, framför allt i de 
yngre åldersgrupperna. Användningsgraden avtar kraftigt i de äldre 
åldersgrupperna. Vår undersökning bekräftar detta mönster. I 
gruppen 80-84 år uppgår andelen internetanvändare till 28 procent, 
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i den äldsta gruppen (90+) sex procent. Det finns flera praktiska 
orsaker till att internet inte används: att man inte har dator eller 
bredband, att uppkopplingen är för långsam, att man ser dåligt. 
Många anger också skäl som är åldersrelaterade: ”hänger inte med 
i datavärlden”, ”har inget intresse för dator” och ”är för gammal 
för att lära”. Det är vanligt att barn eller barnbarn sköter 
internetärenden, bl.a. betalningar.  

Bilen är en vardagsteknik som man är van att använda sedan man 
var ung. När man inte längre har tillgång till bil i hushållet är 
orsaken knuten till problem som har med den höga åldern att göra. 
Så kommer det att vara också för nästa generation av äldre. 
Mobilen och internet är vardagsteknik som man har mött först 
under sin ålderdom vilket delvis förklarar att många, trots att både 
mobilen och internet kan vara till stor nytta, väljer att avstå. I de 
närmast kommande generationerna av äldre kommer användningen 
att bli betydligt vanligare.  

Sociala relationer föreningsliv och grannar (Block 4) 
Knappt hälften deltar i föreningsaktiviteter. Tre kategorier av 
föreningar/samfund dominerar: pensionärsföreningar, 
hembygdsföreningar och kyrkan/församlingen. Det är något 
vanligare bland männen än bland kvinnorna att engagera sig i 
föreningslivet. Föreningsaktiviteten minskar med åldern. Hela 56 
procent svarar att deras föreningsaktivitet har minskat när de ser 
tillbaka på de fem senaste åren. Kommentarerna återspeglar 
orsaken till detta: ”Föreningsverksamheten får de yngre sköta” och 
”Har blivit för gammal”. Värt att notera är att i den äldsta 
åldersgruppen (90+) är 25 procent fortfarande engagerade i 
föreningsaktiviteter.  

Relativt få är aktiva i grannsamverkan (15%). En kvinna i Ydre 
konstaterar kort: ”Här finns knappast några grannar”. Men det 
finns också många exempel på att landsbygdens traditionella 
grannförhållande fungerar. En kvinna skriver: ”Jag får besök varje 
dag av en granne som bär in tidningen och post. Varje dag tittar 
någon granne in för att hälsa och se hur jag har det”. 
Grannsamverkan kan exempelvis vara arbete i en vägförening, 
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vedhuggning till en granne, bevakning mot stölder och inbrott eller 
att hämta posten åt andra.  

Frågan om hur umgänget med vänner och bekanta har förändrats är 
närliggande. Drygt 30 procent anser, när de ser tillbaka på de 
senaste fem åren, att kontakterna har minskat. En vanlig förklaring 
till minskningen är att så många vänner har gått bort.  

Drygt 15 procent anger att de är engagerade i oavlönad frivillig 
verksam som stöd till andra. Uppgifterna varierar: hjälp till andra 
äldre, vara god man, penninginsamling, sköta secondhandbutik, 
administrativa uppgifter eller förtroendeuppdrag. I en jämförelse 
med en nationell kartläggning gjord av Ersta Sköndals högskola är 
andelen som uppger att de är engagerade i informella hjälpinsatser 
och/eller i ideellt föreningsarbete lägre i vår undersökning. 
Vanligtvis antar man att engagemanget i den informella sektorn är 
starkare på landsbygden än i städerna. 

Service, inköp och kultur (Block 5) 
Trots nedläggningen av butiker på landsbygden fungerar inköpen 
av dagligvaror bra eller ganska bra för de flesta. Många gör sina 
inköp i en affär som ligger nära där man bor (63%), något som 
visar att de äldre i de tre kommunerna i huvudsak bor i orter med 
affärer. Ungefär 30 procent handlar i en affär som ligger i 
kommunen men inte nära. Få handlar utanför kommunen (5%). I 
Ydre är det dock vanligare att handla utanför kommunen (18%). I 
kommentarerna finns många exempel på att avståndet till butiken 
trots allt är ett problem: ”Jag har en mil till min lanthandel och två 
mil till Coop i Österbymo”. Nio procent anger att det är viktigt att 
man kan få hjälp av hemtjänsten. Beroendet av hemtjänsten stiger 
med åldern.  

Ungefär 60 procent tycker att deras möjligheter att utnyttja 
bibliotek, delta i studiecirklar, besöka bio eller annan 
kulturverksamhet är goda. Det helt avgörande hindret är nedsatt 
egen hälsa (65%), men även beroendet av att åka med någon annan 
anges som ett hinder av många (25%).  
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Omsorg och annat stöd. Hemtjänst (Block 6) 
I svaren går som en röd tråd behovet av hjälp och stöd med 
vardagssysslor som många har. 43 procent uppger att de får sådan 
hjälp. Behovet ökar med åldern; i gruppen (90+) har 58 procent 
hjälp. Det vanligaste ändamålet som man får hjälp med är 
matlagning. Många har också hjälp med inköp, med andra 
hushållsgöromål, med att betala räkningar eller vid besök inom 
vården. Som hjälpgivare framträder make/maka, barn, granne och 
hemtjänsten. Förhållandevis många (21%) svarar att de utnyttjar 
städ- och fixartjänster. Många av de gifta betonar att man hjälper 
varandra och att detta är en förutsättning för att vardagen ska 
fungera. 

Drygt 30 procent ger regelbundet hjälp och stöd till en annan äldre 
person. Vanligast är att man ger hjälp inom äktenskapet eller 
samboförhållandet (22%) till en partner som man delar hushållet 
med eller som har flyttat till ett äldreboende. Sju procent uppger att 
man ger regelbunden hjälp till en granne. 

Den kommunalt organiserade äldreomsorgen är oundvikligen 
närvarande i gamla människors liv. Antingen är man själv eller en 
nära anhörig beroende av hemtjänsten eller så oroar man sig för att 
hemtjänst eller en flyttning till ett vårdboende ska bli nödvändigt i 
framtiden. Äldreomsorgen kastar sin skugga över äldrelivet. Drygt 
20 procent har hemtjänst. Tio procent ansåg att de egentligen 
skulle behöva hemtjänst men inte har. Andelen som har hemtjänst 
eller tycker att de behöver ökar med åldern. Andelen med 
hemtjänst är högre bland män än bland kvinnor i alla 
åldersgrupper. En jämförelse med samtliga kommuner i hela riket 
visar att andelen som har hemtjänst är något lägre i våra tre 
undersökningskommuner än nationellt. De flesta med hemtjänst 
har både praktisk hjälp och får personlig omvårdnad. Många får 
färdiglagad mat levererad till sin bostad. Tre av tio har 
trygghetslarm. 

I den allmänna debatten, såväl som i viss forskning, hävdas ofta att 
samhället inte kommer att kunna tillgodose de äldstas behov av 
omsorg på ett godtagbart sätt och att bristerna och otillräckligheten 
kommer att öka i takt med att antalet gamla ökar. En sådan oro 
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tycks inte finnas bland dagens gamla i de tre kommunerna. Åttio 
procent svarar att de räknar med att få hjälp av hemtjänsten i den 
utsträckning de behöver. Ungefär 20 procent räknar med att få 
hjälp av anhöriga eller grannar.  

Många olika uppfattningar om hemtjänsten finns representerade. 
Vanligast är att ge beröm. ”Äldreomsorgen i vår kommun fungerar 
mycket bra. Jag är inte orolig för framtiden …”. Den motsatta 
uppfattningen finns också: ”Bedrövligt. Personalen är bra, men de 
har ju inte tid att stanna hos den person de kommer till utan rusar 
vidare”. 

Många äldre är oroliga för att det inte ska finnas plats på ett särskilt 
äldreboende. 57 procent anger att de räknar med att kunna bo på ett 
äldreboende om det skulle behövas, tio procent att det kommer att 
bli svårt att få plats och 35 procent att de räknar med att inte 
behöva flytta till ett äldreboende. Det finns flera svar (i alla 
kommunerna) som tyder på att de som bor på äldreboenden och 
deras anhöriga tycker att de har det bra. En 85-årig man i Ydre 
sammanfattar nog hur många tänker: ”Äldreboendet … verkar bra, 
men först när behovet kommer får man klarhet i hur det fungerar”. 
Denna osäkerhet återspeglar också problematiken att de särskilda 
äldreboendena bara finns i ett fåtal orter; de som bor i andra delar 
av kommunerna måste flytta, något som man helst inte vill. 

Uppfattningar om att vara äldre på landsbygden (Block 7)  
Det starkaste och mest frekventa temat i svaren på de öppna 
frågorna är hälsans betydelse för hur livet som äldre är. Många 
skriver att ”så länge som man behåller hälsan är livet gott”.  

Två tydliga tankefigurer framkommer: hälsans som vägskäl och 
hälsans och välbefinnandets beroende av aktivitet. Hälsan sätts 
främst, den är avgörande: ”I min ålder är det bara hälsan man 
värderar högt.” Har man hälsan kan livet som äldre vara mycket 
bra och inte nödvändigtvis präglat av den kronologiska åldern. 
”Livet leker även vid 80+”, skriver en man. Men om hälsan sviktar 
tar livet en annan väg, om man får sjukdomar och krämpor så blir 
livet sämre, mer begränsat. 
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I den andra tankefiguren betonas att hälsan hänger samman med 
och är beroende av aktivitet. En man svarar exempelvis: ”Att bli 
gammal känns inte så farligt. Man måste hänga med … Leva livet 
så klart”. En annan man: ”Att vara aktiv underlättar. Man hinner 
inte känna efter”. En något äldre man svarar: ”Hälsan betyder allt 
… Aktiviteter som dans, bridge, bowling berikar livet som 
pensionär”.  

Sätten att uttrycka sig om hälsan bygger på den egna erfarenheten; 
antingen har man själv eller en nära anhörig fått försämrad hälsa, 
exempelvis på grund av sjukdom, nedsatt rörlighet eller mer 
allmän trötthet. Detsamma gäller betydelsen av att behålla 
aktiviteten, man återger erfarenheter som man själv har. Samtidigt 
illustrerar tankefigurerna den kluvna bild av livet som äldre som 
mer allmänt finns i samhället och som ingår i talet om hur det är att 
vara äldre; åldrandet ses som antingen ett förfall och bortfall av 
förmågor och livskvalitet eller som en tid för att utveckla nya eller 
gamla intressen och behålla en aktiv livsstil.  

Inläggen om hälsan återspeglar en oro för hur livet ska utvecklas 
under den sena ålderdomen. Tankefiguren om hälsan som vägskäl 
återspeglar synsätt och förhållanden som hör den fjärde åldern till, 
det vill säga den period i livet då beroendet av stöd och hjälp ökar 
och det känns naturligt att begränsa sina aktiviteter. Tankefiguren 
om aktivitetens betydelse däremot kan snarare förstås som att den 
hör till den tredje åldern eller i många fall av svarens karaktär att 
döma beskriver en successiv övergång från den tredje åldern till 
den fjärde. 

En avgörande skillnad jämfört med tidigare i livet är att när man 
når en hög ålder förlorar man vartefter många sociala kontakter 
med jämnåriga, både genom att vänner och anhöriga går bort och 
att man själv blir skröpligare och får svårare att upprätthålla ett 
umgänge. En fjärdedel gör bedömningen att kontakterna med 
grannar har minskat de senaste gångna fem åren och var tredje att 
umgänget med vänner och bekanta har minskat.  

Upplevelser om ensamhet, dess närvaro, dess hot, löper som en 
tråd genom kommentarerna på många av enkätens frågor. Mönstret 
är tydligt och många berättar att tidigare vänner eller grannar inte 
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längre finns kvar i livet. Det finns onekligen en spänning mellan 
den generella bilden av landsbygden som naturligt rik på sociala 
kontakter och hur livet faktiskt förändras och ser ut för många 
gamla. 

Att ensamhet ofta hänger samman med avstånd till andra, 
exempelvis till barnen framgår av flera uttalandet. En kvinna 
skriver: ”För mig som inte har några släktingar i närområdet är ett 
nätverk av vänner bra [och] äldreomsorgen helt avgörande för en 
trygg ålderdom”.  

Att både uppleva ensamhet och att inte orka eller kunna göra så 
mycket som tidigare tycks inte vara ovanligt. Hur vanligt det är 
kan vi dock med ledning av enkäten inte säga. Att ensamhet långt 
ifrån upplevs av alla är uppenbart. Flera framhäver att 
landsbygdens nätverk bidrar till livskvaliteten.  

Hänvisningar till att åldras nära naturen är vanliga. En kvinna, 
beskriver sin guldkant: ”Här är underbart att få leva med ren luft, 
tystnaden och fågelsången … Jag känner mig så privilegierad som 
har lyckan att få bo här”. 

En del framhåller lite överraskande att en fördel för just äldre på 
landsbygden är närheten till service. Man tänker då på att mycket 
finns samlat i centralorterna och att det är lätt att komma nära och 
parkera bilen. Det finns också en kännedom om politikerna som en 
del lyfter fram: ”I en liten kommun är man igenkänd, känner 
många i kommunstyrelsen”.  

Andra argument för varför det är bra att bo i en liten kommun är: 
låg kriminalitet, trygghet, känner bygden och människorna, 
trafiken är stillsam, man får hjälp om man behöver, låg omsättning 
på hemtjänstpersonal, inte så stressigt, att man själv är välkänd. En 
del svarar dock att de inte vet vilka fördelarna är eller som en man 
uttrycker det: ”Ja, man kan undra?!”. 

Analytiska trådar 
Att de sociala nätverken som äldre ingår i är starka på landsbygden 
har visats i flera undersökningar och bekräftas också i vår. Man 
känner mer eller mindre de andra i samma generation sedan lång 
tid tillbaka. I vår undersökning framträder grannar, vänner och 
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bekanta som naturliga inslag i det dagliga livet. Man umgås, får 
hjälp av andra och hjälper själv i mån av sin förmåga andra. 
Vardagens relationer är för den äldre generationen infogade i en 
seg struktur; de bygger på långvarighet och synlighet under många 
år. Att man inte är anonym och inte glöms bort är svar som pekar 
på betydelsen av igenkännandet.  

Men de sociala relationerna är sårbara. De kan förändras eller 
upphöra från en dag till en annan. Många har gjort kommentarer 
om att nätverken har blivit glesa och att man saknar tidigare vänner 
och bekanta och har blivit ensam. 

Man bör emellertid vara försiktig med att tolka svaren som att ”väl 
ensam alltid ensam” skulle vara det normala. Kanske ser man 
annorlunda på sitt sociala nätverk under olika faser av åldrandet. 
Här tangerar vi en av skiljelinjerna inom äldreforskningen. Om den 
åldrande individen eftersträvar att livet ska fortsätta som tidigare 
som aktivitetsteorin anger, blir bortfallet av vänner en förlust inte 
bara av en vän utan också av handlingsutrymme. Om individen 
under det sena åldrandet omprövar sin situation och anpassar sig 
till realiteterna, blir ensamhet en mer naturlig del av att vara 
gammal. 

Det finns en rad genusskillnader som framträder. Att kvinnor har 
en längre medellivslängd visar sig i en övervikt av kvinnor i 
svarspopulationen som helhet. Kvinnorna utgör 56 procent. 
Kvinnoöverskottet växer i takt med ökande ålder. I den allra äldsta 
gruppen (95+) är tre fjärdedelar kvinnor.  

Skillnaderna i levnadsformer är stora. 60 procent av männen lever 
som gifta men bara 26 procent av kvinnorna. Många kvinnor lever 
ensamma, sju av tio. Gruppen änkor är följdriktigt stor; sex 
kvinnor av tio är änkor. Det är något vanligare att män är 
engagerade i föreningslivet än kvinnor.  

En tydlig genusskillnad finns i förhållande till bilkörning och 
bilåkande. Sju av tio män kör bil regelbundet, bara två av tio 
kvinnor. Många kvinnor är således beroende av att åka med någon 
annan eller att kunna utnyttja färdtjänst. Skillnaden mellan män 
och kvinnor gäller även användningen av de två övriga 
vardagstekniska system som vi undersökt; sju av tio män använder 
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mobiltelefon men bara varannan kvinna, tre av tio män använder 
internet men bara en av tio kvinnor.  

Skillnaden i levnadsförhållanden slår igenom i hur man får hjälp 
eller stöd med att utföra sysslor i hushållet eller annat i vardagen. 
Det är ungefär lika vanligt bland männen respektive kvinnorna att 
få regelbunden hjälp, drygt 40 procent har sådan. Men hälften av 
de män som får hjälp får denna av sin maka medan bara 17 procent 
av kvinnorna får hjälp av sin make. Något förvånande är det 
vanligare bland männen (42%) än bland kvinnorna (25%) att ge 
hjälp och stöd till någon annan äldre person. Huvudsakligen beror 
detta på att män i högre grad ger hjälp inom det egna hushållet till 
sin maka, men det är också något vanligare att männen ger hjälp 
till en granne.  

Hemtjänst är något vanligare bland kvinnor än bland män. Det är 
ingen skillnad i hur man ser på sitt framtida behov av hemtjänst 
eller särskilt boende. 

Skillnaderna mellan männen och kvinnorna kan dels ges en 
genusmässig tolkning, dels ses som en mer direkt följd av att 
kvinnorna är äldre än männen. Att kvinnor i högre grad lever 
ensamma är huvudsakligen en följd av att de överlever sina män. 
Skillnad i bilkörning och bilåkande är snarare en följd av 
genusvärderingar. Det är väl känt från andra undersökningar att 
äldre kvinnor i liten utsträckning kör bil och att många överlåter 
detta åt sina män. Ibland har man talat om ”stranded widows” – 
kvinnor som när maken går bort blir isolerade genom att de inte 
längre har tillgång till bil. Den risken tycks vara särskilt stor om 
man bor på landsbygden. 

De äldres förhållanden i de tre kommunerna är förhållandevis lika. 
Det är således svårt att peka på skillnader som skulle kunna ha att 
göra med i vilken kommun som man bor. Livet präglas av det 
faktum att man är just gammal, av de sociala förhållanden som 
följer av detta och av att man lever i en liten kommun. Det finns 
exempelvis ingen skillnad mellan i vilken grad som man 
regelbundet får hjälp eller stöd sysslor i hushållet eller annat i 
vardagen. I alla tre kommuner svarar drygt 40 procent att de får 
sådan hjälp. Ingen skillnad finns heller mellan hur man i de olika 
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kommunerna upplever att tillgången till service är; 90 procent 
anser att inköpen av dagligvaror fungerar bra eller ganska bra och 
ungefär 60 procent anser att de har goda möjligheter att utnyttja 
annan service,	  bibliotek, studiecirklar, bio eller kulturverksamhet. I 
alla kommunerna är de äldre mycket väl rotade; man har bott där 
länge.  

Möjligen kan man dra slutsatsen att Ydre framträder som en mer 
typisk landsbygdskommun än Åtvidaberg och Valdemarsvik om 
man ser till hur landsbygdsförhållanden oftast uppfattas.  

Vår undersökning startade med antagandet att landsbygden som 
kulturell, social och geografisk miljö har en särart som i 
förhållande till urbana miljöer gör äldrelivet annorlunda och att 
åldrandet präglas av denna särart. Vårt intresse för 
platstillhörigheten kommer av gerontologins betoning av 
kvarboendets och kontinuitetens betydelse för att individen ska 
åldras väl. Man har hävdat att det är bäst för äldre att leva kvar i en 
invand miljö. Många av våra informanter har gjort just så; man har 
levt hela sitt liv i den aktuella kommunen och de allra flesta har 
bott i sin nuvarande bostad länge. Man åldras således på en plats 
och i en miljö som man känner mycket väl. Den starka 
platstillhörigheten i en landsbygdsmiljö ger en överblickbarhet; 
man känner andra och likaså platsens sociala historia och dess 
geografi. Men man vet samtidigt vad man har förlorat; 
verksamheter som försvunnit, aktiviteter som inte längre är 
möjliga, personer som har avlidit eller flyttat. Platsen där man bor 
är självklar man är hemmahörande och ser ingen anledning att 
flytta. Man har också en tydlig social tillhörighet; man är en person 
som många andra vet vem det är. Många upplever också att man är 
sammankopplad med ett landskap, en naturmiljö som man 
upplever som äkta och oförstörd. Att åldras på landsbygden kan 
vara att vilja fortsätta leva nära naturen.  
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Bilaga 1. Omsorgen om äldre på landsbygden. Tabeller med 
jämförelser mellan de tre kommunerna. Svar på enkätens 
frågor 1-5, 7-26, 28-46 per kommun och totalt  
	  
Antal personer som ingår i utskicket av enkäter: 1363 
Antal svarande på enkäten: 817 
Svarsfrekvens: 60% 
Antalet svar varierar mellan frågorna. Procenttalen i bilagans 
tabeller är beräknade på antalet individer som besvarat resp. fråga. 
Kommentarer och frågor med enbart fria svar redovisas inte här. 
Annan kommun: Några informanter (8) har postadress i en annan 
kommun än Valdemarsvik, Ydre och Åtvidaberg 
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Tabell 28. Fråga 1: Vilket år är du född? 

År Åld-
er15 

Valdemarsvik Ydre Åtvidaberg Annan Summa 

1934 80 5 (2%) 3 (2%) 17 (4%) 0  25 (3%) 
1933 81 32 

(11%) 
12 

 (10%) 
49  

(12%) 
0  93 

(11%) 
1932 82 38  

(13%) 
12  

(10%) 
53  

(13%) 
0  103 

 (13%) 
1931 83 38 

 (13%) 
15 

 (12%) 
46 

(12%) 
1 

(13%) 
100 

(12%) 
1930 84 22 

(8%) 
16 

(13%) 
39 

(10%) 
1 

(13%) 
78 

(10%) 
1929 85 26 

(9%) 
14 

(11%) 
32 

(8%) 
0  72 

(9%) 
1928 86 15 

(5%) 
13 

(10%) 
34 

(9%) 
0  62 

(8%) 
1927 87 19 (7%) 11 (9%) 28 (7%) 0  58 (7%) 
1926 88 23 (8%) 11 (9%) 17 (4%) 0  51 (6%) 
1925 89 13 (5%) 6 (5%) 17 (4%) 0  36 (4%) 
1924 90 15 (5%) 1 (1%) 20 (5%) 0  36 (4%) 
1923 91 15 (5%) 6 (5%) 10 (3%) 2 (25%) 33 (4%) 
1922 92 12 (4%) 1 (1%) 11 (3%) 0  24 (3%) 
1921 93 4 (1%) 1 (1%) 10 (3%) 3 (38%) 18 (2%) 
1920 94 5 (2%) 1 (1%) 2 (1%) 0  8 (1%) 
1919 95 2 (1%) 1 (1%) 2 (1%) 0  5 (1%) 
1918 96 2 (1%) 0  4 (1%) 0  6 (1%) 
1917 97 0  2 (2%) 4 (1%) 1 (13%) 7 (1%) 
1916 98 1  0  0  0  1  
1915 99 1  0  0  0  1  
1914 100 0  0  0  0  0  
Summa  288 

(100%) 
126 

(100%) 
395 

(100%) 
8 

(100%) 
817 

(100%) 
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Ålder år 2014. 
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Tabell 29. Fråga 1b: Åldersgrupp per kommun och totalt. 

Ålders
grupp	  

Valdemars-‐
vik	  

Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  

	   n	  	   ∑n	   n	  	   ∑n	  	   n	  	   ∑n	  	   n	   ∑n	   n	  	   ∑n	  
80-‐84	   153	  

(53
%)	  

153	  
(53%)	  

67	  
(53
%)	  

67	  
(53%)	  

231	  
(58
%)	  

231	  
(58%)	  

2	  
(33
%)	  

2	  
(33%)	  

453	  
(55
%)	  

453	  
(55%)	  

85-‐89	   89	  
(31
%)	  

242	  
(84%)	  

46	  
(37
%)	  

113	  
(90%)	  

119	  
(30
%)	  

350	  
(89%)	  

0	  	   2	  
(33%)	  

254	  
(31
%)	  

707	  
(87%)	  

90-‐	   46	  
(16
%)	  

288	  
(100
%)	  

13	  
(10
%)	  

126	  
(100
%)	  

45	  
(11
%)	  

395	  
(100
%)	  

6	  
(67
%)	  

8	  
(100
%)	  

110	  
(13
%)	  

817	  
(100
%)	  

Sum-‐
ma	  

288	   	   126	  	   	   395	  	   	   8	  	   8	  	   817	  	   	  

	  

Tabell 30. Fråga 2: Kön. Man eller kvinna16 

Kön	  	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Man	   121	  (42%)	   59	  (47%)	   172	  (44%)	   0	   352	  (44%)	  
Kvinna	   167	  (58%)	   67	  (53%)	   223	  (56%)	   8	  (100%)	   465	  (56%)	  
Summa	   288	  	  

(100%)	  
126	  

(100%)	  
395	  	  

(100%)	  
8	  (	  

100%)	  
817	  

(100%)	  
 

	    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Saknade svar på frågan om kön i enkäten har kompletterats med 
uppgifter från informantförteckningen. 
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Tabell 31 Fråga 3: Hur länge har du varit pensionerad? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Mindre	  
än	  5	  år	  

0	  	   0	  	   0	  	   0	  	   0	  	  

5-‐9	  år	   0	  	   0	  	   2	  (1%)	   0	  	   2	  	  
10-‐14	  år	   11	  (4%)	   5	  (4%)	   13	  (3%)	   0	  	   29	  (4%)	  
15-‐19	  år	   81	  	  

(29%)	  
33	  

(28%)	  
122	  	  
(33%)	  

2	  	  
(25%)	  

238	  
(30%)	  

20-‐24	  år	   105	  	  
(38%)	  

47	  
(39%)	  

136	  	  
(36%)	  

0	  	   288	  
(37%)	  

25-‐29	  år	   48	  	  
(17%)	  

23	  
(19%)	  

61	  	  
(16%)	  

4	  	  
(50%)	  

136	  
(17%)	  

30	  år	  
eller	  mer	  

37	  
(13%)	  

11	  
(9%)	  

42	  
(11%)	  

2	  
(25%)	  

92	  
(12%)	  

Summa	   282	  	  
(101%)	  

119	  
(100%)	  

376	  	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

785	  
(101%)	  

	  

Tabell 32. Fråga 4: Arbetar du fortfarande helt eller delvis 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja,	  heltid	   2	  (1%)	   1	  (1%)	   2	  (1%)	   0	  	   5	  (1%)	  
Ja,	  deltid	   14	  (5%)	   7	  (6%)	   11	  (3%)	   0	  	   32	  (4%)	  
Nej	   266	  	  

(95%)	  
116	  
(95%)	  

361	  	  
(97%)	  

8	  	  
(100%)	  

751	  
(96%)	  

Summa	   282	  	  
(100%)	  

124	  
(102%)	  

374	  	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

788	  
(100%)	  

	  

Tabell 33. Fråga 6: I vilken kommun bor du? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Valdemarsvik	   278	  

(99%)	  
0	  	   0	  	   3	  

(50%)	  
281	  
(36%)	  

Åtvidaberg	   0	  	   0	  	   375	  
(99%)	  

3	  
(50%)	  

378	  
(48%)	  

Ydre	   0	  	   119	  
(100%)	  

1	  	   2	  	   122	  
(16%)	  

Annan	  kommun	   2	  (1%)	   0	  	   1	  	   0	  	   3	  	  
Summa	   280	  

(100%)	  
119	  

(100%)	  
377	  

(100%)	  
8	  

(100%)	  
784	  

(100%)	  
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Tabell. 34. Fråga 7: Hur länge har du sammanlagt bott i kommunen? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Mindre	  än	  
2	  år	  

4	  
(1%)	  

1	  
(1%)	  

0	  	   0	  	   5	  
(1%)	  

Mellan	  2	  
och	  4	  år	  

7	  
(2%)	  

2	  
(2%)	  

6	  
(2%)	  

0	  	   15	  
(2%)	  

Mellan	  5	  
och	  9	  år	  

13	  
(5%)	  

1	  
(1%)	  

4	  
(1%)	  

0	  	   18	  
(2%)	  

Mellan	  10	  
och	  19	  år	  

20	  
(7%)	  

7	  
(6%)	  

25	  
(7%)	  

2	  
(25%)	  

54	  
(7%)	  

20	  år	  eller	  
mer	  

239	  
(85%)	  

112	  
(91%)	  

347	  
(91%)	  

6	  
(75%)	  

704	  
(89%)	  

Summa	   283	  
(100%)	  

123	  
(100%)	  

382	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

796	  
(100%)	  

	  

Tabell 35. Fråga 8: Är du uppväxt i den kommun som du nu bor i? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   117	  

(41%)	  
65	  

(53%)	  
151	  
(39%)	  

4	  
(50%)	  

337	  
(42%)	  

Nej	   166	  
(59%)	  

58	  
(47%)	  

239	  
(61%)	  

4	  
(50%)	  

467	  
(58%)	  

Summa	   283	  
(100%)	  

123	  
(100%)	  

390	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

804	  
(100%)	  

	  

Tabell 36. Fråga 9: Har du egna barn som bor i kommunen? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   163	  

(58%)	  
60	  

(49%)	  
212	  
(55%)	  

2	  
(25%)	  

437	  
(55%)	  

Nej	   120	  
(42%)	  

63	  
(51%)	  

175	  
(45%)	  

6	  
(75%)	  

364	  
(45%)	  

Summa	   283	  
(100%)	  

123	  
(100%)	  

387	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

801	  
(100%)	  
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Tabell 37. Fråga 10: Har du egna barn som bor utanför kommunen? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   212	  

(77%)	  
94	  

(79%)	  
264	  
(69%)	  

6	  
(85%)	  

576	  
(73%)	  

Nej	   64	  
(23%)	  

25	  
(21%)	  

119	  
(31%)	  

1	  
(15%)	  

209	  
(27%)	  

Summa	   276	  
(100%)	  

119	  
(100%)	  

383	  
(100%)	  

7	  
(100%)	  

785	  
(100%)	  

	  

	  	  

Tabell 38. Fråga 11: Civilstånd/hushåll. Är du 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Gift	   104	  

(38%)	  
54	  

(46%)	  
165	  
(43%)	  

1	  
(12%)	  

324	  
(42%)	  

Samboende	   14	  
(5%)	  

5	  
(4%)	  

21	  
(5%)	  

0	  	   40	  
(5%)	  

Ensamboende	   156	  
(57%)	  

60	  
(51%)	  

199	  
(52%)	  

7	  
(88%)	  

422	  
(54%)	  

Summa	   274	  
(101%)	  

119	  
(101%)	  

385	  
(101%)	  

8	  
(100%)	  

786	  
(101%)	  

	  

Tabell 39. Fråga 12: Om du är ensamstående är du 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Frånskild	   24	  

(14%)	  
3	  

(5%)	  
21	  

(10%)	  
0	  	   48	  

(11%)	  
Änka/änkling	   141	  

(83%)	  
57	  

(86%)	  
175	  
(83%)	  

6	  
(100%)	  

379	  
(84%)	  

Ogift	   4	  
(2%)	  

8	  
(12%)	  

16	  
(8%)	  

0	  	   28	  
(6%)	  

Summa	   169	  
(100%)	  

68	  
(103%)	  

212	  
(100%)	  

6	  
(100%)	  

455	  
(101%)	  
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Tabell 40. Fråga 13: Vilken form av boende har du? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Hyreslägenhet	   122	  

(44%)	  
42	  

(36%)	  
123	  
(32%)	  

1	  
(13%)	  

288	  
(37%)	  

Bostadsrätt	   10	  
(4%)	  

0	  	   66	  
(17%)	  

1	  
(13%)	  

77	  
(10%)	  

Egen	  villa	   106	  
(38%)	  

68	  
(58%)	  

159	  
(41%)	  

0	  	   333	  
(42%)	  

Eget	  radhus	   4	  
(1%)	  

0	  	   13	  
(3%)	  

0	  	   17	  
(2%)	  

Äldreboende	  
(vårdboende)	  

13	  
(5%)	  

5	  
(4%)	  

14	  
(4%)	  

6	  
(75%)	  

38	  
(5%)	  

Annat	  boende.	  	   24	  
(9%)	  

5	  
(4%)	  

12	  
(3%)	  

0	  	   41	  
(5%)	  

Summa	   279	  
(101%)	  

120	  
(102%)	  

387	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

794	  
(101%)	  

 

Tabell 41. Fråga 14: Var ligger din bostad? 

	   Valdemars-‐
vik	  

Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  

Min	  bostad	  ligger	  
i	  en	  av	  
kommunens	  
tätorter	  

194	  
(69%)	  

72	  
(58%)	  

319	  
(82%)	  

7	  
(100%)	  

592	  
(74%)	  

Min	  bostad	  ligger	  
på	  landsbygden	  
och	  tillhör	  en	  
jordbruks-‐
fastighet	  

34	  
(12%)	  

31	  
(25%)	  

26	  
(7%)	  

0	  	   91	  
(11%)	  

Min	  bostad	  ligger	  
på	  landsbygden	  
men	  tillhör	  inte	  
en	  jordbruks-‐
fastighet	  

54	  
(19%)	  

23	  
(18%)	  

45	  
(12%)	  

0	  	   122	  
(15%)	  

Summa	   282	  
(100%)	  

126	  
(101%)	  

390	  
(101%)	  

7	  
(100%)	  

805	  
(100%)	  
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Tabell 42. Fråga 15: Bor du ensam eller tillsammans med någon annan? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Jag	  bor	  ensam	   166	  	  

(59%)	  
67	  

(54%)	  
208	  	  
(53%)	  

7	  	  
(85%)	  

447	  
(56%)	  

Jag	  bor	  till-‐
sammans	  med	  
min	  make/	  
maka/sambo	  

110	  	  
(39%)	  

55	  	  
(44%)	  

172	  	  
(44%)	  

0	  	   337	  
	  

(42%)	  

Jag	  bor	  till-‐
sammans	  med	  
vuxna	  barn	  

5	  
(2%)	  

1	  
(1%)	  

8	  
(2%)	  

0	  	   14	  
(2%)	  

Jag	  bor	  till-‐
sammans	  med	  
annan	  
person(er)	  

0	  	   1	  
(1%)	  

6	  
(2%)	  

1	  
(15%)	  

8	  
(1%)	  

Summa	   281	  
(100%)	  

124	  
	  (100%)	  

394	  	  
(101%)	  

8	  
(100%)	  

806	  
(100%)	  
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Tabell 43. Tabell 16: Hur länge har du bott i din nuvarande bostad? Ange 
antal år. 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Mindre	  än	  
ett	  år	  

15	  
(5%)	  

7	  
(6%)	  

9	  
(2%)	  

0	  	   31	  
(4%)	  

1-‐2	  år	   20	  (7%)	   3	  (2%)	   11	  (3%)	   1	  (13%)	   35	  (4%)	  
2-‐4	  år	   14	  

(5%)	  
14	  

(11%)	  
27	  
(7%)	  

2	  
(25%)	  

57	  
(7%)	  

5-‐9	  år	   40	  
(14%)	  

8	  
(6%)	  

58	  
(15%)	  

4	  
(50%)	  

110	  
(14%)	  

10-‐14	  år	   27	  (9%)	   10	  (8%)	   43	  (11%)	   0	  	   80	  (10%)	  
15-‐19	  år	   27	  (9%)	   5	  (4%)	   24	  (6%)	   1	  (13%)	   57	  (7%)	  
20-‐29	  år	   37	  

(13%)	  
13	  

(10%)	  
39	  

(10%)	  
0	  	   89	  

(11%)	  
30-‐39	  år	   27	  

(9%)	  
20	  

(16%)	  
33	  
(9%)	  

0	  	   80	  
(10%)	  

40-‐49	  år	   23	  
(8%)	  

14	  
(11%)	  

65	  
(17%)	  

0	  	   102	  
(13%)	  

50	  år	  eller	  
mer	  

56	  
(20%)	  

31	  
(25%)	  

79	  
(20%)	  

0	  	   166	  
(21%)	  

Summa	   286	  
(100%)	  

125	  
(100%)	  

388	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

807	  
(100%)	  

	  

Tabell 44. Fråga 17: Planerar du att flytta i framtiden? 

	  
	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja,	  jag	  planerar	  att	  
flytta	  inom	  denna	  
kommun	  

28	  
(10%)	  

5	  
(4%)	  

46	  
(12%)	  

0	  	   79	  
(10%)	  

Ja,	  jag	  planerar	  att	  
flytta	  till	  en	  annan	  
kommun.	  	  

8	  
(3%)	  

0	  	   4	  
(1%)	  

0	  	   12	  
(2%)	  

Nej,	  jag	  planerar	  
att	  bo	  kvar.	  Gå	  till	  
fråga	  20	  

178	  
(65%)	  

83	  
(66%)	  

266	  
(69%)	  

8	  
(100%)	  

535	  
(67%)	  

Vet	  inte	   63	  
(23%)	  

38	  
(30%)	  

73	  
(19%)	  

0	  	   174	  
(22%)	  

Summa	   277	  
(101%)	  

126	  
(101%)	  

389	  
(101%)	  

8	  
(100%)	  

800	  
(101%)	  
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Tabell 45. Fråga 18: Om du planerar att flytta - Till vilken typ av boende 
skulle du vilja flytta? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Hyreslägenhet	   15	  

(16%)	  
7	  

(17%)	  
31	  

(25%)	  
0	  	   53	  

(20%)	  
Bostadsrätt	   3	  

(3%)	  
1	  

(2%)	  
3	  

(2%)	  
0	  	   7	  

(3%)	  
Villa/radhus	   1	  (1%)	   2	  (5%)	   1	  (1%)	   0	  	   4	  (2%)	  
Seniorboende	   16	  

(17%)	  
2	  

(5%)	  
21	  

(17%)	  
0	  	   39	  

(15%)	  
Trygghetsboende	   28	  

(30%)	  
22	  

(52%)	  
27	  

(21%)	  
1	  

(100%)	  
78	  

(30%)	  
Äldreboende	  
(vårdboende)	  

31	  
(34%)	  

15	  
(36%)	  

43	  
(34%)	  

0	  	   89	  
(34%)	  

Annat	   4	  
(4%)	  

5	  
(12%)	  

6	  
(5%)	  

0	  	   15	  
(6%)	  

Summa	   98	  
(107%)	  

54	  
(129%)	  

132	  
(105%)	  

1	  
(100%)	  

285	  
(109%)	  

	  

Tabell 46. Fråga 19: Om du planerar att flytta till annat boende - Ungefär 
när tror du att det blir? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Inom	  1	  år	   7	  (6%)	   1	  (2%)	   10	  (6%)	   0	  	   18	  (5%)	  
Om	  1-‐4	  år	   22	  

(18%)	  
10	  

(18%)	  
33	  

(21%)	  
0	  	   65	  

(20%)	  
Om	  5-‐9	  år	   4	  

(3%)	  
5	  

(9%)	  
9	  

(6%)	  
1	  

(100%)	  
19	  
(6%)	  

Om10	  år	  
eller	  senare	  

3	  (3%)	   2	  (4%)	   2	  (1%)	   0	  	   7	  (2%)	  

Vet	  inte	   83	  
(70%)	  

42	  
(75%)	  

104	  
(67%)	  

0	  	   229	  
(69%)	  

Summa	   119	  
(100%)	  

60	  
(107%)	  

158	  
(101%)	  

1	  
(100%)	  

338	  
(102%)	  
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Tabell 47. Fråga 20: Använder du bil? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja,	  jag	  kör	  bil	  
regelbundet	  

113	  
(40%)	  

56	  
(45%)	  

174	  
(45%)	  

1	  
(13%)	  

344	  
(43%)	  

Ja,	  jag	  kör	  inte	  själv	  
men	  kan	  åka	  med	  
make/maka/	  
sambo	  

31	  
(11%)	  

16	  
(13%)	  

34	  
(9%)	  

0	  	   81	  
(10%)	  

Ja,	  jag	  kör	  inte	  själv	  
men	  kan	  åka	  med	  
granne,	  vän	  eller	  
släkting	  

26	  
(9%)	  

4	  
(3%)	  

30	  
(8%)	  

1	  
(13%)	  

61	  
(8%)	  

Nej,	  men	  jag	  kan	  
använda	  färdtjänst	  

97	  
(34%)	  

41	  
(33%)	  

119	  
(31%)	  

0	  	   257	  
(32%)	  

Nej,	  jag	  har	  inte	  
tillgång	  till	  bil	  

40	  
(14%)	  

14	  
(11%)	  

51	  
(13%)	  

6	  
(75%)	  

111	  
(14%)	  

Summa	   307	  
(108%)	  

131	  
(105%)	  

408	  
(107%)	  

8	  
(100%)	  

854	  
(107%)	  

	  

Tabell 48. Fråga 21: Använder du mobiltelefon? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  

Ja,	  jag	  
använder	  
mobiltelefon	  

167	  
(60%)	  

78	  
(64%)	  

211	  
(56%)	  

1	  
(10%)	  

457	  
(58%)	  

Nej,	  jag	  
använder	  
inte	  
mobiltelefon	  

112	  
(40%)	  

44	  
(36%)	  

164	  
(44%)	  

9	  
(90%)	  

329	  
(42%)	  

Summa	   279	  
(100%)	  

122	  
(100%)	  

375	  
(100%)	  

10	  
(100%)	  

782	  
(100%)	  
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Tabell 49. Fråga 22: Använder du Internet? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja,	  jag	  
använder	  
Internet	  

55	  
(20%)	  

26	  
(21%)	  

80	  
(21%)	  

0	  	   161	  
(20%)	  

Nej,	  jag	  
använder	  inte	  
Internet.	  	  

221	  
(81%)	  

100	  
(80%)	  

306	  
(79%)	  

7	  
(100%)	  

634	  
(80%)	  

Summa	   276	  
(101%)	  

126	  
(101%)	  

386	  
(100%)	  

7	  
(100%)	  

795	  
(101%)	  

	  

Tabell 50. Fråga 23: Om ja. Vad använder du Internet till? Du kan markera 
flera alternativ. 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
För	  att	  surfa	  på	  
nätet	  

37	  
(67%)	  

13	  
(48%)	  

41	  
(53%)	  

0	  	   91	  
(57%)	  

För	  att	  
kommunicera	  med	  
andra	  
(e-‐post,	  Skype	  eller	  
liknande)	  	  

34	  
(62%)	  

15	  
(56%)	  

56	  
(72%)	  

0	  	   105	  
(66%)	  

För	  utföra	  
banktjänster	  
(betala	  räkningar)	  

28	  
(51%)	  

21	  
(78%)	  

49	  
(63%)	  

0	  	   98	  
(61%)	  

För	  kontakter	  med	  
myndigheter	  eller	  
vårdcentral/sjukhus	  

9	  
(16%)	  

7	  
(26%)	  

28	  
(36%)	  

0	  	   44	  
(28%)	  

För	  att	  göra	  vissa	  
inköp	  
(postorder,	  e-‐
handel,	  biljetter)	  

19	  
(35%)	  

9	  
(33%)	  

28	  
(36%)	  

0	  	   56	  
(35%)	  

Summa	   127	  
(231%)	  

65	  
(241%)	  

202	  
(259%)	  

0	  	   394	  
(246%)	  
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Tabell 51. Fråga 24: Deltar du i föreningsaktiviteter? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   114	  

(41%)	  
69(61%)	   175	  

(46%)	  
1	  

(13%)	  
359	  
(46%)	  

Nej	   162	  
(59%)	  

44	  
(39%)	  

208	  
(54%)	  

7(88%)	   421	  
(54%)	  

Summa	   276	  
(100%)	  

113	  
(103%)	  

383	  
(100%)	  

8	  
(100%)	  

780	  
(100%)	  

 

Tabell 52. Fråga 25: Om ja - I vilken eller vilka? Du kan markera flera 
alternativ. 

	   Valdemars-‐
vik	  

Ydre	   Åtvida-‐
berg	  

Annan	   Summa	  

Pensionärsorganisation	  
(PRO,	  SPF	  eller	  annan)	  

105	  
(70%)	  

58	  
(64%)	  

144	  
(69%)	  

1	  
(100%)	  

308	  
(69%)	  

Naturskyddsförening	  
eller	  annan	  miljö-‐,	  
natur-‐	  eller	  
jaktförening	  

12	  (8%)	   6	  (7%)	   7	  (3%)	   0	  	   25	  (6%)	  

Intresseorganisation	  
knuten	  till	  landsbygden	  
(LRF	  eller	  annan)	  

13	  
(9%)	  

6	  
(7%)	  

8	  
(4%)	  

0	  	   27	  
(6%)	  

Politiskt	  parti	  eller	  
annan	  politisk	  
organisation	  

17	  
(11%)	  

18	  
(20%)	  

15	  
(7%)	  

0	  	   50	  
(11%)	  

Hembygdsförening,	  
byalag,	  byförening	  
eller	  annan	  förening	  
med	  
grannskapsinriktning	  

68	  
(46%)	  

39	  
(43%)	  

60	  
(29%)	  

0	  	   167	  
(37%)	  

Kyrka,	  församling,	  
frikyrka	  

48	  
(32%)	  

60	  
(67%)	  

49	  
(23%)	  

0	  	   157	  
(35%)	  

Kulturförening	   13	  
(9%)	  

4	  
(4%)	  

32	  
(15%)	  

0	  	   49	  
(11%)	  

Idrottsförening	   10	  
(7%)	  

2	  
(2%)	  

24	  
(11%)	  

0	  	   36	  
(8%)	  

Annan	  förening	   23	  
(15%)	  

9	  
(10%)	  

47	  
(22%)	  

0	  	   79	  
(18%)	  

Summa	   309	  
(207%)	  

202	  
(224%)	  

386	  
(185%)	  

1	  
(100%)	  

898	  
(200%)	  
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Tabell 53. Fråga 26: Är du engagerad i frivillig verksamhet (genom 
oavlönade insatser), som exempelvis Röda korset, kyrkan, hembesök eller 
liknande? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   37	  

(15%)	  
31	  

(28%)	  
61	  

(17%)	  
0	  	   129	  

(18%)	  
Nej	   212	  

(85%)	  
79	  

(72%)	  
296	  
(83%)	  

6	  
(100%)	  

593	  
(82%)	  

Summa	   249	  
(100%)	  

110	  
(100%)	  

357	  
(100%)	  

6	  
(100%)	  

722	  
(100%)	  

	  

Tabell 54. Fråga 28: Om ja - Vad går dina insatser ut på? Du kan markera 
flera alternativ  

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Kontakt-‐	  eller	  
stödverksamhet	  till	  
andra	  äldre	  

9	  
(20%)	  

9	  
(26%)	  

11	  
(17%)	  

0	  	   29	  
(20%)	  

Kontakt-‐	  eller	  
stödverksamhet	  till	  
andra	  grupper	  än	  
äldre	  

2	  (5%)	   3	  (9%)	   7	  (11%)	   0	  	   12	  (8%)	  

Förtroendeuppdrag	  
(exempelvis	  
medlem	  i	  styrelse)	  

19	  
(43%)	  

10	  
(29%)	  

14	  
(22%)	  

0	  	   43	  
(30%)	  

Administration,	  
praktiska	  insatser	  

8	  
(18%)	  

11	  
(32%)	  

18	  
(28%)	  

0	  	   37	  
(26%)	  

Penninginsamling	   10	  
(23%)	  

12	  
(35%)	  

15	  
(23%)	  

1	   38	  
(26%)	  

Annat.	  Ange	  vad	  i	  
kommentarsfältet	  

6	  
(14%)	  

12	  
(35%)	  

13	  
(20%)	  

0	  	   31	  
(22%)	  

Summa	   54	  
(123%)	  

57	  
(168%)	  

78	  
(120%)	  

1	  	   190	  
(132%)	  
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Tabell 55. Fråga 29: Hur betydelsefullt är ditt deltagande i 
föreningsverksamhet?  

	   Valdemars-‐
vik	  

Ydre	   Åtvida-‐
berg	  

Annan	   Summa	  

Föreningsverksamhet	  har	  
stor	  betydelse	  för	  mig	  

41	  
(25%)	  

42	  
(55%)	  

68	  
(31%)	  

1	  
(25%)	  

152	  
(33%)	  

Föreningsverksamhet	  har	  
betydelse,	  men	  är	  inte	  av	  
stor	  vikt	  för	  mig	  

68	  
(41%)	  

25	  
(32%)	  

81	  
(38%)	  

0	  	   174	  
(38%)	  

Föreningsverksamhet	  har	  
liten	  eller	  ingen	  
betydelse	  för	  mig	  

57	  
(35%)	  

10	  
(13%)	  

67	  
(31%)	  

3	  
(75%)	  

137	  
(30%)	  

Summa	   166	  
(101%)	  

77	  
(100%)	  

216	  
(100%)	  

4	  
(100%)	  

463	  
(100%)	  

	  

Tabell 56. Fråga 30: Hur har omfattningen av dina kontakter med 
föreningar i kommunen förändrats om du ser till de senaste fem åren?  

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvida-‐
berg	  

Annan	   Summ
a	  

Mitt	  föreningsenga-‐
gemang	  är	  oförändrat	  

67	  
(37%)	  

28	  
(30%)	  

109	  
(47%)	  

1	  
(50%)	  

205	  
(40%)	  

Mitt	  föreningsenga-‐
gemang	  har	  ökat	  

7	  
(4%)	  

8	  
(9%)	  

4	  
(2%)	  

0	  	   19	  
(4%)	  

Mitt	  föreningsenga-‐
gemang	  har	  minskat	  

110	  
(60%)	  

58	  
(62%)	  

120	  
(52%)	  

1	  
(50%)	  

289	  
(56%)	  

Summa	   184	  
(101%)	  

94	  
(100%)	  

233	  
(100%)	  

2	  
(100%)	  

513	  
(100%)	  

	  

Tabell 57. Fråga 31: Är du engagerad i grannsamverkan? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   38	  

(15%)	  
18	  

(16%)	  
48	  

(14%)	  
1	  

(75%)	  
105	  
(14%)	  

Nej	   221	  
(85%)	  

92	  
(84%)	  

303	  
(86%)	  

5	  
(83%)	  

621	  
(86%)	  

Summa	   259	  
(100%)	  

110	  
(100%)	  

351	  
(100%)	  

6	  
(100%)	  

726	  
(100%)	  
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Tabell 58. Fråga 31: Hur har omfattningen av dina kontakter med grannar 
förändrats om du ser till de senaste fem åren? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Mina	  kontakter	  
med	  grannar	  är	  i	  
huvudsak	  
oförändrade	  

179	  
(69%)	  

69	  
(59%)	  

250	  
(70%)	  

1	  
(14%)	  

499	  
(68%)	  

Mina	  kontakter	  
med	  grannar	  
har	  ökat	  

21	  
(8%)	  

8	  
(7%)	  

20	  
(6%)	  

1	  
(14%)	  

50	  
(7%)	  

Mina	  kontakter	  
med	  grannar	  
har	  minskat	  

59	  
(23%)	  

41	  
(35%)	  

87	  
(24%)	  

5	  
(72%)	  

192	  
(26%)	  

Summa	   259	  
(100%)	  

118	  
(101%)	  

357	  
(100%)	  

7	  
(100%)	  

741	  
(100%)	  

	  

Tabell 59. Fråga 31: Är du engagerad i grannsamverkan? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   38	  

(15%)	  
18	  

(16%)	  
48	  

(14%)	  
1	  

(17%)	  
105	  
(14%)	  

Nej	   221	  
(85%)	  

92	  
(84%)	  

303	  
(86%)	  

5	  
(83%)	  

621	  
(86%)	  

Summa	   259	  
(100%)	  

110	  
(100%)	  

351	  (100%)	   6	  
(100%)	  

726	  
(100%)	  
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Tabell 60. Fråga 32: Hur har omfattningen av dina kontakter med grannar 
förändrats om du ser till de senaste fem åren?  

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Mina	  kontakter	  
med	  grannar	  är	  i	  
huvudsak	  
oförändrade	  

179	  
(69%)	  

69	  
(59%)	  

250	  
(70%)	  

1	  
(14%)	  

499	  
(68%)	  

Mina	  kontakter	  
med	  grannar	  
har	  ökat	  

21	  
(8%)	  

8	  
(7%)	  

20	  
(6%)	  

1	  
(14%)	  

50	  
(7%)	  

Mina	  kontakter	  
med	  grannar	  
har	  minskat	  

59	  
(23%)	  

41	  
(35%)	  

87	  
(24%)	  

5	  
(72%)	  

192	  
(26%)	  

Summa	   259	  
(100%)	  

118	  
(101%)	  

357	  
(100%)	  

7	  
(100%)	  

741	  
(100%)	  

Tabell 61. Fråga 33: Hur har omfattningen av dina kontakter med vänner 
och bekanta i kommunen förändrats om du ser till de senaste fem åren? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Mina	  
kontakter	  
med	  vänner	  
och	  bekanta	  i	  
kommunen	  
är	  i	  huvudsak	  
oförändrade	  

172	  
(64%)	  

69	  
(58,5%)	  

235	  
(64,7%)	  

2	  
(25%)	  

478	  
(63%)	  

Mina	  
kontakter	  
med	  vänner	  
och	  bekanta	  i	  
kommunen	  
har	  ökat	  

11	  
(4%)	  

7	  
(6%)	  

17	  
(5%)	  

0	  
(0,0%)	  

35	  
(5%)	  

Mina	  
kontakter	  
med	  vänner	  
och	  bekanta	  i	  
kommunen	  
har	  minskat	  

86	  
(32%)	  

42	  
(35,6%)	  

112	  
(30,9%)	  

6	  
(75%)	  

246	  
(33%)	  

Summa	   269	  
(101%)	  

118	  
(100%)	  

364	  
(100%)	  

8	  
(100,0%)	  

759	  
(100%)	  
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Tabell 62. Fråga 34: Hur fungerar inköp av dagligvaror för dig (livsmedel, 
hygienprodukter och annat som behövs i hushållet)? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
	  För	  mig	  
och	  mitt	  
hushåll	  
fungerar	  
inköp	  av	  
dagligvaror	  
bra	  

216	  
(78,8%)	  

80	  
(68,4%)	  

289	  
(78,3%)	  

3	  
(100,0%)	  

588	  
(77,1%)	  

	  För	  mig	  
och	  mitt	  
hushåll	  
fungerar	  
inköp	  av	  
dagligvaror	  
ganska	  bra	  

45	  
(16,4%)	  

32	  
(27,4%)	  

74	  
(20,1%)	  

0	  
(0,0%)	  

151	  
(19,8%)	  

	  För	  mig	  
och	  mitt	  
hushåll	  
fungerar	  
inköp	  av	  
dagligvaror	  
mindre	  bra	  

5	  
(1,8%)	  

2	  
(1,7%)	  

5	  
(1,4%)	  

0	  
(0,0%)	  

12	  
(1,6%)	  

	  För	  mig	  
och	  mitt	  
hushåll	  
fungerar	  
inköp	  av	  
dagligvaror	  
dåligt	  

8	  
(2,9%)	  

3	  
(2,6%)	  

5	  
(1,4%)	  

0	  
(0,0%)	  

16	  
(2,1%)	  

Summa	   274	  
(100,0%)	  

117	  
(100,0%)	  

373	  
(101,1%)	  

3	  
(100,0%)	  

767	  
(100,5%)	  
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Tabell 63. Fråga 35: Var gör du/ditt hushåll huvuddelen av inköpen av 
dagligvaror? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
I	  en	  butik	  som	  
ligger	  nära	  där	  
jag	  bor	  

169	  
(63%)	  

67	  
(57%)	  

237	  
(65%)	  

1	  
(25%)	  

474	  
(63%)	  

I	  en	  butik	  som	  
ligger	  utanför	  
kommunens	  
centralort	  men	  
nära	  där	  jag	  bor	  

17	  
(6%)	  

9	  
(8%)	  

8	  
(2%)	  

0	  	   34	  
(4%)	  

I	  en	  butik	  som	  
ligger	  inom	  
kommunen,	  
men	  inte	  nära	  
där	  jag	  bor	  

82	  
(30%)	  

30	  
(26%)	  

114	  
(31%)	  

0	  	   226	  
(30%)	  

I	  en	  butik	  som	  
ligger	  utanför	  
kommunen	  

15	  
(6%)	  

18	  
(15%)	  

6	  
(2%)	  

1	  
(25%)	  

40	  
(5%)	  

Annat	  alternativ	   3	  
(1%)	  

1	  
(1%)	  

5	  
(1%)	  

3(	  
50%)	  

12	  
(2%)	  

Summa	   286	  
(106%)	  

125	  
(107%)	  

370	  
(102%)	  

5	  
(100%)	  

786	  
(104%)	  

	  

Tabell 64. Fråga 36: Hur har möjligheterna för dig eller ditt hushåll att göra 
inköp av dagligvaror förändrats om du ser tillbaka på de senaste fem 
åren? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
De	  har	  inte	  
förändrats	  
nämnvärt	  

196	  
(74%)	  

86	  
(74%)	  

287	  
(77%)	  

3	  
(60%)	  

572	  
(75%)	  

De	  har	  
förbättrats	  

26	  
(10%)	  

9	  
(8%)	  

26	  
(7%)	  

0	  	   61	  
(8%)	  

De	  har	  
försämrats	  

46	  
(17%)	  

24	  
(21%)	  

61	  
(16%)	  

2	  
(40%)	  

133	  
(18%)	  

Summa	   268	  
(101%)	  

119	  
(102%)	  

374	  
(101%)	  

5	  
(100%)	  

766	  
(101%)	  
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Tabell 65. Fråga 37: Vad är avgörande för att du ska kunna göra dina 
inköp av dagligvaror? Du kan ange flera alternativ. 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Att	  butiken	  ligger	  
nära	  där	  jag	  bor	  

106	  
(40%)	  

55	  
(47%)	  

150	  
(40%)	  

2	  
(34%)	  

313	  
(41%)	  

Att	  jag	  kan	  åka	  
med	  bil	  till	  butiken	  

126	  
(47%)	  

58	  
(50%)	  

172	  
(46%)	  

0	  	   356	  
(47%)	  

Att	  jag	  kan	  åka	  
med	  buss	  eller	  
färdtjänst	  till	  
butiken	  

34	  
(13%)	  

12	  
(10%)	  

85	  
(23%)	  

1	  14%)	   132	  
(17%)	  

Att	  jag	  kan	  få	  hjälp	  
att	  ta	  mig	  till	  
butiken	  av	  anhörig	  
eller	  granne	  eller	  
att	  anhörig	  eller	  
granne	  kan	  göra	  
inköpen	  åt	  mig	  

68	  
(25%)	  

21	  
(18%)	  

71	  
(19%)	  

1	  
(14%)	  

161	  
(21%)	  

Att	  jag	  kan	  få	  hjälp	  
av	  hemtjänsten	  
med	  att	  göra	  
inköpen	  

23	  
(9%)	  

18	  
(16%)	  

22	  
(6%)	  

3	  
(42%)	  

66	  
(9%)	  

Annat.	  	   14	  
(5%)	  

7	  
(6%)	  

18	  
(5%)	  

0	  	   39	  
(5%)	  

Summa	   371	  
(138%)	  

171	  
(147%)	  

518	  
(139%)	  

7	  
(150%)	  

1067	  
(140%)	  

	  

Tabell 66. Fråga 38: Hur ser du på dina möjligheter att utnyttja annan 
service i kommunen som bibliotek, studiecirklar, bio eller annan 
kulturverksamhet? Kommentera gärna. 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
De	  är	  goda	   155	  

(64%)	  
62	  

(59%)	  
201	  
(59%)	  

3	  
(45%)	  

421	  
(60%)	  

De	  är	  mindre	  
goda	  

56	  
(23%)	  

26	  
(25%)	  

83	  
(24%)	  

1	  
(10%)	  

166	  
(24%)	  

De	  är	  dåliga	   36	  
(15%)	  

19	  
(18%)	  

59	  
(17%)	  

3	  
(45%)	  

116	  
(17%)	  

Summa	   247	  
(101%)	  

107	  
(102%)	  

343	  
(100%)	  

7	  
(100%)	  

703	  
(101%)	  

	  



	  114	  

Tabell 67. Fråga 39: Om de är mindre goda eller dåliga - Vilken är den 
främsta anledningen? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Dåliga	  
kommunikationer	  

9	  
(8%)	  

8	  
(15%)	  

12	  
(8%)	  

0	  	   29	  
(9%)	  

Jag	  är	  beroende	  
av	  skjuts	  eller	  att	  
samåka	  
med	  någon	  annan	  

38	  
(32%)	  

19	  
(35%)	  

34	  
(24%)	  

0	  	   91	  
(28%)	  

Min	  egen	  nedsatta	  
hälsa	  

71	  
(60%)	  

34	  
(62%)	  

98	  
(68%)	  

4	  
(100%)	  

207	  
(64%)	  

Aktiviteterna	  är	  på	  
tider	  som	  inte	  
passar	  

12	  
(10%)	  

8	  
(15%)	  

12	  
(8%)	  

0	  	   32	  
(10%)	  

Summa	   130	  
(109%)	  

69	  
(125%)	  

156	  
(108%)	  

4	  
(100%)	  

359	  
(111%)	  

	  

Tabell 68. Fråga 40: Får du regelbundet hjälp eller stöd med att utföra 
sysslor i hushållet eller annat i vardagen?  

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja	   110	  

(42%)	  
53	  

(45%)	  
157	  
(43%)	  

6	  
(75%)	  

326	  
(43%)	  

Nej	   161	  
(61%)	  

69	  
(58%)	  

222	  
(60%)	  

2	  
(25%)	  

454	  
(60%)	  

Summa	   271	  
(102%)	  

122	  
(103%)	  

379	  
(103%)	  

8	  
(100%)	  

780	  
(103%)	  
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	  Tabell 69. Fråga 41: Om ja - Vad får du hjälp eller stöd med? Du kan 
markera flera alternativ.  

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Inköp	   70	  

(50%)	  
30	  

(42%)	  
104	  
(50%)	  

3	  
(50%)	  

207	  
(48%)	  

Städning	   105	  
(74%)	  

52	  
(72%)	  

134	  
(64%)	  

4	  
(66%)	  

295	  
(69%)	  

Matlagning	  	   80	  
(57%)	  

44	  
(61%)	  

110	  
(52%)	  

8	  
(133%)	  

242	  
(57%)	  

Andra	  hushålls-‐
göromål	  

80	  
(57%)	  

41	  
(57%)	  

120	  
(57%)	  

2	  
(33%)	  

243	  
(57%)	  

Att	  hålla	  
bostaden	  i	  skick	  
(underhåll)	  

0	  	   0	  	   0	  	   0	  	   0	  	  

Snöskottning,	  
trädgårdsskötsel,	  
vedhuggning	  
eller	  liknade	  
sysslor	  

0	  	   0	  	   0	  	   0	  	   0	  	  

Hushållsadmi-‐
nistration,	  betala	  
räkningar	  	  

47	  
(33%)	  

15	  
(21%)	  

66	  
(31%)	  

1	  
(13%)	  

129	  
(30%)	  

Besök	  på	  
vårdcentralen,	  
läkar-‐,	  
sjukhusbesök	  

70	  
(50%)	  

26	  
(36%)	  

80	  
(38%)	  

5	  
(83%)	  

181	  
(42%)	  

Annat	   9	  
(6%)	  

7	  
(10%)	  

11	  
(5%)	  

1	  
(13%)	  

28	  
(7%)	  

Summa	   461	  
(327%)	  

215	  
(299
%)	  

625	  
(298%)	  

24	  
(400%)	  

1325	  
(310%)	  
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Tabell 70. Fråga 42: Om du får hjälp - Av vem eller vilka? Du kan markera 
flera alternativ. 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Maka/make/sambo	   55	  

(26%)	  
34	  

(36%)	  
90	  

(32%)	  
0	  	   179	  

(30%)	  
Barn	  som	  bor	  i	  
kommunen	  

88	  
(42%)	  

34	  
(36%)	  

123	  
(44%)	  

1	  
(13%)	  

246	  
(42%)	  

Barn	  som	  bor	  
utanför	  kommunen	  

56	  
(27%)	  

42	  
(45%)	  

79	  
(28%)	  

3	  
(39%)	  

180	  
(31%)	  

Annan	  släkting	   29	  
(14%)	  

16	  
(17%)	  

36	  
(13%)	  

1	  
(13%)	  

82	  
(14%)	  

Granne	  eller	  
grannar	  

34	  
(16%)	  

17	  
(18%)	  

51	  
(18%)	  

0	  	   102	  
(17%)	  

Vänner	  i	  
kommunen	  

0	  	   0	  	   0	  	   0	  	   0	  	  

Förening	  eller	  
liknade	  

0	  	   0	  	   0	  	   0	  	   0	  	  

Personal	  från	  
hemtjänsten	  

58	  
(28%)	  

23	  
(24%)	  

57	  
(20%)	  

3	  
(50%)	  

141	  
(24%)	  

Företag	  
(städ,	  fixartjänst	  
etc.)	  

38	  
(18%)	  

16	  
(17%)	  

70	  
(25%)	  

0	  	   124	  
(21%)	  

Annan	   14	  
(7%)	  

3	  
(3%)	  

15	  
(5%)	  

0	  	   32	  
(5%)	  

Summa	   372	  
(178%)	  

185	  
(197%)	  

521	  
(185%)	  

8	  
(133%)	  

1086	  
(184%)	  
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Tabell 71. Fråga 43: Ger du själv regelbundet hjälp och stöd till någon 
äldre person? Du kan markera flera alternativ.  

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Ja,	  till	  min	  
make/maka/sambo	  

45	  
(19%)	  

26	  
(24%)	  

79	  
(24%)	  

0	  	   150	  
(22%)	  

Ja,	  till	  annan	  
anhörig	  

4	  
(2%)	  

4	  
(4%)	  

14	  
(4%)	  

1	  
(17%)	  

23	  
(3%)	  

Ja,	  till	  granne	   23	  
(9%)	  

7	  
(6%)	  

19	  
(6%)	  

0	  	   49	  
(7%)	  

Ja,	  till	  vän	  som	  bor	  i	  
kommunen	  

13	  
(5%)	  

5	  
(5%)	  

14	  
(4%)	  

0	  	   32	  
(5%)	  

Nej	   170	  
(70%)	  

76	  
(69%)	  

223	  
(67%)	  

5	  
(83%)	  

474	  
(68%)	  

Summa	   255	  
(105%)	  

118	  
(107%)	  

349	  
(104%)	  

6	  
(100%)	  

728	  
(105%)	  

	  

Tabell 72. Fråga 44: Vilka är dina kontakter med äldreomsorgen?  

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Jag	  har	  
hemtjänst	  

56	  
(21%)	  

25	  
(23%)	  

65	  
(18%)	  

3	  
(66%)	  

149	  
(20%)	  

Jag	  har	  inte	  
hemtjänst	  men	  
skulle	  
egentligen	  
behöva	  

16	  
(6%)	  

5	  
(5%)	  

22	  
(6%)	  

0	  	   43	  
(6%)	  

Jag	  har	  inte	  
hemtjänst	  och	  
har	  inget	  behov	  
av	  hemtjänst	  
för	  närvarande	  

192	  
(73%)	  

78	  
	  (72%)	  

275	  
(76%)	  

2	  
(33%)	  

547	  
(74%)	  

Summa	   264	  
(100%)	  

108	  
(100%)	  

362	  
(100%)	  

5	  
(100%)	  

739	  
(100%)	  

	  



	  118	  

Tabell 73. Fråga 45: Hur bedömer du ditt behov av hemtjänst i framtiden? 
Du kan markera flera alternativ. 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Jag	  räknar	  med	  
få	  stöd	  och	  hjälp	  
av	  anhöriga	  
eller	  grannar	  
om	  jag	  skulle	  
behöva	  

48	  
(19%)	  

19	  
(16%)	  

68	  
(20%)	  

1	  
(20%)	  

136	  
(19%)	  

Jag	  räknar	  med	  
att	  få	  hemtjänst	  
i	  den	  
utsträckning	  jag	  
behöver	  	  

210	  
(82%)	  

98	  
(84%)	  

272	  
(79%)	  

4	  
(80%)	  

584	  
(81%)	  

Jag	  är	  osäker	  på	  
om	  hemtjänsten	  
kommer	  att	  
vara	  tillräcklig	  
eller	  fungera	  så	  
att	  jag	  får	  mina	  
behov	  täckta	  

34	  
(13%)	  

12	  
(10%)	  

43	  
(12%)	  

0	  	   89	  
(12%)	  

Summa	   292	  
(114%)	  

129	  
(111%)	  

383	  
(111%)	  

5	  
(100%)	  

809	  
(112%)	  
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Tabell 74. Fråga 46: Hur bedömer du ditt behov av äldreboende 
(vårdboende, särskilt boende) i framtiden? 

	   Valdemarsvik	   Ydre	   Åtvidaberg	   Annan	   Summa	  
Jag	  räknar	  med	  
att	  kunna	  bo	  på	  
ett	  äldreboende	  
om	  jag	  skulle	  
behöva	  	  

146	  
(56%)	  

81	  
(72%)	  

189	  
(54%)	  

2	  
(50%)	  

418	  
(58%)	  

Jag	  räknar	  med	  
att	  det	  blir	  svårt	  
att	  få	  plats	  på	  
ett	  äldreboende	  
om	  jag	  skulle	  
behöva	  

24	  
(9%)	  

5	  
(4%)	  

39	  
(11%)	  

1	  25%)	   69	  
(10%)	  

Jag	  räknar	  med	  
att	  inte	  behöva	  
flytta	  till	  ett	  
äldreboende	  

94	  
(36%)	  

33	  
(29%)	  

130	  
(37%)	  

1	  
(25%)	  

258	  
(36%)	  

Summa	   264	  
(102%)	  

119	  
(106%)	  

358	  
(102%)	  

4	  
(100	  
%)	  

745	  
(103%)	  
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Bilaga 2. Enkätformulär. Alla frågor 
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>(IWHUQDPQ@� >)|UQDPQ@
>$GUHVV@
>3RVWQXPPHU@ >6WDG@
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'HQQD HQNlW YlQGHU VLJ WLOO GLJ VRP lU �� nU HOOHU lOGUH RFK ERU L HQ PLQGUH NRPPXQ L
gVWHUJ|WODQG��0HG YnUD IUnJRU YLOO WD UHGD Sn PHU RP KXU GHW lU DWW OHYD VRP lOGUH RFK nOGUDV
Sn ODQGVE\JGHQ HOOHU L PLQGUH RUWHU� 9L VWlOOHU IUnJRU RP GLWW KXVKnOO RFK GLWW ERHQGH� RP KXU
VHUYLFHQ IXQJHUDU L GLQ NRPPXQ� RP I|UHQLQJDU VRP lU YLNWLJD RFK KXU GX VHU Sn RPVRUJHQ
RP GH lOGUH��

(QNlWHQ JHQRPI|UV LQRP HWW IRUVNQLQJVSURMHNW YLG�1DWLRQHOOD LQVWLWXWHW I|U IRUVNQLQJ RP lOGUH
RFK nOGUDQGH��1,6$/�� /LQN|SLQJV XQLYHUVLWHW� (Q EDNJUXQG lU DWW PnQJD PLQGUH NRPPXQHU
KDU HQ nOGUDQGH EHIRONQLQJ RFK DWW VHUYLFHQ ULVNHUDU DWW XUKRONDV� 6DPWLGLJW XSSOHYHU PnQJD
DWW GHW ILQQV I|UGHODU PHG DWW ER MXVW L HQ PLQGUH�NRPPXQ HOOHU ODQGVE\JGVNRPPXQ QlU PDQ lU
lOGUH��

'LQD VYDU NRPPHU DWW EHKDQGODV NRQILGHQWLHOOW� 5HVXOWDWHQ DY HQNlWHQ SXEOLFHUDV L HQ UDSSRUW
GlU GHW LQWH NRPPHU DWW IUDPJn YHP VRP VYDUDW YDG��$WW PHGYHUND RFK VYDUD Sn HQNlWHQ lU
I|UVWnV KHOW IULYLOOLJW RFK YLOO GX LQWH GHOWD EHK|YHU GX LQWH J|UD QnJRW� 'X NDQ QlU GX YLOO
DYEU\WD GLQ PHGYHUNDQ�

9L KRSSDV DWW GX YLOO WD GLJ WLG DWW EHVYDUD IUnJRUQD� 'LQ PHGYHUNDQ lU EHW\GHOVHIXOO� 2FK MXVW
GLQD HUIDUHQKHWHU lU YLNWLJD HIWHUVRP YL YLOO WD UHGD Sn KXU lOGUH VMlOYD XSSOHYHU VLQ YDUGDJ�
YLOND VYnULJKHWHU VRP ILQQV RFK YLOND JOlGMHlPQHQD lU� 2IWDVW lU GHW DQGUD lQ GH lOGUH VMlOYD
VRP XWWDODU VLJ RP �KXU lOGUH KDU GHW�� 9nU XQGHUV|NQLQJ lU GlUI|U XQLN HIWHUVRP YL IUnJDU GLJ
VRP lU �� nU HOOHU PHU��

6NLFND GHQ LI\OOGD HQNlWHQ L GHW ELIRJDGH�SRUWRIULD�VYDUVNXYHUWHW��

0HU LQIRUPDWLRQ
9LOO GX KD PHU LQIRUPDWLRQ RP HQNlWHQV IUnJRU HOOHU RP�IRUVNQLQJHQ lU GX YlONRPPHQ DWW WD
NRQWDNW PHG QnJRQ DY RVV L IRUVNDUJUXSSHQ��(OLVDEHW &HGHUVXQG� 0DULDQQH $EUDPVVRQ� $QQD
(OPTYLVW RFK -DQ�(ULN +DJEHUJ��'X NDQ Qn RVV YLD WHOHIRQ������������ HOOHU ����
�������DOWHUQDWLYW PHG H�SRVW WLOO� DQQD�HOPTYLVW#OLX�VH��

1RUUN|SLQJ L PDUV ����

(OLVDEHW &HGHUVXQG

3URIHVVRU YLG�1LVDO��/LQN|SLQJV XQLYHUVLWHW��7HO� ����������



6n KlU I\OOHU GX L SDSSHUVHQNlWHQ
�1HGDQ VHU GX KXU GX PDUNHUDU HWW VYDUVDOWHUQDWLY� RFK KXU GX DYPDUNHUDU HWW UHGDQ JMRUW YDO�

.RUUHNW PDUNHUDW VYDUVDOWHUQDWLY

,QNRUUHNW PDUNHUDW VYDUVDOWHUQDWLY� NU\VVHW VND YDUD PLWW L UXWDQ

,QNRUUHNW PDUNHUDW VYDUVDOWHUQDWLY� NU\VVHW lU DOOWI|U NUDIWLJW

cQJUDW YDO� VYDUVDOWHUQDWLYHW UlNQDV LQWH VRP PDUNHUDW
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$OOPlQQD IUnJRU

)|UVW NRPPHU QnJUD DOOPlQQD IUnJRU� .U\VVD I|U GH DOWHUQDWLY VRP SDVVDU LQ Sn GLJ�
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�� bU GX
0DQ
.YLQQD

�� +XU OlQJH KDU GX YDULW SHQVLRQHUDG"
0LQGUH lQ � nU
��� nU
����� nU
����� nU
����� nU
����� nU
�� nU HOOHU PHU

�� $UEHWDU GX IRUWIDUDQGH KHOW HOOHU GHOYLV"
-D� KHOWLG
-D� GHOWLG
1HM

�� 9LONHW YDU GLWW WLGLJDUH \UNHVRPUnGH �HOOHU lU GLWW QXYDUDQGH�"

1lUPDVW I|OMHU IUnJRU RP GLWW ERHQGH RFK KXVKnOO�

.U\VVD I|U GH DOWHUQDWLY VRP SDVVDU LQ Sn GLJ�

�� , YLONHQ NRPPXQ ERU GX"
9DOGHPDUVYLN
cWYLGDEHUJ
<GUH
$QQDQ NRPPXQ
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�

�� +XU OlQJH KDU GX VDPPDQODJW ERWW L NRPPXQHQ"
0LQGUH lQ � nU
0HOODQ � RFK � nU
0HOODQ � RFK � nU
0HOODQ �� RFK �� nU
�� nU HOOHU PHU

.RPPHQWDU

�� bU GX XSSYl[W L GHQ NRPPXQ VRP GX QX ERU L"
-D
1HM

�� +DU GX HJQD EDUQ VRP ERU L NRPPXQHQ"
-D
1HM

��� +DU GX HJQD EDUQ VRP ERU XWDQI|U NRPPXQHQ"
-D
1HM

��� &LYLOVWnQG�KXVKnOO� bU GX
*LIW
6DPERHQGH
(QVDPERHQGH

��� 2P GX lU HQVDPERHQGH lU GX
)UnQVNLOG
bQND�lQNOLQJ
2JLIW
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��� 9LONHQ IRUP DY ERHQGH KDU GX"
+\UHVOlJHQKHW
%RVWDGVUlWW
(JHQ YLOOD
(JHW UDGKXV
bOGUHERHQGH �YnUGERHQGH�
$QQDW ERHQGH� $QJH YLONHW L NRPPHQWDUVIlOWHW

.RPPHQWDU

��� 9DU OLJJHU GLQ ERVWDG"
0LQ ERVWDG OLJJHU L HQ DY NRPPXQHQV WlWRUWHU
0LQ ERVWDG OLJJHU Sn ODQGVE\JGHQ RFK WLOOK|U HQ MRUGEUXNVIDVWLJKHW
0LQ ERVWDG OLJJHU Sn ODQGVE\JGHQ PHQ WLOOK|U LQWH HQ MRUGEUXNVIDVWLJKHW

��� %RU GX HQVDP HOOHU WLOOVDPPDQV PHG QnJRQ DQQDQ"
-DJ ERU HQVDP
-DJ ERU WLOOVDPPDQV PHG PLQ PDNH�PDND�VDPER
-DJ ERU WLOOVDPPDQV PHG YX[QD EDUQ
-DJ ERU WLOOVDPPDQV PHG DQQDQ SHUVRQ�HU�

��� +XU OlQJH KDU GX ERWW L GLQ QXYDUDQGH ERVWDG" $QJH DQWDO nU�
0LQGUH lQ HWW nU
��� nU
��� nU
��� nU
����� nU
����� nU
����� nU
����� nU
����� nU
�� nU HOOHU PHU
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��� 3ODQHUDU GX DWW IO\WWD WLOO DQQDW ERHQGH L IUDPWLGHQ"
-D� MDJ SODQHUDU DWW IO\WWD LQRP GHQQD NRPPXQ
-D� MDJ SODQHUDU DWW IO\WWD WLOO HQ DQQDQ NRPPXQ� $QJH YLONHQ HOOHU YLOND VRP GX WlQNHU Sn L
NRPPHQWDUVIlOWHW

1HM� MDJ SODQHUDU DWW ER NYDU� *n WLOO IUnJD ��
9HW LQWH

.RPPHQWDU

��� 2P GX SODQHUDU DWW IO\WWD � 7LOO YLONHQ W\S DY ERHQGH VNXOOH GX YLOMD IO\WWD"
+\UHVOlJHQKHW
%RVWDGVUlWW
9LOOD�UDGKXV
6HQLRUERHQGH
7U\JJKHWVERHQGH
bOGUHERHQGH �YnUGERHQGH�
$QQDW

.RPPHQWDU

��� 2P GX SODQHUDU DWW IO\WWD WLOO DQQDW ERHQGH � 8QJHIlU QlU WURU GX DWW GHW EOLU"
,QRP � nU
2P ��� nU
2P ��� nU
2P�� nU HOOHU VHQDUH
9HW LQWH
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1X NRPPHU QnJUD IUnJRU RP ELO� GDWRUDQYlQGQLQJ RFK PRELOWHOHIRQ�

��� $QYlQGHU GX ELO"
-D� MDJ N|U ELO UHJHOEXQGHW
-D� MDJ N|U LQWH VMlOY PHQ NDQ nND PHG PDNH�PDND�VDPER
-D� MDJ N|U LQWH VMlOY PHQ NDQ nND PHG JUDQQH� YlQ HOOHU VOlNWLQJ
1HM� PHQ MDJ NDQ DQYlQGD IlUGWMlQVW
1HM� MDJ KDU LQWH WLOOJnQJ WLOO ELO

.RPPHQWDU

��� $QYlQGHU GX PRELOWHOHIRQ"
-D� MDJ DQYlQGHU PRELOWHOHIRQ
1HM� MDJ DQYlQGHU LQWH PRELOWHOHIRQ

%HVNULY JlUQD YDG GX DQYlQGHU PRELOWHOHIRQHQ WLOO HOOHU YDUI|U GX LQWH DQYlQGHU PRELOWHOHIRQ�
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��� $QYlQGHU GX ,QWHUQHW"
-D� MDJ DQYlQGHU ,QWHUQHW
1HM� MDJ DQYlQGHU LQWH ,QWHUQHW� *n WLOO IUnJD ��

.RPPHQWDU

��� 2P -D� 9DG DQYlQGHU GX ,QWHUQHW WLOO" 'X NDQ PDUNHUD IOHUD DOWHUQDWLY�
)|U DWW VXUID Sn QlWHW
)|U DWW NRPPXQLFHUD PHG DQGUD �H�SRVW� 6N\SH HOOHU OLNQDQGH�
)|U XWI|UD EDQNWMlQVWHU �EHWDOD UlNQLQJDU�
)|U NRQWDNWHU PHG P\QGLJKHWHU HOOHU YnUGFHQWUDO�VMXNKXV
)|U DWW J|UD YLVVD LQN|S �SRVWRUGHU� H�KDQGHO� ELOMHWWHU�

.RPPHQWDU
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1X VWlOOHU YL QnJUD IUnJRU RP KXU DNWLY GX lU L I|UHQLQJVOLYHW�

.U\VVD I|U GH DOWHUQDWLY SDVVDU I|U GLJ�

��� 'HOWDU GX L I|UHQLQJVDNWLYLWHWHU"
-D
1HM
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��� 2P MD � , YLONHQ HOOHU YLOND" 'X NDQ PDUNHUD IOHUD DOWHUQDWLY�
3HQVLRQlUVRUJDQLVDWLRQ �352� 63) HOOHU DQQDQ�
1DWXUVN\GGVI|UHQLQJ DOOHU DQQDQ PLOM|�� QDWXU� HOOHU MDNWI|UHQLQJ
,QWUHVVHRUJDQLVDWLRQ NQXWHQ WLOO ODQGVE\JGHQ �/5) HOOHU DQQDQ�
3ROLWLVNW SDUWL HOOHU DQQDQ SROLWLVN RUJDQLVDWLRQ
+HPE\JGVI|UHQLQJ� E\DODJ� E\I|UHQLQJ HOOHU DQQDQ I|UHQLQJ PHG JUDQQVNDSVLQULNWQLQJ
.\UND� I|UVDPOLQJ� IULN\UND
.XOWXUI|UHQLQJ
,GURWWVI|UHQLQJ
$QQDQ I|UHQLQJ� $QJH JlUQD YLONHQ

.RPPHQWDU

��� bU GX HQJDJHUDG L IULYLOOLJ YHUNVDPKHW �JHQRP RDYO|QDGH LQVDWVHU�� VRP H[HPSHOYLV
5|GD NRUVHW� N\UNDQ� KHPEHV|N HOOHU OLNQDQGH"

-D
1HM

��� 2P MD � , YLONHQ RUJDQLVDWLRQ"
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��� 2P MD � 9DG JnU GLQD LQVDWVHU XW Sn" 'X NDQ PDUNHUD IOHUD DOWHUQDWLY
.RQWDNW� HOOHU VW|GYHUNVDPKHW WLOO DQGUD lOGUH
.RQWDNW� HOOHU VW|GYHUNVDPKHW WLOO DQGUD JUXSSHU lQ lOGUH
)|UWURHQGHXSSGUDJ �H[HPSHOYLV PHGOHP L VW\UHOVH�
$GPLQLVWUDWLRQ� SUDNWLVND LQVDWVHU
3HQQLQJLQVDPOLQJ
$QQDW� $QJH YDG L NRPPHQWDUVIlOWHW

%HVNULY JlUQD NRUW GLQD LQVDWVHU

��� +XU EHW\GHOVHIXOOW lU GLWW GHOWDJDQGH L I|UHQLQJVYHUNVDPKHW"
)|UHQLQJVYHUNVDPKHW KDU VWRU EHW\GHOVH I|U PLJ
)|UHQLQJVYHUNVDPKHW KDU EHW\GHOVH� PHQ lU LQWH DY VWRU YLNW I|U PLJ
)|UHQLQJVYHUNVDPKHW KDU OLWHQ HOOHU LQJHQ EHW\GHOVH I|U PLJ

.RPPHQWDU
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��� +XU KDU RPIDWWQLQJHQ DY GLQD NRQWDNWHU PHG I|UHQLQJDU L NRPPXQHQ I|UlQGUDWV RP
GX VHU WLOO GH VHQDVWH IHP nUHQ"

0LWW I|UHQLQJVHQJDJHPDQJ lU RI|UlQGUDW
0LWW I|UHQLQJVHQJDJHPDQJ KDU |NDW
0LWW I|UHQLQJVHQJDJHPDQJ KDU PLQVNDW

.RPPHQWDU

1X I|OMHU QnJUD IUnJRU RP JUDQQNRQWDNWHU�

��� bU GX HQJDJHUDG L JUDQQVDPYHUNDQ"
-D
1HM

2P MD� DQJH H[HPSHO
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��� +XU KDU RPIDWWQLQJHQ DY GLQD NRQWDNWHU PHG JUDQQDU I|UlQGUDWV RP GX VHU WLOO GH
VHQDVWH IHP nUHQ"

0LQD NRQWDNWHU PHG JUDQQDU lU L KXYXGVDN RI|UlQGUDGH
0LQD NRQWDNWHU PHG JUDQQDU KDU |NDW
0LQD NRQWDNWHU PHG JUDQQDU KDU PLQVNDW

.RPPHQWDU

��� +XU KDU RPIDWWQLQJHQ DY GLQD NRQWDNWHU PHG YlQQHU RFK EHNDQWD L NRPPXQHQ
I|UlQGUDWV RP GX VHU WLOO GH VHQDVWH IHP nUHQ"

0LQD NRQWDNWHU PHG YlQQHU RFK EHNDQWD L NRPPXQHQ lU L KXYXGVDN RI|UlQGUDGH
0LQD NRQWDNWHU PHG YlQQHU RFK EHNDQWD L NRPPXQHQ KDU |NDW
0LQD NRQWDNWHU PHG YlQQHU RFK EHNDQWD L NRPPXQHQ KDU PLQVNDW

.RPPHQWDU

1X I|OMHU IUnJRU RP KXU VHUYLFHQ �KDQGOD� ELEOLRWHN� NXOWXU� RPVRUJ� IXQJHUDU I|U GLJ�
.U\VVD I|U GHW DOWHUQDWLY GX KnOOHU PHG RP�
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��� +XU IXQJHUDU LQN|S DY GDJOLJYDURU I|U GLJ �OLYVPHGHO� K\JLHQSURGXNWHU RFK DQQDW
VRP EHK|YV L KXVKnOOHW�"

�)|U PLJ RFK PLWW KXVKnOO IXQJHUDU LQN|S DY GDJOLJYDURU EUD
�)|U PLJ RFK PLWW KXVKnOO IXQJHUDU LQN|S DY GDJOLJYDURU JDQVND EUD
�)|U PLJ RFK PLWW KXVKnOO IXQJHUDU LQN|S DY GDJOLJYDURU PLQGUH EUD
�)|U PLJ RFK PLWW KXVKnOO IXQJHUDU LQN|S DY GDJOLJYDURU GnOLJW

.RPPHQWDU

��� 9DU J|U GX�GLWW KXVKnOO KXYXGGHOHQ DY LQN|SHQ DY GDJOLJYDURU"
, HQ EXWLN VRP OLJJHU QlUD GlU MDJ ERU
, HQ EXWLN VRP OLJJHU XWDQI|U NRPPXQHQV FHQWUDORUW PHQ QlUD GlU MDJ ERU
, HQ EXWLN VRP OLJJHU LQRP NRPPXQHQ� PHQ LQWH QlUD GlU MDJ ERU
, HQ EXWLN VRP OLJJHU XWDQI|U NRPPXQHQ
$QQDW DOWHUQDWLY

.RPPHQWDU
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��� +XU KDU P|MOLJKHWHUQD I|U GLJ HOOHU GLWW KXVKnOO DWW J|UD LQN|S DY GDJOLJYDURU
I|UlQGUDWV RP GX VHU WLOOEDND Sn GH VHQDVWH IHP nUHQ"

'H KDU LQWH I|UlQGUDWV QlPQYlUW
'H KDU I|UElWWUDV
'H KDU I|UVlPUDWV

%HVNULY JlUQD I|UlQGULQJDUQD NRUW

��� 9DG lU DYJ|UDQGH I|U DWW GX VND NXQQD J|UD GLQD LQN|S DY GDJOLJYDURU" 'X NDQ DQJH
IOHUD DOWHUQDWLY�

$WW EXWLNHQ OLJJHU QlUD GlU MDJ ERU
$WW MDJ NDQ nND PHG ELO WLOO EXWLNHQ
$WW MDJ NDQ nND PHG EXVV HOOHU IlUGWMlQVW WLOO EXWLNHQ
$WW MDJ NDQ In KMlOS DWW WD PLJ WLOO EXWLNHQ DY DQK|ULJ HOOHU JUDQQH HOOHU DWW DQK|ULJ HOOHU
JUDQQH NDQ J|UD LQN|SHQ nW PLJ

$WW MDJ NDQ In KMlOS DY KHPWMlQVWHQ PHG DWW J|UD LQN|SHQ
$QQDW� $QJH JlUQD YDG L NRPPHQWDUVIlOWHW

.RPPHQWDU
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��� +XU VHU GX Sn GLQD P|MOLJKHWHU DWW XWQ\WWMD DQQDQ VHUYLFH L NRPPXQHQ VRP ELEOLRWHN�
VWXGLHFLUNODU� ELR HOOHU DQQDQ NXOWXUYHUNVDPKHW" .RPPHQWHUD JlUQD�

'H lU JRGD
'H lU PLQGUH JRGD
'H lU GnOLJD

.RPPHQWDU

��� 2P GH lU PLQGUH JRGD HOOHU GnOLJD � 9LONHQ lU GHQ IUlPVWD DQOHGQLQJHQ"
'nOLJD NRPPXQLNDWLRQHU
-DJ lU EHURHQGH DY VNMXWV HOOHU DWW VDPnND PHG QnJRQ DQQDQ
0LQ HJHQ QHGVDWWD KlOVD
$NWLYLWHWHUQD lU Sn WLGHU VRP LQWH SDVVDU� .RPPHQWHUD JlUQD

.RPPHQWDU

1X NRPPHU QnJUD IUnJRU RP KMlOS RFK VW|G L YDUGDJHQ�
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��� )nU GX UHJHOEXQGHW KMlOS HOOHU VW|G PHG DWW XWI|UD V\VVORU L KXVKnOOHW HOOHU DQQDW L
YDUGDJHQ"

-D
1HM

��� 2P MD � 9DG InU GX KMlOS HOOHU VW|G PHG" 'X NDQ PDUNHUD IOHUD DOWHUQDWLY�
,QN|S
6WlGQLQJ
0DWODJQLQJ
$QGUD KXVKnOOVJ|URPnO
$WW KnOOD ERVWDGHQ L VNLFN �XQGHUKnOO�
6Q|VNRWWQLQJ� WUlGJnUGVVN|WVHO� YHGKXJJQLQJ HOOHU OLNQDGH V\VVORU
+XVKnOOVDGPLQLVWUDWLRQ� EHWDOD UlNQLQJDU
%HV|N Sn YnUGFHQWUDOHQ� OlNDU�� VMXNKXVEHV|N
$QQDW� $QJH JlUQD L NRPPHQWDUIlOWHW

.RPPHQWDU
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��� 2P GX InU KMlOS � $Y YHP HOOHU YLOND" 'X NDQ PDUNHUD IOHUD DOWHUQDWLY�
0DND�PDNH�VDPER
%DUQ VRP ERU L NRPPXQHQ
%DUQ VRP ERU XWDQI|U NRPPXQHQ
$QQDQ VOlNWLQJ
*UDQQH HOOHU JUDQQDU
9lQQHU L NRPPXQHQ
)|UHQLQJ HOOHU OLNQDGH
3HUVRQDO IUnQ KHPWMlQVWHQ
)|UHWDJ �VWlG� IL[DUWMlQVW HWF��
$QQDQ

.RPPHQWDU

��� *HU GX VMlOY UHJHOEXQGHW KMlOS RFK VW|G WLOO QnJRQ lOGUH SHUVRQ" 'X NDQ PDUNHUD
IOHUD DOWHUQDWLY�

-D� WLOO PLQ PDNH�PDND�VDPER
-D� WLOO DQQDQ DQK|ULJ
-D� WLOO JUDQQH
-D� WLOO YlQ VRP ERU L NRPPXQHQ
1HM

.RPPHQWDU
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1X I|OMHU QnJUD DYVOXWDQGH IUnJRU RP DWW YDUD lOGUH�

��� 9LOND lU GLQD NRQWDNWHU PHG lOGUHRPVRUJHQ"
-DJ KDU KHPWMlQVW
-DJ KDU LQWH KHPWMlQVW PHQ VNXOOH HJHQWOLJHQ EHK|YD
-DJ KDU LQWH KHPWMlQVW RFK KDU LQJHW EHKRY DY KHPWMlQVW I|U QlUYDUDQGH

.RPPHQWDU

��� +XU EHG|PHU GX GLWW EHKRY DY KHPWMlQVW L IUDPWLGHQ" 'X NDQ PDUNHUD IOHUD
DOWHUQDWLY�

-DJ UlNQDU PHG In VW|G RFK KMlOS DY DQK|ULJD HOOHU JUDQQDU RP MDJ VNXOOH EHK|YD
-DJ UlNQDU PHG DWW In KHPWMlQVW L GHQ XWVWUlFNQLQJ MDJ EHK|YHU
-DJ lU RVlNHU Sn RP KHPWMlQVWHQ NRPPHU DWW YDUD WLOOUlFNOLJ HOOHU IXQJHUD Vn DWW MDJ InU
PLQD EHKRY WlFNWD

%HVNULY JlUQD NRUW GLQ XSSIDWWQLQJ RP KXU lOGUHRPVRUJHQ IXQJHUDU
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��� +XU EHG|PHU GX GLWW EHKRY DY lOGUHERHQGH �YnUGERHQGH� VlUVNLOW ERHQGH� L
IUDPWLGHQ"

-DJ UlNQDU PHG DWW NXQQD ER Sn HWW lOGUHERHQGH RP MDJ VNXOOH EHK|YD
-DJ UlNQDU PHG DWW GHW EOLU VYnUW DWW In SODWV Sn HWW lOGUHERHQGH RP MDJ VNXOOH EHK|YD
-DJ UlNQDU PHG DWW LQWH EHK|YD IO\WWD WLOO HWW lOGUHERHQGH

��� +XU VHU GX Sn lOGUHV I|UKnOODQGHQ Sn ODQGVE\JGHQ RFK L PLQGUH RUWHU" $QJH YDG GX
W\FNHU lU I|UGHODU RFK QDFNGHODU PHG DWW nOGUDV� EOL JDPPDO RFK OHYD L HQ ODQGVE\JGV�
HOOHU PLQGUH NRPPXQ�

��� 9DG lU VlUVNLOW EUD PHG DWW ER RFK YDUD lOGUH L GLQ NRPPXQ"

��� +DU GX \WWHUOLJDUH V\QSXQNWHU RP KXU GHW lU YDUD lOGUH" 6NULY JlUQD L
NRPPHQWDUVIlOWHW HOOHU Sn EDNVLGDQ�

7DFN I|U DWW GX WDJLW GLJ WLG DWW EHVYDUD YnUD IUnJRU�
/lJJ GHQ EHVYDUDGH HQNlWHQ L GHW NXYHUW VRP YL ELIRJDGH� ,QJHW SRUWR EHK|YV�
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