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Abstract

Cecilia Bygdell (2014). Omsorgsfylld landsbygd: rumsliga perspektiv på åldran-
de och omsorg på den svenska landsbygden. (The caring countryside: spatial 
 perspectives on ageing and care in Swedish rural areas). Upplands fornminnes  
för enings tidskrift Nummer 56. 216 pages. ISBN NUMMER 978-91-86145-25-5 
ISSN NUMMER 0347-9714. Swedish text with a summary in English. 

The aim of this thesis is to study the intersection of rural areas, ageing and care. It is 
based on interviews with elderly and caregivers carried out in the municipality of Heby 
in the middle of Sweden. Care is given a broad definition and includes help with many 
daily activities given by family members, the public sector, the private sector, voluntary 
organisations and neighbours. 

The studied rural area is described as filled with care, as there exist people with care 
needs and caregivers from several sectors. Together the elderly and their caregivers create 
a landscape of care which they strive to describe as  characterised by mutual  dependency 
and carefulness, as well as created  between formal and informal relationships. The 
 different care givers are dependent on, complement and sometimes exclude each other. 

With an increasing trend with ageing in place, the own home is becoming more 
 important for the rural aged. This creates special careneeds, and reshapes the home phy-
sically and gives it and the local community a specific meaning. The own home and 
its surroundings are seen as consisting of physical features, social relationships and 
 memories of the lived life. The own home is both seen as a place where the elderly can 
be independent and as a place where they are dependent, which defines the home as a 
contradictory place. 

The study wants to contribute to a more developed theoretical understanding of the 
rural with an age and care perspective. Above all it is stressed that the  rural is filled with 
care relations. Also it is stated that the elderly live in a constantly changing rural society 
and that the rural is placed between a material and social understanding respectively 
between the concepts of periphery and center. 

Key words: rural ageing, rural care, care landscapes, rural housing, rural  geography, 
 gerontological geography, Heby

Cecilia Bygdell, Uppsala University, Department of Social and Economic  Geography, 
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Förord

När avhandlingsarbetet närmar sig sitt slut är det många jag vill tacka för att de 
gjort detta arbete möjligt och för att de hjälpt mig genom processen. 

FORMAS har finansierat en stor del av min tid som doktorand genom be-
viljande av medel till forskningsprojektet Local care regimes in the context of rural 
transformation and welfare governance. Upplands fornminnesförening och hem-
bygdsförbund har vänligheten att ge ut avhandlingen i sin skriftserie. 

Jag kan inte nog tacka de tre skarptänkta landsbygdsforskare som skapade 
förutsättningar för mig att skriva denna avhandling och som sedan varit mina 
ständiga följeslagare under arbetet. Ildikó Asztalos Morell har varit min huvud-
handledare och även projektledare. Du har alltid varit villig att läsa mina texter, 
kommit med kommentarer om stort och smått och tålmodigt väntat på att jag 
ska förbättra mina resonemang. Susanne Stenbacka har med varsam men be-
stämd hand lett mig in i geografins förtrollande värld. Du har gett mig många 
kloka synpunkter och alltid haft tid för mina funderingar när jag behövt det. 
Iréne Flygare och jag har arbetat ihop i många år, och att du även följde mig in 
i avhandlingsarbetet kändes självklart. Ditt lugn har även lugnat mig, och dina 
kommentarer har som alltid varit uppskattade. Tusen tack för all den tid och den 
energi ni lagt ner för att hjälpa mig med mitt tänkande och mitt skrivande! 

Ni är många som låtit er intervjuats och gett mig av er tid och era berättelser 
om åldrande och omsorg på landsbygden. Utan alla er hade inte avhandlingen 
kunnat genomföras. Många av dessa möten kommer jag att minnas länge. Tack 
för att jag fick träffa er! Flera av dem jag intervjuat har hunnit gå bort under av-
handlingsarbetet och mitt tack får därför också gå till er anhöriga. Tack också till 
alla er som förmedlade kontakter till mig, en oumbärlig hjälp för att få komma 
in i landsbygdens kök. 

Ann Grubbström, Göran Hoppe och Irene Molina har noggrant läst och kom-
menterat hela manuset i en tidigare version. Era insatser klargjorde mina sva-
gaste länkar och gav mig en riktning för att få avhandlingsarbetet i hamn. Tack 
för hjälpen!

Min första rumskamrat Hele Kiimann var den som fick mig att känna mig 
hemma som ny doktorand på Kulturgeografiska institutionen i Uppsala. Du har 
alltid varit en uppskattad källa till skratt och kamratskap, Hele. Sofie Joosse är en 
ständigt vänlig själ som aldrig tvekar att dela med sig av sin kunskap och sina 
erfarenheter. Jag hade svårligen klarat den allra sista tiden som doktorand utan 
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dig som kollega! För goda samtal och inspiration vill jag också tacka Magdalena 
Cedering, Anna-Klara Lindeborg och Sara Lång. Många fler är ni som har varit 
uppskattade kollegor under mina år på kulturgeografen. Tack alla! 

Under nästan hela avhandlingsarbetet har jag varit anställd på Upplandsmu-
seet. Landsantikvarie Håkan Liby och forskningschef Iréne Flygare gjorde det 
möjligt för mig att befinna mig i den akademiska och den antikvariska världen 
samtidigt. Jag är tacksam över att ni lät mig få prova mina vingar på ytterligare 
ett sätt, och för att ni sett museirelevansen i mitt avhandlingsarbete. Kollegan 
och vännen Barbro Björnemalm har bjudit på uppmuntran, förtrolighet och ett 
aldrig sinande stöd under perioder då avhandlingsarbetet känts som en upp-
försbacke. Tack för att du finns Barbro! Herman Bengtsson har bjudit på många 
givande samtal om både vetenskap och fullständigt nonsens som jag uppskattat. 
Både Barbro och Herman har haft vänligheten att hjälpa mig med korrekturlä-
sande. Fotograferna Olle Norling och Lennart Engström har försett mig med 
bilder av en kvalitet som jag aldrig hade kunnat åstadkomma själv. Krister Vir-
gin har hjälpt mig med att förse avhandlingen med kartor och tålmodigt ändrat 
i dem efter nya direktiv. Ett tack också till alla er andra kollegor på museet som 
intresserat sig för min avhandling. 

Mina vänner och museikollegorna Bo Larsson, Stockholms stadsmuseum, 
och Margrit Wettstein, Nobelmuseet, visade mig båda att det var möjligt att dok-
torera efter flera år i museivärlden – och att komma tillbaka till den med för-
nyade kunskaper. Tack för inspiration och uppmuntran. 

Att ha en familj är en fantastisk resurs. Mina tre barn Nora, Lukas och Emil 
har på ett praktiskt plan lärt mig att omsorg alltid är en del av våra liv och att 
den integreras i vardagslivets alla plan. Tack mamma Grethel och pappa Börje 
Morian för all hjälp under alla år som doktorand. Ett tack också till mina svär-
föräldrar Anders och Birgitta Öbrink för hjälp när jag behövt skrivtid i avhand-
lingens slutskede. 

Mitt sista och största tack går naturligtvis till dig, Danne! För all den om-
sorg – i ordets alla bemärkelser – om mig, barnen och våra hus när jag inte orkat 
och hunnit är jag dig stort tack skyldig. Avhandlingen hade inte varit möjlig att 
skriva utan ditt stöd och din förståelse. 

Söderfors oktober 2014 

Cecilia Bygdell 



11

1. Inledning
Alla människor åldras. Några av oss har turen att få vara friska, vitala och själv-
ständiga in i det sista, medan andra behöver andra människors omsorg för att 
klara vardagslivet. Hur ålderdomen ska bemötas när funktionerna hos en män-
niska sviktar har alltid varit en fråga för den enskilda åldrande människan, för 
människor i hennes omgivning och för samhället hon lever i. Att åldras och leva 
med funktionsförluster är att behöva hantera många omställningar. Det är inte 
bara kroppen och upplevelsen av den som förändras, utan de sociala likväl som 
de rumsliga relationerna är stadda under omvandling från den dag som indivi-
den börjar behöva hjälp av andra i sitt vardagsliv. Det är förvisso triviala påstå-
enden som görs i dessa inledande meningar, men självklarheten i dem ger också 
en tyngd. Det är helt enkelt en del av livets ofrånkomligheter att vi åldras.

Jag vill ansluta till en tanke inom delar av omsorgsforskningen som ser om-
sorg som en fundamental del av människors förhållande till varandra, både per-
sonligt och genom samhällets organisationer (Kröger 2009, 402, Lawson 2007). 
Det är svårt att tänka sig våra liv utan att vi under perioder kan få och många 
gånger också ger omsorg till andra. Ålderdom, och i förlängningen därmed våra 
liv, vore inte möjlig om det inte fanns institutioner och individer som ägnar sig 
åt omsorg.

Lika ofrånkomligt som att vi åldras, är att vi måste göra det någonstans. Plat-
ser bär på förutsättningar och förväntningar, och människors verksamhet for-
mar platsen, såväl fysiskt som hur vi förstår den. Omsorg sker på platser, och 
omsorg skapar platser. Delar av utvecklingen inom omsorgssektorn har intres-
santa rumsliga dimensioner. Den offentliga sektorn har både minskat och för-
ändrat sin verksamhet de senaste decennierna med förmodade konsekvenser för 
andra omsorgsgivare. Familjens medlemmar och frivilligrörelsen har pekats ut 
som de omsorgsgivare som tagit över delar av ansvaret från den offentliga sek-
torn när dess verksamhet har minskat och förändrats. Värdet av att de äldsta 
med omsorgsbehov får bo kvar i det egna boendet betonas från det offentliga 
och från de äldre själva. Därmed blir det egna hemmet oftare en plats för omsorg. 
Vem som ger omsorgen, i vilken omfattning och var den ges har därmed förut-
sättningar att förändras.

I den här avhandlingen står de äldre omsorgsbehövande på den svenska 
landsbygden i centrum. Att landsbygden har en högre andel av äldre i befolk-
ningen än staden, om än i varierande grad, är välkänt både i Sverige och interna-
tionellt (Amcoff & Westholm 2007; Lowe & Speakman 2006). Detta gör landsbyg-
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den till ett intressant fält att undersöka för den som är intresserad av omsorg och 
åldrande. Dessutom har landsbygden sett stora förändringar så som ökad in- och 
utflyttning, ett förändrat näringsliv och en minskad kommersiell service. Detta 
är utvecklingar som både påverkar de som får och de som ger omsorg. 

Avhandlingen har en kvalitativ ansats och baseras på intervjuer utförda i 
Heby kommun i Uppsala län. Den utgår från de äldres och deras omsorgsgivares 
berättelser om vad det innebär att åldras, vara i behov av respektive ge omsorg 
och leva på den svenska landsbygden. Det är både ett metodval och ett val av 
perspektiv på världen. Det betyder att det är från det vardagliga livets upplevel-
ser som omsorgen och åldrandet ska tecknas.

Närmast ska en av de intervjuade äldre introduceras, i syfte att ge en första 
inblick i vilken form av omsorg som finns representerad i avhandlingen, vilka 
aktörer som ger den och några av de konsekvenser som ett landsbygdsboende 
för med sig. Därefter kommer avhandlingens syfte och frågeställningar att pre-
senteras. I den fortsatta delen av introduktionskapitlet ska avhandlingen sättas 
in i sitt forskningssammanhang, med betoning på landsbygdsforskning. Sist i 
kapitlet presenteras avhandlingens disposition. 

ATT BEHÖVA OMSORG: EXEMPLET INGA

I en by bara ett stenkast från landsvägen ligger ett hus med skogen i ryggen och 
med öppna odlade marker framför. Här bor en av dem som denna avhandling 
handlar om. Inga är vid intervjutillfället 89 år. Hon har bott i huset i nära 50 år, 
och dessutom på en närbelägen gård i 15 år innan dess. Trakten har varit hen-
nes hem sedan hon var ung vuxen, även om hon inte är född just här. Liksom 
många äldre vill Inga i möjligaste mån bo kvar där hon bor. ”Ja det är ju det när 
man har flyttat hit för så länge sedan så är ju det här mera hemtrakten än där 
man har bott förr, för man har ju bott mycket längre här”, säger hon. Till viss del 
finns en kontinuitet i de människor som omger henne, men det har varit många 
som flyttat eller dött, och andra har kommit till. Eftersom hon trivs menar hon 
att det inte finns anledning att söka efter ett annat boende. ”Skulle jag inte trivas, 
då sätter jag igång att flytta”, säger hon. Men än trivs hon, och än bor hon därför 
kvar. Jag har träffat Inga två gånger, första gången för att göra en intervju och 
andra gången för att komplettera med några uppgifter. Den första gången kom 
hemtjänsten hem till henne, kraftigt försenade så att våra besök råkade kollidera. 
Andra gången tittade en granne in i köket där vi satt och pratade. Hennes hem 
är med andra ord en plats där möten med andra människor sker dagligen. Även 
om Inga själv har svårare att röra sig utanför hemmet idag än tidigare i livet, har 
hon en interaktion med andra människor i sin bostad.

Inga klarar inte allt i sin vardag själv och har därför omsorg – praktisk hjälp 
och människor som håller ett vakande öga över henne – från flera håll. Hon 
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ger intryck av att själv vara av den uppfattningen att hennes behov är tillfreds-
ställda. När hon får frågan om hon tycker att hon får hjälp med det hon behöver 
svarar hon ”O ja, jag behöver bara säga till om jag inte klarar mig. Så det får jag 
ju”. Denna hjälp är till stora delar en förutsättning för att hon ska kunna fortsätta 
bo kvar i huset. 

Den offentliga sektorn bedriver verksamhet som ska underlätta livet för de 
äldre. Från kommunens hemtjänst kommer de förmiddag och eftermiddag för 
att hjälpa Inga av och på med stödstrumpor. En gång i veckan hjälper de henne 
dessutom med att duscha. Även distriktssköterskan gör besök i Ingas hem för 
provtagningar och annan sjukvård. ”Hon kommer hit. Och det tycker jag är be-
kvämt. Då slipper en själv fundera på hur jag ska åka, och så slipper man det. 
Visserligen kostar det 80 kronor när hon kommer, men sen får man ju betala in 
en viss summa så har man ju fritt länge”, förklarar hon. På så vis har det inte så 
stor betydelse att Inga bor en bit ifrån den plats där hemtjänsten har sitt kontor, 
och en bit från primärvårdens lokaler. Ska Inga till sjukhuset behöver hon däre-
mot ta sig dit själv. Till Akademiska sjukhuset i Uppsala använder hon möjlighet 
att åka sjukbil, en taxi som går från hennes dörr till sjukhusets stora entré till 
ett subventionerat pris. Inga har också färdtjänst, som hon uppger att hon inte 
nyttjar så mycket, och ett larm som sitter på hennes arm. Med larmets hjälp kan 
hon dygnet runt vara i förbindelse med den offentliga sektorns omsorgspersonal 
om det skulle behövas.

Det finns ytterligare många moment i vardagen som Inga får hjälp med. För 
hennes del kommer den från tre olika håll: från de två barnen, från en privat köpt 
tjänst och från grannar. De ger henne alla hjälp med sådant som kommunens 
verksamhet inte klassar som omsorg eller som hon inte har fått något beslut om 
hjälp med från kommunen.

 Inga har en dotter och en son som båda bor några mil bort. Det är dottern 
som beskrivs som mest aktiv i sin mammas liv. Hon kommer hem till Inga varan-
nan eller var tredje helg. Hon tar ansvar för trädgården, men gör även saker in-
omhus som inte så lätt låter sig redogöras för. Det kan vara saker som ska hämtas 
på övervåningen dit Inga själv har svårigheter att ta sig, eller annat som ska ord-
nas. Tidigare tvättade hon också åt Inga, men sedan tvättmaskinen flyttats till 
en mer lämplig plats kan Inga åter sköta sin klädtvätt själv. Mor och dotter  talar 
också med varandra i telefon ett par gånger i veckan, och dottern kan skjutsa sin 
mamma till sjukvård eller andra inrättningar som hon behöver besöka. 

Till viss del städar Inga själv, men hon klarar inte alla moment. Städning kan 
man i Heby kommun få genom hemtjänsten, men för Ingas del är det löst på 
privat väg. Hon har ”en som jag ringer till när jag har väldigt ostädat”, berättar 
hon. Städningen betalas av Inga själv, och det är den del av all hjälp hon får som 
hon helt betalar ur egen ficka. Även som hyresgäst får hon hjälp med sådant som 
hon annars skulle ha svårt att utföra. Hon har sålt hela den gård som hon bor 
på till en av grannarna i byn och är numera hyresgäst i sitt hus. Badrummet har 
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renoverats av hennes hyresvärd och de plogar också gården. Även detta kan i 
viss mån uppfattas som en omsorgstjänst som Inga köper, även om delar av detta 
kanske skulle ha varit tjänster hon köpt även om hon varit starkare och friskare.

I byn där Inga bor finns det flera personer som är involverade i hennes vardag. 
En av grannarna brukar hon åka med till affären och handla. Just när vi träffas 
har grannen krockat med bilen, och handlingsresorna görs en gång i veckan 
med något av Ingas två barn istället. En annan granne har frisersalong i en av 
de stora städerna i närheten, och med henne kan Inga få åka med till salongen 
på morgonen när håret behöver klippas. Hemresan sker däremot med hjälp av 
ett barn. Även om hon får gårdsplanen plogad så får hon hjälp med snöskottning 
sista biten fram till dörren av en granne. Tidningen kommer i brevlådan nere vid 
vägen, och en granne tar den varje dag upp till Ingas ytterdörr för att hon inte 
själv ska behöva ta sig ner till brevlådan. Så har hon en granne som hon berät-
tar att hon brukar vinka till mest varje dag när han går förbi med sin hund då 
Inga själv sitter och äter frukost. Värdet av denna gest kanske inte ska mäta sig 
med tunga praktiska moment, men den har ändå sin mening. De som bor i Ingas 
omedelbara omgivning är inte fler till antalet än att hon kan hålla reda på vilka 
som regelbundet brukar gå förbi hennes fönster. Inga har ett socialt utbyte med 
människorna i sin omgivning, vilket också kan ses som en trygghet. 

Flera moment av den omsorg som Inga får har att göra med hennes boende 
på landsbygden. Hon har ett hus och med det en tomt som ska skötas både un-
der sommar och vinter. Sträckan från hennes dörr och postlådan är visserligen 
inte många meter men plogas och sandas inte av den offentligt finansierade snö-
röjningen, och inte heller av hennes hyresvärd. Det öppnar upp för behov av 
hjälp även från andra aktörer. 

Det som barnen och grannarna hjälper Inga med ingår inte i det offentligas 
definition av omsorg. Barnen, grannarna och den som sköter viss städning i hen-
nes hem kanske inte heller skulle benämna det omsorg, utan mera hjälp, en kom-
mersiell tjänst eller som en del av ett umgänge och en samhörighet där tjänster 
flödar fram och tillbaka under livet. Likväl skulle vardagen vara så mycket mer 
besvärlig, eller kanske rent av omöjlig med tanke på hennes boende, om Inga inte 
också hade hjälp från dessa kanaler. 

I den här avhandlingen är alla dessa uppgifter uppfattade som omsorg. Om-
sorg är hjälp till den människa som inte själv kan klara en uppgift till följd av 
åldersrelaterade förluster av förmågor, nödvändig eller åtminstone önskvärd för 
ett så välfungerande liv som möjligt. Dessutom finns en sida i omsorgen som 
mer har med bevakning och medmänsklighet att göra. Telefonsamtal, vinkning-
ar genom köksfönstret och grannar som tittar in i köket under sin promenad kan 
både ha funktionen av en kontroll så att Inga mår bra, och en viktig funktion i det 
att Inga inte är avskärmad från det sociala livet fast hon har svårare att förflytta 
sig till andra platser än hon haft tidigare i livet.

Runt Inga finns fyra omsorgsgivare: det offentliga, den privata sektorn, 
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 anhöriga och grannar. Däremot har hon inte någon kontakt med frivilligorgani-
sationer som ger hjälp till äldre, även om hon är engagerad i andra typer av för-
eningsliv själv. För andra äldre kan frivilligsektorn också bedriva en verksamhet 
som är del av deras vardagsliv. Det existerar med andra ord flertalet aktörer som 
tillsammans kan bidra med den omsorg som den äldre kan vara i behov av.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Jag vill med denna studie bidra med vidgad kunskap om landsbygden ur ett 
uttalat ålders- och omsorgsperspektiv. Den bygger på intervjuer med äldre och 
skilda former av omsorgsgivare i Heby kommun i Uppsala län. Deras förmed-
lade erfarenheter av att åldras, behöva omsorg och leva på landsbygden, respek-
tive ge omsorg till den som lever på landsbygden utgör underlag för studien. 
Båda dessa gruppers berättelser är en utgångspunkt, då omsorgen ses som ska-
pad av dem gemensamt. Med åldrande avses i denna studie den upplevelse som 
människor med hög ålder och med funktionsförluster erfar, och med omsorg 
avses därför det som också brukar betecknas som äldreomsorg. 

Avhandlingens syfte är att studera samspelet mellan landsbygd, åldrande och om-
sorg. Jag närmar mig syftet genom tre övergripande frågeställningar:

1. Hur beskrivs omsorgen på landsbygden av äldre och omsorgsgivare?
 Runt den omsorgsbehövande äldre finns en eller flera omsorgsgivare som kan 

ge omsorg. För att få kunskap om landsbygdens omsorg analyseras vilka om-
sorgsgivare som beskrivs som närvarande, vad som ingår i deras respektive 
omsorgsgivande, hur deras motiv till omsorgsgivande beskrivs samt hur rela-
tionen mellan de äldre och omsorgsgivarna beskrivs. Dessutom söks kunskap 
om hur de skilda omsorgsgivarna förhåller sig till varandras verksamhet. 

2. Hur beskrivs ett landsbygdsboende av äldre med omsorgsbehov?
 Med ett landsbygdsboende avses både bostaden och boendemiljön i vidare be-

märkelse. Platsen där de äldre lever är den plats där omsorgen om dem sker. 
Hur relaterar de äldre sitt boende till landsbygd, åldrande och omsorgsbehov? 
Genom att diskutera hur de äldre resonerar kring en platstillhörighet, söks 
kunskap om hur de förstår sitt boende och landsbygden som boendemiljö. 

3. Hur kan ett åldrande- och omsorgsperspektiv utveckla en teoretisk förståelse av 
 landsbygden?
 Jag vill med denna studie bidra till kunskapen om landsbygden som forsk-

ningsfält. Som grund för att bidra till en utveckling av den teoretiska för-
ståelsen av landsbygden ligger de två föregående frågeställningarna kring 
landsbygdens omsorg respektive äldres landsbygdsboende.
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LANDSBYGDSGEOGRAFI OCH GERONTOLOGISK GEOGRAFI

Jag vill beteckna min avhandling som en del av fältet landsbygdsgeografi, likväl 
som en del av en geografisk gerontologi. Medan landsbygdsforskningen är en eta-
blerad del av den svenska kulturgeografin, är däremot frågor om åldrande och 
omsorg fortfarande förvånansvärt förbisedda utanför den demografiskt intresse-
rade forskningen. I Sverige finns en vital och omfattande forskning om åldrande 
och äldreomsorg inom ämnesområden som socialt arbete, sociologi och vårdve-
tenskaper. Även om det finns svensk kulturgeografisk forskning kring åldrande 
och äldreomsorg (se t.ex. Abramsson & Niedomysl 2008; Andersson & Abramsson 
2012; Fransson 2004b; Hedberg & Pettersson 2006; 2012; Hjälm 2011a; Lundholm & 
Malmberg 2009; Pettersson 2010) har det inte varit ett forskningsområde som fått 
något större utrymme. Det är betydligt mer förekommande att gerontologer ägnar 
geografiska frågor intresse, än att geografer ägnar gerontologiska frågor intresse. 

Geografisk gerontologi eller åldrandets geografi definieras av G. J. Andrews 
som den del av geografin som intresserar sig för åldrandets rumsliga karaktäris-
tika och kontext (2009, 31). Janine Wiles definierar en geografisk gerontologi som 
”the ways that space and place are related to the experiences and needs of older 
persons” och som en vetenskap intresserad av både hur åldrandet är medskapare 
av platser och hur åldrandet påverkas av rumsliga förhållanden (2005a, 100, kursi-
vering i original). Mitt intresse rör landsbygden som rum för åldrande och omsorg, 
liksom för hur landsbygden förstås av dem som är involverade i omsorgen.

Andra forskningsfält som ligger nära mitt eget är en välfärdsgeografi, där 
välfärdens rumsliga sammanhang står i fokus (Berglund m.fl. 2005; Dahlström 
1992; Johansson 2000; Pinch 1997; Staeheli & Brown 2003; Westholm 2010), lik-
som medicinsk geografi (Parr 2003) och dess efterlöpare hälsogeografi (Kearns 
& Collins 2010; Rämgård 2006; Schærström 1996; Schærström m.fl. 2011). En tidig 
välfärds- och medicinsk geografi intresserade sig till stora delar för avstånd och 
tillgänglighet. Viktiga forskningsfrågor var spridningsförlopp av epidemier och 
tillgänglighet till en offentlig hälso- och vårdapparat, frågeställningar som byg-
ger på tankegångar kring rumslig fördelning. När hälsogeografin gjorde entré 
under sent 1900-tal var det med en kvalitativ forskning som använde sig av fram-
för allt den kulturella geografins teorier. Både en vidareutvecklad rumsuppfatt-
ning och en bredare förståelse av hälsa och välmående har vidgat forsknings-
området i den modernare hälsogeografin (Dyck 1999, 244; Kearns & Collins 2010, 
16ff; Kearns & Andrews 2005, 13f; Schærström 2005, 104). Att jag ändå främst 
väljer att se denna studie som en del av den geografiska gerontologin, är att dess 
vida intresse för åldrandets rumsliga förutsättningar och konsekvenser inklude-
rar delar av det som ryms under etiketterna välfärds- respektive hälsogeografi.

Den geografiska gerontologin har i forskningen både setts som en disciplin 
som influeras av och influerar andra discipliner inom det gerontologiska fältet, 
och som en forskning som har mycket att bidra med till den geografiska forsk-
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ningen (Andrews m.fl. 2007, 152f; Andrews m.fl. 2009; Phillipson & Scharf 2005, 
70). Jag vill ta fasta på främst det senare, och ser denna studie som ett led i en 
forskning som vill vara med och föra in medvetna ålders- och omsorgsperspek-
tiv i den svenska kulturgeografin. Det betyder att ålder och omsorg behöver vara 
begrepp och processer som både får utrymme och som ses som relevanta kate-
gorier som skapar rum. 

I denna studie är det landsbygden som ska studeras med ett åldrande- och 
omsorgsperspektiv. Därför ska återstoden av kapitlet fördjupa sig ytterligare i 
begreppet och viktiga teman i landsbygdsforskningen. 

PERSPEKTIV PÅ LANDSBYGD 

I detta avsnitt ska framträdande och viktiga drag i svensk och internationell 
landsbygdsforskning kommenteras för att sätta in avhandlingen i ett större 
forskningssammanhang. Det går förenklat att tala om två sätt att närma sig 
landsbygden. De får här beteckningen en materiell kontra immateriell lands-
bygd, men kan också beskrivas som landsbygd som en lokalitet kontra en re-
presentation. Denna åtskillnad görs, om än med vissa variationer, av flertalet 
forskare (Bell 2007; Halfacree 2006, 45ff; Holloway & Kneafsey 2004, 1; Keating & 
Phillips 2008, 2; Rowles 1988). Även om viss landsbygdsforskning kan ha betonat 
något av sätten att förstå landsbygden på, är de både uttalat och outtalat många 
gånger samverkande (Bell 2007, 412; Halfacree 2006, 45; Wahl 2005, 132f). De ska 
alltså inte ses som uteslutande varandra, utan som två delar som kan ingå i varie-
rande grad i forskning som utgår från och problematiserar landsbygd. Utgångs-
punkten i avhandlingen är att båda dessa perspektiv är viktiga, och att studiet av 
åldrande och omsorg kräver dem båda. 

I landsbygdsforskningen finns idag ett intresse av att uttryckligt förena en 
materiellt och immateriellt grundad syn på landsbygden (Halfacree 2006; Heley 
& Jones 2012; Woods 2011, 40ff). Michael Woods talar om en återmaterialisering 
av landsbygden inom forskningen (2009, 851f). Det enligt honom mest lovande är 
en uppfattning av landsbygden som relationell (2011, 40ff). Han skriver:

The rural is not a pre-determined and discrete geographical territory, and neither 
is it a fantasy of the imagination. Rather, viewed from a relational perspective, the 
rural comprises millions of dynamic meeting-points, where different networks, 
and flows and processes are knotted together in unique ways (Woods 2011, 291).

Michael Woods benämner denna plats för processer, nätverk, idéer och praktiker 
för det relationella rurala. Andra använder ord som rurala hybrider (Cloke 2006, 
25ff) eller det rural plurala (Bell 2007) för att också beteckna en komplex lands-
bygd som är något bortom ett materiellt eller ett immateriellt rum.
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När en modern landsbygdsgeografi växte fram under 1970-talet, var det i en 
positivistisk tradition (Woods 2011, 7). Landsbygden skulle mätas och graderas, 
den innehöll några komponenter som staden inte hade och gav ett annat visuellt 
intryck. En viktig grund för landsbygder med detta synsätt är de areella näring-
arna, avstånd till urbana centra och samhällsservice samt en låg befolkningstät-
het. Detta är ofta kärnan i en definition av landsbygd med en materiellt grundad 
förståelse. Landsbygden har också studerats som en produkt av ekonomiska och 
politiska processer både i och utanför det som definieras som ett landsbygdens 
territorium (Cloke 2006, 20f). Dessa processer är relevanta för att förstå sådant 
som befolkningsförändringar och tillgänglighet till service, och utgör också en 
grund för att tala om landsbygden som något materiellt avgränsbar. 

Ett materiellt angreppssätt bygger på en jämförelse med det urbana där det 
rurala gärna blir det urbanas motsats (Bell 2007, 404). Ett materiellt förhållnings-
sätt övertygar emellertid inte i sina försök att göra en avgränsning mot staden, 
då även delar av det som betecknas som en stad kan ha agrar produktion och låg 
befolkningstäthet, och då olika landsbygder kan skilja sig åt markant (Amcoff 
2000, 20f). Detta faktum fick Keith Hoggart att skriva den ofta citerade artikeln 
”Let’s do away with rural” år 1990. Nu kom inte landsbygdsbegreppet att över-
ges i forskningen, men väl att utvecklas. 

Förändrad landsbygd och förändrat landsbygdsbegrepp

Landsbygdens stora förändringar under 1900-talet är en av anledningarna till att 
forskningen kom att söka nya förklaringsmodeller och metoder för att studera 
landsbygder under sent 1900-tal. Med termen den nya landsbygden eller den nya 
ruraliteten (Waldenström & Westholm 2006, 23ff; Westlund m.fl. 2010) (”new ru-
rality” på engelska) betonas att landsbygden genomgått några stora förändringar 
sedan andra halvan av 1900-talet och framåt. Det kan anspela på flertalet aspek-
ter, men säger ändå att landsbygden är inne i en period då mycket förändras. 
I Sverige var inte minst 1960-talet ett omvälvande decennium med tilltagande 
urbanisering samtidigt som det svenska skogs- och jordbruket rationaliserades 
kraftigt (Flygare & Isacson 2003, 21f). Detta ses som den främsta grunden för att 
tala om en ny landsbygd. Dagens landsbygd har, till skillnad från den i mitten 
på 1900-talet, en större andel som är sysselsatta i annat än de areella näringarna, 
det dagliga utbytet med staden har ökat inte minst genom pendling, människor 
har flyttat ut och in på landsbygden samtidigt som turism och säsongsboende 
är viktiga inslag. Även om skillnader mellan olika landsbygder existerar, är det 
ändå förändringar som genomsyrar den svenska landsbygden. Med nya invå-
nares inflyttning antas också nya socio-ekonomiska strukturer ha gjort entré på 
landsbygden (Stenbacka 2001, 40).

Termen den nya landsbygden blottar en underliggande tanke om att landsbyg-
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der tidigare skulle ha varit mer statiska och haft mindre utbyte med andra platser 
och idéer. Det är intressant att det talas om en ny ruralitet i forskningen, men säl-
lan om en ny urbanitet. En förändrad ruralitet beskrivs som det urbanas erövring 
av det rurala genom processer som minskad betydelse av jordbruket, pendling 
och utflyttning, och inte som en samtida förändring av såväl det urbana som det 
rurala (Cloke 2006, 19; Woods 2009, 853). Visst har landsbygden förändrats, men 
Hoggart och Panaigua ställer den relevanta frågan om det är nya processer eller 
om det nya är forskningens uppmärksammande av dem (2001, 54). 

Emellertid ledde en medvetenhet om att den materiella grunden för att tala 
om landsbygd hade förändrats, till att man var mer villig att ta till sig nya ve-
tenskapliga perspektiv i och med den så kallade kulturella vändningen. Lands-
bygden kom, med Paul Clokes ord, att avmaterialiseras, avsocialiseras och av-
politiseras (2006, 22f) till förmån för ett immateriellt landsbygdsbegrepp. Med 
en socialkonstruktivistisk hållning fick forskningen verktyg för att tala om en 
ruralitet, avskild eller åtminstone inte kausalt sammanbunden med landsbygd 
som en materialitet. Den brittiska geografen Keith Halfacree var en av de fors-
kare som förde fram dessa nya sätt att teoretisera kring det rurala i början av 
1990-talet (Halfacree 1993; Cloke 2006, 21f). Halfacree menade att “’the rural’ and 
its synonyms are words and concepts understood and used by people in everyday talk” 
(1993, 29, kursivering i original).  Det rurala blev med denna inriktning beskri-
vet som ett imaginärt rum, symboler, narrationer, associationer, en mening eller 
en idé (Bell 2007, 409; Cloke 2006, 21f; Halfacree 2006, 46). Med denna hållning 
behövs inga definitioner som strikt avgränsar landsbygden. Den är det som vi i 
dagligt tal, inom politiken eller kanske inom populärkulturen, betecknar som 
landsbygd (Woods 2011, 9). Det lämnar diskussioner om vad som är landsbygd, 
stad eller ett rum mellan ytterligheterna därhän, och ger istället utrymme för att 
diskutera innehållet i landsbygd som en tankekategori. För den som i en positi-
vistisk tradition söker en mätbar landsbygd, möjlig att klassificera och att göra 
kontrollerade jämförelser mellan, blir detta en vag uppfattning om landsbygden 
(se t.ex. Golant 2003, 302ff). 

En stor förtjänst med en immateriell förståelse av landsbygden är att den 
öppnar för att studera människors egen förståelse av landsbygden, och ger ut-
rymme för parallella förståelser. Landsbygd kan vara något motsägelsefullt och 
ha många bottnar, både mellan individer och för en och samma individ. 

De två norska landsbygdsforskarna Marit S. Haugen och Hans Kjetil Lysgård 
menar att ett konstruktivistiskt synsätt aldrig riktigt slagit igenom i den norska 
eller mer utvidgat skandinaviska landsbygdsforskningen (2006). De förklarar det 
dels med en tradition att sätta vardagslivet och, som de skriver, människor av kött 
och blod i centrum, dels med en tradition av tillämpad forskning (2006, 176). I sin 
avhandling menar Jan Amcoff att det är den kulturgeografiska traditionen att se 
sig som syntetiserande som gjort att forskningen inte renodlat ett konstruktivis-
tiskt perspektiv (2000, 30f). Som geograf ser han det naturligt att även en fysisk 
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landsbygd får utgöra en viktig del. Landsbygd blir därmed resultatet av en interak-
tion mellan materialitet och socialitet (Amcoff 2000, 30f; Stenbacka 2001).

Både Jan Amcoff och Susanne Stenbacka framhåller att en materiellt och en 
konstruktivistiskt grundad förståelse av landsbygden inte skiljer åt i fråga om 
vilka lokaliteter som de facto benämns landsbygd (Amcoff 2000, 27; Stenbacka 
2001, 28). Oavsett vilken grunden är för att utpeka något som landsbygd tycks 
forskningen ändå vara överens om vad som kan anses vara landsbygd. Valet av 
perspektiv ger inte skillnad i vilka territorier som benämns landsbygd.

I det följande kommenteras några relevanta teman i landsbygdsforskningen 
som har betydelse för studiet av åldrande och omsorg. I det näst sista av avsnit-
ten ges en ytterligare grund för att kunna tala om en landsbygd som inkluderar 
både materiella och immateriella perspektiv, och i det sista kommenteras lands-
bygdens förhållande till staden.

Gleshet, avstånd och en fysisk miljö

I sin skrift En strategi för landsbygdsforskning (2006), skriven som en del i Lands-
bygdskommitténs uppdrag, menar Cecilia Waldenström och Erik Westholm att 
landsbygden har en ”särskildhet” som motiverar att det sker en landsbygds-
forskning och som påverkar innehållet i densamma (2006, 8f). Den särskildhet 
som Waldenström och Westholm lyfter fram är för det första den fysiska miljön 
med det brukade landskapet, en specifik bebyggelse och tillgång till och nytt-
jande av naturresurser. För det andra består särskildheten av gleshet som ett 
relativt begrepp. Landsbygder har en gles struktur och avstånd till urbana centra 
i varierande grad, vilket föranlett inte minst en politisk och administrativ verk-
samhet att definiera och typologisera olika landsbygder. Glesheten är inte bara 
ett sätt att beskriva befolkningsmängden utan anses också påverka faktorer som 
sociala relationer, näringsliv och demografi på landsbygden (Waldenström & 
Westholm 2006, 9). Deras synsätt är en utgångspunkt i delar av den existerande 
svenska forskningen kring åldrande på landsbygden (Hagberg 2011b, 10; Luk-
karinen Kvist 2011, 12; Snellman 2009, 62f). 

Landsbygdens särskildhet räcker långt för att tala om vad som konstituerar 
en landsbygd, men det ger inte ett entydigt svar på vad denna särskildhet be-
tyder för landsbygdens invånare. Den glesa befolkningen på landsbygden är 
något som kan ges skilda betydelser. För landsbygdens invånare kan den vara 
problematisk i så måtto att den skapar problem med att upprätthålla ett fung-
erande lokalsamhälle. Med en liten befolkning tenderar funktioner som skolor, 
affärer och vårdcentraler att finnas på längre avstånd, med konsekvenser bland 
annat för de äldsta. Avstånden kan skapa en bekymmersam situation, men sam-
tidigt framhåller andra forskare att landsbygdens invånare kan förstå en dåligt 
utbyggd service på landsbygden som en logisk konsekvens av ett landsbygds-
boende (Möller 2009, 37f; Nilsson 2011, 80f; Stenbacka 2001, 208ff). Det är helt 
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enkelt en del av landsbygdsboendet man är väl medveten om, och därmed är 
beredd att förhålla sig till. 

Samtidigt underlättas den sociala interaktionen när befolkningen är liten. Det 
ger landsbygden en styrka, där organiserade och informella kontakter kan skapa 
gräsrotsrörelser och sociala nätverk med stor betydelse för landsbygdens fram-
tid (Bondi 2009, 163ff; Gunnarsdotter 2005, 277). Det senare är en betydelsefull 
faktor när omsorg given av grannar och frivilligrörelse beaktas. Den låga befolk-
ningstätheten kan vara en faktor som ger näring till organiserade och oorgani-
serade omsorgsgivare.

Landsbygden har långt till staden, men i det lokala samhället behöver inte 
långa avstånd alltid vara det som gör sig påmint. I Mai Camilla Munkejords (2006) 
studie av inflyttare till den norska landsbygden beskriver de hon intervjuat lands-
bygdsboende som närhet. Här finns sådant som viktiga sociala relationer, möjlig-
het till en god fritid inom ett nära avstånd och även arbete. För Munkejord visar 
detta att det finns många diskurser om det rurala, och hon ställer en akademisk 
och administrativ diskurs om vad som konstituerar landsbygd mot hennes infor-
manters vardagliga och levda förståelse av detsamma. Rachel Winterton och Jeni 
Warburton konstaterar likaså att äldre i deras studie på den australiensiska lands-
bygden anger att en positiv sida av deras landsbygdsboende är den närhet de har 
till sociala nätverk och service (2012, 334f ). Allt det som är av relevans för de lands-
bygdsboendes vardag finns med andra ord inte på längre avstånd. 

Nätverk och processer

Forskningen beskriver ibland landsbygden som genomkorsad och skapad av flö-
den av nätverk. Denna nätverkens landsbygd (på engelska ”networked rurality”, 
Murdoch 2006, 172) har samband med en uppfattning av rummet som relatio-
nellt (Woods 2011, 40). 

Både Ann-Kristin Ekman och Anette Forsberg har i sina studier visat på nöd-
vändigheten att förstå den svenska landsbygden som existerande i nätverk och 
processer inom och utom det territorium som brukar betecknas som landsbygd. 
Ekman har efter omfattande fältarbeten i byn Ängersjö i Jämtland klassificerat 
invånarna i olika grupper (2006, 2012). Förutom de fastboende finner hon utflyt-
tade släktingar, sommarboende med och utan anknytning till byn och myndig-
heter, forskare och andra intresseorganisationer vara en viktig del av byn och 
dess framtid. Hon kallar dessa för ”skuggbyn” (2006), då de inte lever sitt var-
dagsliv inom byns gränser men likväl är en omistlig del av den. Ekman använ-
der sitt resonemang för att ifrågasätta tanken att byar som Ängersjö, belägen i en 
glest befolkad del av landet och ofta beskriven som utarmad och döende, skulle 
ha en för liten befolkning för att kunna överleva i framtiden. Med ”skuggbyn” 
inkluderad har byn både en större befolkning än i gängse beräkningar och ett 
viktigt kontaktnät som sträcker sig långt utanför dess fysiska gränser. 
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Även för etnologen Forsberg är den by hon studerar mycket mer än det som 
försiggår inom byns gränser (2010). Hon har utfört ett fältarbete för att studera 
det lokala utvecklingsarbetet och beskriver hur detta ledde henne till möten och 
konferenser i andra delar av Sverige och Europa. Byn är något som blir till i 
nätverk över dess fysiska gränser och hon menar att den är translokal (Forsberg 
2010, 179). Forsberg och Ekman överger aldrig tanken på att byarna de studerar 
finns där som en realitet, men ser deras tillblivande och framtid som beroende 
av mer än de människor som permanent bor där och som mer än processer inom 
dess geografiska territorium.

Även Charlotta Hedberg och Renato Miguel do Carmo ser landsbygden som 
translokal (2012). Med detta begrepp anges att landsbygden alltid står i förbin-
delse med andra platser, genom mobilitet likväl som genom att rurala rum ska-
pas i relation till andra urbana och rurala rum. Deras begrepp är en motvikt till 
att alltid se landsbygden som en relation till staden, då det lika väl kan finnas en 
relation till andra landsbygder. Samtidigt erbjuder de ett sätt att visa att lands-
bygder är medskapare av en global och rörlig värld. 

Det finns en vilja att se landsbygden som i hög grad involverad i, och inte 
bara påverkad av, globala processer så som migration och en mobilitet i mindre 
skala. Mobilitet är en fundamental del i landsbygd som begrepp och som levd 
erfarenhet (Rau 2012; Tillberg 2001). ”The rural is on the move”, skriver Michael 
M. Bell och Giorgio Osti (2010). De ser, i likhet med Hedberg och do Carmo, 
mobilitet som en central del av landsbygd. Ett landsbygdsboende kräver många 
gånger fysisk mobilitet för att kunna ta del av kommersiell och samhällelig ser-
vice och för att vara delaktig i sociala sammanhang. Samtidigt menar Bell och 
Osti att mobilitet får en betydelse och blir möjlig först i mötet med dess motsats 
stabilitet (2010, 200). Detta betyder att landsbygden inte kan förstås med endera 
av begreppen, utan måste ses som skapad i interaktionen mellan dem. Mobilitet 
drar landsbygden utåt till en interaktion med andra platser, medan det stabila 
drar den inåt mot det lokala (Andersson & Jansson 2012, 49). Denna tanke finner 
jag vara god. Landsbygden skulle kunna sägas vara translokal i samma mån som 
det lokala och platsbundna också har sin plats. Det betyder att de som åldras på 
landsbygden både är involverade i sociala relationer som är knutna till platsen 
där de lever, och relationer till människor och platser som finns på andra ställen. 

Ann-Kristin Ekman och Yvonne Gunnarsdotter visar på betydelsen av stabi-
litet på den svenska landsbygden (Ekman 1991, 2006, 2012; Gunnarsdotter 2005). 
De gör en åtskillnad mellan infödda, återflyttade och inflyttade och visar att det 
både kan råda sämja och konflikt mellan dessa grupper. Båda ser dock de in-
födda som många gånger – men inte alltid – kärnan i det lokala rurala samhälle 
de studerar. De framställer därmed landsbygdens invånare som bevakare av det 
stabila och det lokala. Fysisk mobilitet premieras ofta inte i den sociala inter-
aktionen i deras studier. Stenbacka intresserar sig däremot för inflyttarna i sin 
avhandling (2001). Hon skriver att åtskillnader mellan befolkningen kan göras 
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mellan inflyttade och redan boende, men lika gärna mellan fastboende och som-
marboende, mellan svenskfödda och invandrade eller mellan de utan respektive 
med sociala problem (2001, 154ff, 200f). För Stenbacka är dessa grupperingar fly-
tande och har inte fastlåsta positioner. 

För de äldre på landsbygden är de sociala nätverken i bygden av betydelse för 
möjligheten att få omsorg. Delar av landsbygdens omsorg är sprungen ur dessa 
nätverk, medan delar kan sägas vara oberoende av den interaktion som sker där 
de äldre lever. Att vara inflyttad eller boende i bygden sedan decennier kan ändå 
vara av betydelse för i vilken mån man är delaktig i en bygds nätverk.

En mångtydig landsbygd

En styrka i ett immateriellt landsbygdsbegrepp ligger i möjligheten att ge lands-
bygd flertalet betydelser och att maktperspektiv är mer närvarande. Chris Philo 
efterlyste utifrån forskning om barn och landsbygd en ruralgeografi som kunde 
synliggöra tidigare ofta förbisedda grupper, både med ett utifrån- och ett inifrån-
perspektiv (1992). Philo talade om grupper som kunde betecknas som ”others”; 
marginaliserade grupper som utmanade rådande normer kring landsbygden, 
men som inte fått något större utrymme i forskningen. Härigenom öppnades 
dörrar för att se berättelsen om landsbygden som en kamp mellan skilda grup-
per och synsätt, med väl synliga och mer dolda ruraliteter. Medan vissa grupper 
av landsbygdsboende och deras syn på landsbygden fått stå i centrum, hade an-
dra fått en mer undanskymd position. Philos uppmaning har uppmärksammats 
även med ett åldersperspektiv (Blackstock m.fl. 2006; Chalmers & Joseph 2006; 
Harper 1997). 

I brittisk forskning används ofta begreppet ”den rurala idyllen” (Short 2006; 
Woods 2011, 21f). Det är ett begrepp med vilket man kunnat dekonstruera fö-
reställningar om landsbygden som stabil, fridfull, harmonisk och premierande 
traditionella värden. Inte minst har det varit ett begrepp i forskning kring lands-
bygdens kontraurbanisering. I mycket skulle den rurala idyllen kunna ses som 
en allmän idé om landsbygd som spänner över tid och rum (Amcoff 2000, 140f; 
Short 2006). Det finns klara genusdimensioner i den rurala idyllen. Det ses som 
en idé om heteronormativitet, där traditionella genusrelationer råder och där 
kvinnan i enlighet med detta får ett större ansvar för familjens obetalda om-
sorgsarbete (med betoning på barnomsorg) och för landsbygdens frivilligrö-
relser (Little 1997; 2006, 368; Valentine 1997, 137). Christine Milligan diskuterar 
också en tendens i forskningen att se landsbygdens äldreomsorg som sprungen 
ur en rural gemenskap (”caring communities”), en syn som hon menar bygger på 
en idyllisering av det rurala samhället (2009, 95).

För svenskt vidkommande är termen den rurala idyllen kritiserad för sin an-
vändbarhet då varken kontraurbanisering i någon hög grad drivs av medelklas-
sens romantiska syn på landsbygden (Amcoff 2000, 120ff), och då landsbygdens 
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karaktäristika avviker på centrala punkter från den brittiska (Berg & Forsberg 
2003). Nina Gunnerud Berg och Gunnel Forsberg hänvisar bland annat till den 
skandinaviska välfärdsmodellen med en stark offentlig sektor, genom vilken 
barns och äldres omsorgsbehov löses på ett annat sätt än den brittiska. Den ru-
rala idyllen visar ändå på en av de betydelser som landsbygd kan ges med en 
konstruktivistisk hållning. På samma gång kan landsbygden också beskrivas 
som dess motsats, som en plats för fasa (Bell 1997) eller som en tråkig och hän-
delselös miljö (Rye 2006). 

En styrka med ett immateriellt landsbygdsbegrepp är att det går att se lands-
bygden som tveeggad. En ruralitet kan innehålla förskönande, omhuldade vär-
den likväl som den kan innehålla oönskade. Så beskriver Ruth Panelli, Jo Little 
och Anna Kraack landsbygden som en emotionellt skapad plats innehållandes 
kvinnors känslor av både säkerhet och rädsla (2004). Kvinnornas dubbla känslor 
skapar landsbygden både som en trygg plats med möjlighet att vara inneslu-
ten i en gemenskap, och som en plats där kvinnor behöver vara vaksamma och 
känner sig uteslutna ur en (rural) gemenskap. Det som benämns landsbygd kan 
ges innebörder som synes vara motsägelsefulla, men som ändå kan existera sida 
vid sida. Detta är en dubbelsidighet som ges relevans när forskning som sätter 
åldrande och omsorg i centrum diskuteras i senare kapitel. När några har omfat-
tande sociala kontakter i sitt närområde och kan känna en trygghet och få om-
sorg inom dessa nätverk, är andra uteslutna eller vill inte se sig som delaktiga. 
För dem med omsorgsbehov kan därmed den landsbygd de lever i te sig olika.

Vardagens relationella landsbygd 

Keith Halfacree utvecklar utifrån Henri Lefebvres modell av ett trefaldigt rum 
en modell över det rurala rummet (2006; 2007). Fördelen med denna modell ang-
er Halfacree vara att den hjälper till att fjärma sig från ett dualistiskt tänkande 
där det materiella och det immateriella ställs mot varandra (2006, 49; se även 
Forsberg m.fl. 2006, 108f; Heldt Cassel 2003, 32). Utifrån Lefebvres trefaldiga rum 
stakar Halfacree ut en rural rumslig triad (figur 1). I vardera av triangelns hörn 
finns landsbygden som en lokalitet (”rural locality”), representationer av lands-
bygden (”representations of the rural”) samt den levda landsbygden (”lives of the 
rural”). Med dessa tre dimensioner blir landsbygd materiell, en representation 
och levd på en och samma gång.

Triangelns topp, landsbygden som en lokalitet, ser Halfacree som rumsliga 
praktiker knutna till konsumtion och produktion. Dess vänstra sida, represen-
tationer av landsbygden, består av formella representationer grundade i ekono-
miska och politiska intressen. Denna sida försöker ge avtryck på de andra två 
delarna. Triangelns högra sida är så vardagens levda landsbygd, i sig ”incoherent 
and fractured” (Halfacree 2006, 51). Individens levda vardag är del av den levda 
landsbygden, en landsbygd som också är sammanvävd med andra rural och 



25

Inledning

 urbana platser (Halfacree 2007, 135). Det är i mycket denna nivå som klarar att 
överbrygga en spänning mellan landsbygden som lokalitet och som representa-
tion, då båda dessa påverkar och påverkas av den levda erfarenheten. 

Tillsammans utgör dessa tre delar landsbygden som rum. Var för sig ses 
de inte som förmögna att beskriva landsbygden, utan först när de ses som för-
bundna blir rummet helt. Däremot kan något av perspektiven ges företräde i en 
specifik situation (Halfacree 2006, 51). De tre kan dra åt samma håll, men lika 
gärna konkurrera om att få definiera och sätta sin prägel på landsbygden, både 
för individen och i forskningen. Jag ser lokalitet som i mycket överensstämman-
de med en materiellt grundad förståelse av landsbygden. Här återfinns faktorer 
som exempelvis avstånd till omsorgsgivare, befolkningens sammansättning och 
bebyggelsens utformning. Representationer av landsbygden tar för Halfacree 
sin utgångspunkt till stor del i en politisk och en administrativ nivå. Det är en 
immateriellt grundad förståelse av vad landsbygden är som kan komma till ut-
tryck i exempelvis politik, forskning eller lokalt förändringsarbete. För min del 
ser jag även denna sida av landsbygden som en lekmannamässig förståelse där 
immateriella värden kommer till uttryck. Båda dessa två nivåer har relevans för 
varandra, men också för den enskilda individen som lever sitt liv eller verkar på 
landsbygden. Då blir den levda landsbygden det sätt på vilket individen påver-
kas av, tolkar, omformar och formar landsbygd, med både det materiella och det 
immateriella närvarande. 

Att se landsbygd som bestående av ett flertal perspektiv och processer, bety-
der att flertalet metodologiska ingångar kan vara relevanta (Woods 2010, 839ff). 
Gunnel Forsberg och Susanne Stenbacka har för svenskt vidkommande visat på 
betydelsen av att kombinera perspektiv och därmed även metoder i studiet av 
landsbygden (2013). De använder sig av statistiskt material, en diskursanalys av 
TV-serier och intervjuer för att studera en utveckling med en feminisering av 
den svenska landsbygden. Genom den triangulering som de gör framträder en 
landsbygd som består av demografi, mediala och vardagliga diskurser. 

	  
Landsbygden som lokalitet

Den levda landsbygden

Landsbygden 

som rum

Figur 1. Landsbygden som trefaldigt rum. Figur efter Keith Halfacree (2006, 52).

Representationer av landsbygden
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En landsbygd skapad av denna rumsliga triad ger möjlighet att se landsbyg-
den som mycket komplex – kanske till den grad att det blir ännu svårare att 
kunna närma sig den i en studie om man har ambitionen att vara heltäckande. 
Men det går alltså att ställa sig i ett av triangelns hörn och ha sitt fotfäste där, och 
samtidigt blicka ut över de andra två hörnen för att därigenom inte helt tappa 
kontakten med dem. För min del är det den levda erfarenheten som är av största 
intresse, vilken i sig ska ses som samspelt med en representation och en lands-
bygd som en lokalitet. 

Min egen bild av Heby som landsbygd bygger på en växelverkan mellan flera 
faktorer. Det handlar om befolkningsmängd, läge och kommunens marknads-
föring av sig själv med begreppet landsbygd. Inte minst viktigt är också både 
de äldres och omsorgsgivarnas egna berättelser och mina egna upplevelser av 
att det finns både materiella och immateriella sidor i landsbygden som gör sig 
påminda i vardagen. 

Landsbygden och staden

Den här avhandlingen handlar om landsbygdens åldrande och omsorg. Det är 
likväl svårt att utesluta frågan om hur landsbygdens omsorg liknar respektive 
skiljer sig från stadens. Stad och landsbygd är två begrepp som håller varandra i 
handen. De får delvis mening genom att den andra existerar, och att friställa dem 
från varandra är svårt. Min utgångspunkt är att försöka förstå landsbygden i sig, 
det vill säga försöka få den att släppa stadens hand i möjligaste mån. Landsbyg-
den behöver inte konstant speglas mot staden för att bli begriplig, men den kan 
inte helt och hållet göra sig av med staden. Även om mitt intresse riktar sig mot 
landsbygden, finns staden ändå alltid där i kulisserna. 

Landsbygd och stad kan med en mer materialistisk förståelse ses som glidan-
de på en skala mellan det mest tätbefolkade och det mest glesbefolkade, respek-
tive de utifrån urbana centra närmaste och mest perifera delarna av landet. Med 
en konstruktivistisk modell blir de istället dikotoma tankefigurer som bär på 
varandras motsatser (se t.ex. Andersson & Jansson 2012, 47f; Kåks & Westholm 
2006, 25) Inverteras stadens värden, kan det ses som en beskrivning av lands-
bygden och vice versa. Är staden det fartfyllda, blir landsbygden det lugna; är 
landsbygden traditionens plats blir staden uppbrott och nytänkande o.s.v. Både 
stad och land kan beskrivas som det eftertraktade och det oönskade, men på 
skilda villkor. En berättelse om landsbygden kan därför lika mycket tolkas som 
en berättelse om staden. Så har Susanne Stenbacka genom studier av svenska tv-
program och tidningar visat hur en rural kvinnlighet och manlighet framställs 
som omodern, om än i förändring (Forsberg & Stenbacka 2013; Stenbacka 2011). 
Härigenom berättas också om den moderna staden, den som till skillnad från 
landsbygden inte håller fast kvinnor och män i omoderna könsroller.

I enlighet med en dikotom förståelse av stad och land, skulle sökandet efter 
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landsbygdens omsorg kunna ses som ett sökande efter det som avviker från sta-
den, det som stadens åldrande och omsorg inte är. Jag menar att det i omsorgen 
finns mycket som förenar stad och land, men det finns också delar som jag för-
står som specifika för landsbygden. Att beskriva landsbygdens omsorg måste bli 
att både betona det som kan vara avvikande från stadens, och att se till delar som 
är generella och vare sig går att hänföra till urbana och rurala områden, eller en 
urbanitet respektive en ruralitet. Landsbygdens omsorg är inte intressant enbart 
om den utgör ett tydligt alternativ till ett urbant perspektiv. En jämförelse med 
stadens omsorg kan i vissa lägen visserligen få landsbygden att framstå som än 
tydligare, men jämförelsen behöver alltså inte alltid göras för att det ska vara 
relevant att tala om landsbygdens omsorg. 

I delar av forskningen kan landsbygden framställas som varande i ett under-
läge, skapad till stor del av politiska och ekonomiska processer. Landsbygden är 
marginaliserad på flera sätt: ekonomiskt, i vida termer av välfärd och politiskt, 
varför den blir perifer på fler sätt än sin rumsliga position. Även som politiskt 
och ekonomiskt definierat rum blir landsbygden lokaliserad som bortom händel-
sernas centrum. Landsbygdsutveckling kan ses som ett svar på både nedskär-
ningar och försämringar på landsbygden, och som ett svar på en centraliserad 
makts oförmåga att lösa problem på landsbygden (Halhead 2006, 597). Det sena-
re skapar i sin förlängning en motsättning mellan landsbygdens perspektiv och 
den centraliserade maktens. Landsbygden blir en plats varifrån en kamp för ett 
lokalt område kan ta sin utgångspunkt (Forsberg 2010) och där ett ifrågasättande 
av en centraliserad makt blir centralt (Ekman 1991; Lundgren 2012). 

Från sin marginaliserade position bär landsbygden på en potential att vara 
ett alternativt perspektiv. Landsbygdsforskningen kan utmana en urban norm i 
samhället (Waldenström & Westholm 2006, 9). Jan-Erik Hagberg skriver att han 
ser ett forskningsprojekt om åldrande i landsbygdskommunen Ydre som en möj-
lighet att ifrågasätta ”schabloner som oftast utgår från studier av ett ’normalt’ 
åldrande i stadsmiljöer” (Hagberg 2011b, 8). Hagbergs grepp ger visserligen 
 relevans till studiet av landsbygdens omsorg, men riskerar att göra landsbygden 
alltför apart. Den får mening för att den är något annat än det som anges vara det 
normaliserade urbana. 

Jag vill se kunskap om landsbygdens äldsta och omsorgen de får som en vik-
tig pusselbit i vår totala kunskap om svenskt åldrande och omsorg. Min utgångs-
punkt är att äldre är en förbisedd grupp i svensk landsbygdsforskning, att de 
är en grupp som har sina speciella karaktäristika baserade på deras höga ålder 
och omsorgsbehov samt att vi genom att inkludera dem och omsorgsgivare i 
studiet av landsbygden kan tänja något på gränserna för den kunskap vi har om 
både landsbygden och om åldrandet. Jag kan instämma i att det urbana många 
gånger ses som norm. En avhandling om stadens omsorg skulle antagligen inte 
behöva inkludera en diskussion om förhållandet till landsbygdens omsorg, på 
det sätt som görs här (se även Cloke 2006, 18). Men för den skull vill jag inte se 
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kunskap om landsbygden som enbart en utmanare av vår existerande kunskap. 
Landsbygden skiljer sig inte från staden i alla lägen, men kunskap om den är 
fortfarande av intresse eftersom delar av landets äldre omsorgsbehövande bor 
på landsbygden. 

AVHANDLINGENS DISPOSITION

Det först följande kapitlet, Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kring 
åldrande och omsorg, diskuterar den tidigare forskningen och avhandlingens teo-
retiska utgångspunkter med utgångspunkt från begreppen åldrande och om-
sorg. Både svensk och internationell forskning, och både geografisk och vidare 
samhällsvetenskaplig forskning utgör källa till genomgången. I kapitlet därefter, 
Metod och material, diskuteras den kvalitativa metod som använts och avhand-
lingens empiriska material presenteras. Därefter ges en introduktion till Heby 
kommun i kapitel 4, Landsbygdskommunen Heby, där avhandlingens empiri ut-
spelar sig. Kapitlet vill både ge en bakgrund till kommunen i generella drag och 
presentera delar av den omsorg som bedrivs i kommunen lite närmare. 

Därefter följer de två kapitel som analyserar det empiriska materialet. Kapi-
tel 5, Omsorgsrelationer, svarar mot den första frågeställningen om hur omsorg 
på landsbygden förstås av de inblandade i omsorgen. Kapitlet tematiseras efter 
skilda omsorgsgivare och både de äldre och deras omsorgsgivares erfarenheter 
finns representerade. I slutet fångas några gemensamma teman upp för de skilda 
omsorgsgivarna för en diskussion kring landsbygdens äldreomsorg.

I det andra av de empiriska kapitlen, Ett landsbygdsboende, står istället frågor 
kring de äldres boende i centrum. Till skillnad från det föregående kapitlet är det 
här nästan enbart de äldre som kommer till tals. Kapitlet ställer deras boende i 
relation till åldrande, omsorgsbehov och till att det är beläget på landsbygden. 

Det sjunde kapitlet, Landsbygd åldrande och omsorg, innehåller en slutlig dis-
kussion om hur samspelet mellan hög ålder, omsorgsbehov och landsbygd kan 
förstås. Det är avhandlingens tredje frågeställning som här kommer att diskute-
ras. Detta kapitel vill med utgångspunkt i de två föregående kapitlen bidra med 
en vidareutvecklad förståelse av landsbygd ur ett åldrande- och omsorgsper-
spektiv.

Avhandlingen avslutas med en engelsk sammanfattning i kapitlet The caring 
countryside.
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kring åldrande och omsorg

I det följande ska tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kring åldrande 
respektive omsorg diskuteras. Genomgången syftar till att ge ytterligare nödvän-
diga teoretiska ingångar till denna studie. I diskussionen är inte alltid en specifik 
 karaktäristika för landsbygdens åldrande och omsorg närvarande. Detta har två 
skäl. För det första är åldrande och omsorg processer och aktiviteter som många 
gånger är lika i skilda rumsliga kontexter. För det andra finns relativt liten kunskap 
om just landsbygdens åldrande och omsorg, särskilt i svensk kontext. Diskussionen 
försöker ändå i möjligaste mån relateras till landsbygdens åldrande och omsorg.

ÅLDRANDE OCH LANDSBYGD 

Mitt intresse för åldrande rör de allra äldsta i samhället. Det är således inte livets 
konstanta åldrande som studeras. Att tala om gruppen ”äldre” är att beträda 
minerad mark. Gruppen äldre är synnerligen heterogen och det finns inget ved-
ertaget åldersstreck när någon kan räknas som äldre. Gränsen kan dras vid 55 
likaväl som vid 85. Ibland görs en distinktion mellan yngre-äldre och äldre-äldre 
eller mellan den tredje och fjärde åldern för att markera de stora skillnader som 
finns mellan dem som ofta betecknas som samhällets äldsta. Med äldre avses i 
denna studie de som befinner sig bland samhällets allra äldsta. Denna benäm-
ning inbegriper en relation till andra, där de är äldre än andra i samhället. De 
som betecknas som äldre är dessutom alla i behov av någon form av omsorg, 
en koppling som inte är okomplicerad att göra. Varningsflaggor kan höjas för 
en förenklad syn på åldrandet och om ålderism, det vill säga en ett framman-
ande av stereotypa och ofta negativa bilder av vad åldrande och äldre innebär 
(Andersson 2008), när äldre ses som synonymt med omsorgsbehövande. Det är 
med andra ord viktigt att klargöra att avhandlingen inte handlar om dem som 
uppnått en viss ålder, utan om de äldsta som dessutom är i behov av omsorg. De 
betecknas emellertid i avhandlingen som ”äldre”. 

Utgångspunkten i avhandlingen är att åldrandet är en social, kroppslig och 
rumslig process. I de följande avsnitten ska innebörden av detta påstående samt 
viktiga tankegångar i en rumsligt orienterad forskning om åldrande diskuteras.

Det sociala, det kroppsliga och det rumsliga åldrandet

Det sociala åldrandet bär på föreställningar om vad den kronologiska åldern 
betyder för oss. Med denna syn på åldrandet får vi verktyg för att förstå de för-
väntningar som finns på människor i skilda åldrar (Krekula 2009). Att se åldran-
det som en social process har i mycket varit en reaktion mot en deterministisk 
uppfattning om åldrandet som en jämn och obeveklig gång i människans liv. Ett 
socialt åldrande bär även på föreställningar om manligt och kvinnligt åldrande, 
även om de allra äldsta är dåligt företrädda i den genusorienterade forskningen 
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(Calasanti & Slevin 2006, 3). Att se ålder som en tankekategori gör ålder till vik-
tigt, och betonar dess faktiska verkan i människors interaktion. 

Som socialt skapad kategori både skapar och skapas ålder av rum (Hopkins 
& Pain 2007, 287f; Kearns & Andrews 2005, 14). Vissa platser skapas som inklude-
rande människor med hög ålder, medan andra kan exkludera de äldsta (Milligan 
m.fl. 2005, 60). Rummet är inte ålderslöst, och åldrandet förändrar ständigt män-
niskans förhållande till rummet hon lever i. Här har inte minst geografer som 
Graham Rowles (1978, 1983), Glenda Laws (1997) och Christine Milligan (2009) 
visat att åldrandet har viktiga rumsliga dimensioner. 

När ålder ses som en social konstruktion, finns en risk att just hög ålder ses 
som möjlig och kanske även önskvärd att förhandla bort. Ett gott åldrande riskerar 
att bli detsamma som att vara ung eller åtminstone ålderslös. Toni Calasanti och 
Kathleen Slevin skriver att ”this need to deny old age lies at the heart of ageism” 
(2006, 5; se även Clarke 2012; McHugh 2003). Det sociala åldrandet handlar påfal-
lande ofta om att förklara den kronologiska åldern som obetydlig, med konsekvens 
att hög ålder ses som något som inte behöver ha relevans för varken individen eller 
samhället. För Gabriella Nilsson (2013) är till exempel migration efter pension ett 
sätt att berätta att man fortfarande lever samma liv – om än på ny plats - som innan 
pensionering. I hennes intervjuer med äldre som flyttat från Stockholm till Öster-
len framkommer en vilja att framstå som opåverkad av hög ålder genom att vara 
mobil. Rummet blir med detta en pusselbit i berättelsen om ålderns (o)betydelse. 

För att förstå varför åldrandet för många också innebär behov av omsorg, 
 måste åldrandet även ses som en kroppslig förändring. Det är med funktions-
förluster som behovet av hjälp accentueras. Julia Twigg har betytt mycket för den 
socialgerontologiska forskningens intresse för kroppen (2000, 2004). Med inspira-
tion från feministisk teori där kropp och kroppslighet fått ett allt större utrymme 
har hon argumenterat för att även ge de äldsta en kropp. Hon kritiserar den femi-
nistiska vetenskapen för att den inte har ägnat den allra äldsta kroppen tillräcklig 
uppmärksamhet. När äldre människor varit föremål för uppmärksamhet har det 
främst varit yngre-äldres kroppar som beskrivits med inlevelse, subjektivitet och 
styrka av den feministiska vetenskapen (Twigg 2004; Whitaker 2005, 92). 

I Sverige har Anna Whitaker studerat den döende människans kropp och hur 
äldre, anställda inom äldreomsorgen och anhöriga förhåller sig till den (2009).  
Hon intar en ståndpunkt där den äldre individen både är sin kropp, och ser den 
som hindrande för att få vara sig själv. Kroppsliga förändringar är något som 
är närvarande och som förändrar upplevelsen av vem man är, men som inte 
rymmer hela identiteten. En liknande ståndpunkt intar Åsa Alftberg. Åldrandet 
förändrar vad kroppen är genom att kroppen synliggörs på ett nytt sätt. Sam-
tidigt är kroppsliga förändringar i sig inte tillräckliga för att förstå åldrandets 
innebörd. ”Kategorin ’äldre’ kan inte förstås eller ens uppstå utan de biologiska 
förändringar som sker när vi åldras, och vi kan inte förstå det biologiska åldran-
det utan att använda någon form av kategorisering”, skriver hon (Alftberg 2012, 
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47). Sarah Harper framhåller att åldrandet gör att både kvinnor och män blir 
förkroppsligade (1997, 187). Att kvinnor framställs som kroppar och män som 
intellekt, är en sanning för (vita, heterosexuella) medelålders individer, men inte 
för de äldsta. Med hög ålder blir både kvinnor och män synliga som en åldrande 
kropp, vilket i sig har setts som en grund för att tala om äldre som marginalise-
rade andra på landsbygden (Chalmers & Joseph 2006, 369).

Att kroppen och dess förändringar har varit närvarande för de äldre som 
intervjuats har varit uppenbart. Samtalen har många gånger, utan mina direkta 
frågor, handlat om kroppsliga besvär av olika slag. Några gånger har öppen-
heten kring sjukdomar, värk och kroppsliga och mentala förändringar förvånat 
mig, något som jag tolkar som att kroppen för den som är äldre både är avdrama-
tiserad och betydligt mer framträdande än för mig. 

Att betona kroppen som grund för åldrande är inte oproblematiskt. Att ställa 
kroppen i förgrunden riskerar att objektifiera äldre (Twigg 2004, 60). En viktig del 
i det emancipatoriska i feminismen har varit att frigöra kvinnor från att vara en 
specifik kropp (Twigg 2000, 9f). Inom samhällsvetenskaplig forskning om funk-
tionsnedsättning har också ett medicinskt och kroppsligt orienterat sätt att re-
sonera kring funktionsnedsättningar till stora delar ersatts av ett socialt, där det 
omgivande samhällets oförmåga att förstå, anpassa och att vara flexibel är det som 
skapar ett funktionshinder (Kröger 2009; Lindqvist 2009, 52ff; Twigg 2000, 6). Att 
en individ med en funktionsnedsättning är så mycket mer än en kropp med vissa 
funktionsnedsättningar har varit ett starkt frigörande tema inom gräsrotsrörelse 
såväl som inom forskning på området. På samma sätt får inte heller en åldrande 
kropp vara det enda som utgör grunden för att tala om åldrande och om behov av 
omsorg, men det är samtidigt oundvikligen en del av det.

Landsbygdens åldrande: demografiska perspektiv

En stor del av litteraturen som berör äldre och åldrande tar oavsett fokus i 
 studien utgångspunkt i att andelen äldre blir allt större i den totala befolk-
ningen, och att landsbygden har den högsta andelen äldre (se t.ex. Bryant & 
Pini 2011, 117). Mönstret är globalt, men Sverige placerar sig bland de länder 
i världen som har störst andel äldre i befolkningen (Davies & James 2011, 19; 
Harper 2006, 4; Pettersson 2010, 155; Szebehely & Ulmanen 2012, 30). Bland 
de allra äldsta i samhället är kvinnor något fler till antalet än män då de har 
högre livslängd. Den demografiska situationen på den svenska landsbygden 
är en viktig bakgrundsfaktor, men inte ett huvudspår i denna studie. Då den 
demografiskt inriktade forskningen fått ett stort genomslag i synen på lands-
bygd och åldrande och omsorg, är det emellertid relevant att redogöra för dess 
grunddrag. Grunden i den forskning som jag benämner demografiskt grundad 
är att befolkningsförändringar, med ökad andel äldre i befolkningen, ställer 
krav på försörjning och tillhandahållande av omsorg som kan vara svåra att 
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upprätthålla på dagens nivå för de  yrkesverksamma (se t.ex. Amcoff & West-
holm 2007; Fransson 2004b).

Områden med den största befolkningsminskningen är tillika de områden 
som har högst andel äldre i befolkningen (Pettersson 2010, 162; Waldenström & 
Westholm 2006, 15). Urbanisering med yngre som flyttar från landsbygden ska-
par med andra ord en hög andel äldre i befolkningen på många landsbygder. 
Detta är en process som på engelska benämns som ”rural ageing”, här översatt 
till landsbygdens åldrande. 

Landsbygden har, till skillnad från de mer tätbefolkade delarna av landet, en 
”skev befolkningsstruktur” konstaterar Landsbygdskommittén (2006, 154). Wal-
denström och Westholm skriver att den sista (kända) fasen i den demografiska 
transitionen tillsammans med utflyttning skapar ”obalanser” i befolkningen och 
de talar till och med om en framtida ”kris i befolkningsfrågan” (2006, 15; se även 
Turunen & Marusarz 2010, 194). Det ger sken av att vara en abnorm situation som 
inte bara landsbygder utan så småningom hela världen är på väg in i. 

Den demografiska forskningen skapar i sin förlängning problematiska bilder 
av åldrande och omsorg likväl som av landsbygd. Äldre konstrueras som en grupp 
beroende av andra (Chalmers & Joseph 2006, 393f; King 2006, 57). Landsbygdens 
åldrande blir härigenom inte bara ett konstaterat förlopp, utan också ett potenti-
ellt hot. I siktet ser forskningen landsbygdskommuner där tillräckligt underlag 
för nödvändiga skatteintäkter saknas, där de yrkesverksamma får tunga försörj-
ningsbördor när allt fler ska försörjas efter pensionering och där yngre presumtiva 
omsorgsgivare riskerar att bli alltför få för att säkerställa kvaliteten i omsorgen 
(Andersson 2004a, 13; Turunen & Marusarz 2010, 194). Ofta framstår det som att 
det är bråttom att få fram kunskap om åldrande och omsorg på landsbygden – om 
bara några år briserar den demografiska bomben och då gäller det att såväl fors-
karvärlden som den förvaltning som har att hantera problemen står beredda. 

Historikern Birgitta Odén påminner oss om att det inte är första gången i 
historien som demografiska förändringar i samhället gett upphov till diskussio-
ner om hur de äldre ska kunna tas om hand. Under slutet av 1800-talet var den 
så kallade ålderdomsfrågan aktuell. Stora födelsetal vid skiftet mellan 17- och 
1800-talen tillsammans med landsbygdens proletarisering och den yngre gene-
rationens migration till Amerika ansågs ge upphov till ett ökat problem med att 
både försörja och ge omsorg till de äldre (2012, 147). Demografiska förändringar 
är med andra ord inget nytt, och samhällets oro över dem är det inte heller.

Även om demografisk forskning ger viktig insikt ur framför allt ett plane-
ringsperspektiv och forskare framhåller att den inte syftar till att problemför-
klara åldrandet i sig (Andersson 2004b, 55), bär den ändå på en förståelse av 
åldrande som något problematiskt för samhället. Örjan Pettersson beskriver det 
som att forskningen fokuserat mer på ”advanced ageing”, tanken att den sista 
fasen i den demografiska transitionen skapar en ohållbar socioekonomisk situa-
tion, och mindre på ”successful ageing”, tanken att individen har rätt till en god 
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ålderdom samt att ålderdomen har ett värde för både individen och samhället 
(Pettersson 2010, 164). Framför allt blir landsbygden en plats som bär på ett hot 
mot socio-ekonomisk hållbarhet genom sin befolkningssammansättning, vilket 
skapar landsbygden som högst problematisk. 

Det saknas inte kritik mot en beskrivning av äldre generellt och mer specifikt 
landsbygdens äldre som orsakande en osäker framtid (Andrews m.fl. 2009, 1642; 
Burholt & Dobbs 2012, 434; Lowe & Speakman 2006, 12; Lundgren 2012, 61; Rau-
hut 2010; Tornstam 2010, 60; Wiles & Jayasinha 2013), och det finns från den demo-
grafiska forskningen också en medvetenhet om att befolkningsframskrivningar 
har sina begränsningar och att det därmed inte helt säkert går att uttala sig om 
framtidens åldersstruktur (Amcoff & Westholm 2007, 366; Andersson 2004a, 15f). 
Ändå är det anmärkningsvärt att en syn på åldrandet som problematiskt kan 
återkomma i litteraturen så pass ofta som den gör. Gång på gång upprepas att 
landsbygdens äldre skapar en osäker och bekymmersam framtid. En metodolo-
gisk konsekvens i den demografiska forskningen blir ett utifrånperspektiv på 
åldrandet. De äldre blir mest en ålderskohort (Chalmers & Joseph 2006, 391) och 
inte sociala aktörer. Här ser jag att denna avhandling har en roll att fylla, genom 
att omsorgsgivares och omsorgstagares egna erfarenheter beaktas. Jag anser att 
det behövs fler röster kring landsbygden, där den demografiska situationen vis-
serligen ska ses som en realitet men där betydelsen av att det lever många äldre 
på landsbygden kan ses i flera ljus.

Äldre människor på landsbygden framställs genom det demografiskt grun-
dade synsättet som en grupp som tar resurser. Anna Sofia Lundgren har intres-
serat sig för hur diskursen av det åldrande samhället tillsammans med välfärds-
statens förändringar också har internaliserats hos dem som lever i Norrlands 
inland (2011). I telefonintervjuer med personer som uppnått pensionsålder men 
själva inte har omsorg menar hon sig kunna visa att de lever med en oro inför att 
i framtiden inte få ta del av en tillräcklig äldreomsorg och att de också känner 
sig som del av en grupp som kan ligga samhället till last. Just det senare menar 
hon är intressant då de äldre i hennes undersökning också är aktiva i frivillig-
verksamhet, och då det förstås ställer frågan vad ett bidragande till samhället är. 

Att äldre också kan vara en resurs för det samhälle som de lever i framhålls 
visserligen av några forskare (Björklund 1996; Heley & Jones 2013; Munoz m.fl. 
2014; Wiles & Jayasinha 2013), men det är en syn på äldre som inte är väl företrädd 
i forskningen. Det finns emellertid möjlighet att utmana en syn på både åldrande 
och landsbygd genom att förskjuta intresset till vad de äldre bidrar med istället 
för att se vad de konsumerar för resurser. Många av de som passerat pensionså-
lern är mycket aktiva i det som betecknas som det civila samhället (Svedberg 
m.fl. 2010, 46), inklusive omsorgsgivande i frivilligverksamheter (Jegermalm & 
Jeppsson Grassman 2009a). Det betyder att det finns goda förutsättningar för att 
obetalt frivilligarbete ska utföras i ett samhälle med en hög andel äldre, till gagn 
både för de äldre och för lokalsamhället i stort. 
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Utan att jag vill ansluta mig till den forskning som ser det problematiska 
i landsbygdens åldrande, kan jag ändå konstatera att en högre andel äldre på 
landsbygden ger specifika förutsättningar för omsorgsgivare och för de äldre 
själva. Genom att ge de äldre ett aktörskap blir de även väsentliga för landsbyg-
dens framtid. Det förhållandevis svala intresset från landsbygdsforskningen att 
inkludera de äldsta blir dessutom än mer anmärkningsvärt med tanke på de 
demografiska bakgrundsfaktorerna. 

I den demografiskt grundade forskningen ställs frågan vad det betyder för 
landsbygden att många äldre lever där. Det kommande avsnittet vänder på det 
och frågar istället vad det innebär för de äldre att de lever på landsbygden. 

Landsbygden som rum för åldrande individer

I detta avsnitt ska landsbygden som rum för den åldrande individen kommente-
ras ytterligare. Här återfinns också frågor om omsorg, då åldrande i denna studie 
också innebär att individen har ett omsorgsbehov. Forskningen beskriver ofta 
en materiell sida av landsbygden som en försvårande omständighet för åldran-
det, medan en social och interpersonell sida av landsbygden däremot kan få en 
stödjande funktion. Denna dubbelhet med både en stärkande och en stjälpande 
sida av åldrandet utgår från en syn på landsbygden som innehållande, som Lars 
Svensson benämner det, en samtida utarmning och livskraft (2006, 65). Så kan 
dålig tillgång till samhällsservice och yngre familjemedlemmars utflyttning ses 
som kompenserade av starka sociala band i omsorgssituationen och i lokalsam-
hället (Blackstock m.fl. 2006, 168; Hagberg 2011b, 7, 10ff; Keating & Phillips 2008, 
5; Pettersson 2010, 165; Sims-Gould & Martin-Matthews 2008, Svensson 2006, 
65ff). Dessa sociala nätverk ses huvudsakligen som inkluderande, men också 
som exkluderande (Scharf & Bartlam 2008). Det finns med andra ord både styr-
kor och svagheter i det som ses som specifikt för landsbygdens åldrande. 

Avstånd och bostäder
Även om dagens vetenskapliga rumsuppfattning sätter frågor om absolut avstånd i 
bakgrunden, är ändå migration och fysiskt avstånd mellan den omsorgsbehövande 
och skilda omsorgsgivare en aspekt som säger något om förutsättningar för omsorg 
på landsbygden. Medan äldre närmare pensionsålder ses som mer rörliga (Blaakilde 
& Nilsson 2013), är de allra äldsta mer förknippade med en begränsad förmåga till 
rörlighet. Detta ger specifika förutsättningar vid ett landsbygdsboende.

En minskning av samhällelig och kommersiell service på landsbygden kan 
delvis hänföras till en gles befolkning, delvis till politiska och ekonomiska pro-
cesser. Dagligvarubutiker har minskat på den svenska landsbygden (Sveriges 
gles- och landsbygder 2008 2008, 92) vilket även har betydelse för tillgång till läke-
medel (Geografisk tillgänglighet till läkemedel 2012). Äldre pekas ut som en grupp 
som drabbas av landsbygdens begränsade utbud av service, inte minst då de är 
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mindre mobila (Landsbygdskommittén 2006, 175; Snellman 2009, 241f; Woods 
2005, 253). Tillgänglighet är dock inte bara en fråga om avstånd, då det också 
finns hemleverans av mat från affärer (Pettersson 2010, 165), och oavsett om av-
stånden är korta eller långa kan assistans ändå behövas för äldre med problem 
att förflytta sig. 

Omsorgen kräver många gånger en rörlighet för att praktisk hjälp ska kunna 
ges, samtidigt som den begränsar de inblandades rörelsemönster (Wiles 2003). 
Stora delar av sjukvården, som exempelvis specialistvård vid sjukhusen, kräver 
att den äldre själv kan förflytta sig. Därmed har landsbygdsboende äldre en säm-
re tillgänglighet än stadsboende äldre. Samtidigt ges det mesta av den offentligt 
tillhandahållna äldreomsorgen och även viss sjukvård i den äldres hem, vare 
sig detta är ett institutionaliserat boende eller inte. För den enskilda individen är 
därmed inte alltid avståndet till omsorgs- och vårdinstitutioner av intresse, utan 
kan mer handla om hur den offentliga förvaltningen hanterar längre avstånd 
(Johansson m.fl. 2005, 55). 

Avstånd mellan generationerna har fått mycket uppmärksamhet i forskning 
om äldres livsvillkor på landsbygden och generellt. Den socialgerontologiska 
forskningen har allt sedan 1960-talet fört en diskussion om huruvida de avstånd 
som urbanisering och migration har skapat mellan generationer också har be-
tytt att kontakterna mellan dem blivit allt sämre. I den så kallade modernise-
ringsteorin förklarades det moderna livets arbetsmönster och migration, samt 
en betoning av kärnfamiljen, orsaka att de äldre i samhället blev bortglömda 
och utestängda av de yngre. Detta är tankegångar som idag till stor del avfärdas 
i forskningen, men som ändå kan sägas fortleva eftersom resonemanget synes 
viktigt att ta spjärn emot i delar av forskningen (Aboderin 2004; Daatland & Her-
lofson 2003; Hank 2007; Hjälm 2011a; Tornstam 2010, 80ff, 271). 

I Sverige har Anna Hjälm intresserat sig för avståndet mellan äldre föräldrar 
och vuxna barn i sin avhandling (2011a). Hon vill bidra till diskussioner om in-
teraktion i den intergenerationella familjen genom att se på en strukturell förut-
sättning, nämligen avståndet (Hjälm 2011a, 50). Hjälm ställer sin egen forskning 
i relation till moderniseringsteorin och hennes avhandling är ett viktigt bidrag 
i diskussionen om närhet och avstånds betydelse för kvalitet och kvantitet i om-
sorgsrelationerna mellan generationerna.

Hjälm utgår till största delen från kvantitativa bearbetningar av befolknings-
data, men även från intervjuer med äldre. Hon visar att hela 85 % av de äldre 
med barn i Sverige har minst ett barn som bor inom en radie av 50 kilometer och 
10 % har ett barn så pass nära att det bor ”runt hörnet” (på samma 100-meters-
ruta). Att som barn ha en hög utbildning, vara kvinna, vara född i Sverige och ha 
syskon gav större avstånd i hennes bearbetningar. Vuxna barn med egna barn 
gav större sannolikhet till närhet till de äldre föräldrarna. Att som förälder ha 
flera barn och vara man gav också större sannolikhet till närhet till de vuxna bar-
nen. Anna Hjälm uppger också att äldre boende i glest befolkade områden hade 
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större sannolikhet att ha barn på större avstånd än 50 kilometer, men å andra 
sidan hade de samtidigt större sannolikhet att ha ett barn runt hörnet. (Hjälm 
2011a, 44f; se även Äldres omsorgsbehov 2006, 26ff). Hjälms resultat visar att en 
majoritet av de äldre har potentiella omsorgsgivare som finns i närheten av de-
ras bostad, en kunskap som är viktig att synliggöra. Betydelsen av urbanisering 
och det demografiska åldrandet får inte övertolkas och framställa landsbygdens 
äldre som utan familjemedlemmar i sin närhet. En relevant fråga är om ett nära 
avstånd mellan familjens generationer faktiskt också betyder att det finns närva-
rande omsorgsgivare i de äldres vardag, och vilken form av omsorg som kräver 
denna fysiska närhet och inte (Milligan & Wiles 2010, 740ff), något som Hjälm 
inte helt kan besvara.

Även om äldre på landsbygden skulle ha långa avstånd till anhöriga, behöver 
de för den skull inte sakna interaktion med människor och händelser på andra 
platser. Att familjemedlemmar kan hålla en nära kontakt över geografiska av-
stånd påpekas med det väl använda uttrycket intimitet på avstånd (Tornstam 
2010, 171). Graham Rowles använder begreppet ”fantasy” för de äldres förmå-
ga att vara nära i immateriell mening men långt borta i materiell (Rowles 1978, 
179ff). För Marianne Liljequist (2009) är äldre kvinnor i Frostviken, Jämtlands 
landsbygd, inte bara involverade i utflyttade släktingars liv, utan är också de 
som fungerar som navet i informationsutbyte mellan rumsligt spridda familje-
medlemmar. Hon har gjort fältarbeten hos några av dessa kvinnor och deltagit i 
deras vardagliga samtal om familjemedlemmar. Till semestrar är också kvinnor-
nas hem platsen för den geografiskt utspridda familjens återförening. Kvinnorna 
är inte ”bortglömda offer” utan snarare ”centralgestalter i lokalsamhället”, som 
titeln på hennes artikel lyder.

Landsbygdens bebyggelse är också ett område av hög relevans för de äldsta. 
Jordbrukets historiska dominans, låga mark- och bostadspriser och en syn på 
landsbygden som en plats där ett eget boende kan realiseras, gör att enfamiljshus 
dominerar (Milbourne 2006, 428ff; Stenbacka 2001, 106ff, 172ff). Även om lägen-
heter finns, behöver de inte alltid vara anpassade efter äldres behov (von Platen 
2013, 111). Detta gör landsbygden till en plats med ett specifikt boende. Det egna 
boendet kan uppfattas som både en tillgång och en begränsning för alla åldrar, 
men kanske med en mer problematisk sida för dem med hög ålder (Landsbygds-
kommittén 2006, 154). I en longitudinell studie av vad som benämns fysiska 
miljöhinder och tillgänglighetsproblem i äldres bostäder i forskningsprojektet 
Housing Enabler, studerades äldres bostäder och hälsa i vad som betecknas som 
en landsortskommun (Iwarsson 2008, 131f). Resultatet anger att det fanns sam-
band mellan tillgänglighetsproblem i bostaden och hjälpbehov. Detta samband 
blev dessutom allt starkare med tilltagande ålder. Detta betonar att bostadens 
utformning har betydelse för individens omsorgsbehov, men att den är belägen 
på landsbygden problematiseras inte närmare i studien.
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Landsbygd och äldre som representationer
För att förstå varför landsbygden ändå så ofta ses som försvårande för den åld-
rande individen, kan det vara fruktbart att se både landsbygd och åldrande som 
konstruerade kategorier. Sarah Harper ser båda dessa två som marginaliserade 
(1997). Dessa två begrepp förstärker varandra i ett socialt, ekonomiskt, kulturellt 
och rumsligt utanförskap. ”Thus the rural becomes more marginal in association 
with its population, and the elderly become more marginal in association with 
their residential space”, skriver hon (1997, 193). Även för Magnus Nilsson m.fl. 
är åldrande och landsbygd kategorier med likheter och ges i hög grad samma 
adjektiv. De karaktäriserar en allmän bild av åldrandet som ”regid”, ”unable to 
adjust”, ”unproductive” och som ”burden to society” (2013, 62), som de själva an-
märker en bild av åldrande som annat än förändring. Landsbygd och åldrande 
blir inte bara marginaliserade, utan dessutom en belastning och ett stillastående 
i en tid när rörelse ses som del av vår tids signum (Sheller & Urry 2006). Att leva 
som yngre på landsbygden kan också ses som innebärande svårigheter (Ekman 
2012, 220), men i enlighet med Harpers och Nilsson m.fl:s resonemang är det 
ändå möjligt att ställa frågan i vilken mån äldre som en problematisk grupp 
får förkroppsliga en likaledes problematisk del av världen. I samma stund som 
landsbygden beskrivs som en plats för en hög andel äldre, blir den också beskri-
ven som en plats för ett samhällsproblem.

Dock finns inte bara negativa bilder av samspelet mellan äldre och lands-
bygd. I landsbygdsstudier har ordet ”community” använts, både som en skalnivå 
för studier och som en föreställning om landsbygden som en enhet med sociala 
värden som premierar gemenskap (Panelli 2006, 69; Woods 2011, 165). Det finns 
inte någon riktigt bra översättning till svenskan, men begreppet talar både om 
ett lokalsamhälle och en gemenskap i och genom det. Här skymtar en förståelse 
av landsbygd som bestående av en gemenskap med en omsorgsfull sida (se även 
Milligan 2009, 95), där några visserligen kan vara exkluderade men där män-
niskor i huvudsak ses som bärare av värden som premierar hjälpsamhet och 
omtanke. Också detta är en central del i landsbygd med ett åldrandeperspektiv.

Det finns en kombination av relevans och överdrift i synen på landsbygden 
som särskilt omsorgsfull. Liksom konstaterats är landsbygden motsägelsefull: 
det som för någon kan vara ett samhälle för omsorgsfulla relationer är för någon 
annan ett samhälle där man är utestängd ur gemenskapen, med många nyanser 
däremellan. Två förhållanden som ändå kunde ha betydelse för att styrka en syn 
på landsbygden som bestående av en omsorgsfullhet är kända. För det första har 
landsbygden en hög andel äldre i befolkningen. För det andra har äldre ett stort 
engagemang i frivilligrörelser där omsorgsfrågor kan vara en del (Jegermalm 
& Jeppsson Grassman 2009b). Dessa två faktorer skulle tillsammans kunna be-
tyda att landsbygder kan ha en livaktig omsorgsverksamhet som sker på frivillig 
formell eller informell väg. Det kan vidare inte uteslutas att människor ger sitt 
eget grannskap, sin by eller en vidare bygd ett innehåll som ett omtänksamt och 
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handlingskraftigt lokalsamhälle, och därmed upprätthåller en tankegång som 
ger landsbygden en dimension av omsorgsfullhet. 

I landsbygdsforskningen har äldre varit en av de grupper som setts som 
landsbygdens andra (”others”). Som A. I. Lex Chalmers och Alun E. Joseph påpe-
kar, handlar det inte om en del av befolkningen som numerärt utgör en margi-
naliserad grupp (2006, 389). Att studier av äldre ändå kan sägas vara ett perspek-
tiv som utmanar den dominerande berättelsen om landsbygden, visar hur hög 
 ålder många gånger exkluderats som socialt verksam kategori. För Chalmers och 
Joseph konstrueras landsbygdens äldre som de andra på ett antal grunder. De 
äldre skapas som betungande för landsbygden genom pensioneringssystem och 
genom att några av dem en dag kan behöva omsorg, de blir extra sårbara konsu-
menter vid förändringar i tillgänglighet till service, de har svårigheter med att 
tillgodogöra sig modern teknik, de har problematiska kroppar och är synliga just 
som (dysfunktionella) kroppar, och de skapas genom sin långa livserfarenhet 
som nostalgiker och bärare av något annat än nuet. De summerar genom att på-
tala att de äldre är ”systematically disadvantaged by the dominant construction 
of their otherness” och tillägger att det går att vända blicken från ”otherness” till 
”valued otherness” (2006, 397f), det vill säga att se de äldre som en tillgång för att 
kunna få en vidgad kunskap om landsbygden. Äldre kan med andra ord både 
vara en grupp som kan bidra positivt till landsbygdsbefolkningens livsvillkor 
och forskningens kunskap om landsbygden.

En plats för åldrande

Det engelska begreppet ”ageing in place”, som har sin motsvarighet i den svens-
ka officiella och möjligen något otympliga termen ”kvarboende”, rymmer både 
ett påstående att allt åldrande sker på en plats, liksom en trend med kontinuitet i 
boendet för samhällets äldsta. Begreppet har en stark koppling till hur omsorgen 
realiseras, med lösningar i de äldres egna ordinära boenden. Kvarboende är en 
global trend (Davies & James 2011, 111ff), som påverkar de involverade i en om-
sorgsrelation och deras förståelse av platsen där den äldre lever. Termen ”ageing 
in place” eller ett kvarboende säger inget om vad det är för plats som avses: det 
kan vara det egna hemmet, byn, socknen, kommunen eller vidare områden som 
avses (Vård och omsorg 2003, 293). I praktiken har dock det egna boendet domi-
nerat forskningens intresse. Delar av den forskning som sker inom den rumsligt 
orienterade socialgerontologin har också band till äldre- och boendepolitiken 
(Kendig 2003, 612; Schwarz 2012). I svensk forskning har till exempel delar av det 
som gjorts inom ÄldreForum vid Dalarnas forskningsråd och i projektet Staden 
och de äldres boende vid NISAL vid Linköpings universitet varit ämnade som 
tillämpbar forskning (se t.ex. Bruhn 2012; Hagberg 2011a). 

I svensk forskning har begreppen vakanskedjor eller flyttkedjor varit ett verk-
tyg för att beskriva bostadsmarknaden (Magnusson 1994). När någon lämnar en 
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bostad resulterar detta i en kedja av flyttningar. I den praktiska planeringen har 
det kunnat tolkas som att äldre i småhus är viktiga aktörer för att få tillstånd 
längre flyttkedjor. Framför allt unga barnfamiljer ses som i behov av småhus 
som de äldre lever i. Inte minst en landsbygd med behov av inflyttning blir med 
detta resonemang betjänt av att äldre flyttar till något annat (se t.ex. Bostäder för 
äldre 2014, 35f; Jonasson 2010, 26). Sett i detta ljus blir de äldres kvarboende pro-
blematiskt för andra grupper i samhället, och deras boende långt ifrån bara en 
fråga för dem själva. Det kan, som Lars Tornstam påpekat, ses som en ålderism 
när äldres behov av sin bostad ställs åt sidan för andra åldersgruppers behov 
(Tornstam 2010, 113). Viktigt för mig är att studera äldres boende utifrån gruppen 
äldres önskningar och förutsättningar, och inte utifrån andra gruppers.

Äldres platstillhörighet
I den forskningsinriktning som betecknas som ”environmental gerontology”, en 
rumsligt orienterad socialgerontologi, är de äldres förhållande till sin omgivning 
central (Moore & Ekerdt 2011). Hans-Werner Wahl och Gerald D. Weissman de-
finierar denna forskningsinriktning som vetenskap “focused on the description, 
explanation, and modification or optimization of the relation between elderly 
persons and their sociospatial surroundings” (2003, 616f), med intresset riktat i 
stor utsträckning mot äldres bostäder men också det omgivande lokala samhäl-
let. Det finns ingen gemensam teori eller metod som håller samman forsknings-
området (Kendig 2003, 614), utan gemensamt är ett intresse för att problemati-
sera platsens betydelse för åldrande. Den geografiska forskningen inom detta 
fält har till stora delar skett inom den humanistiska geografins tradition. Vid 
sidan av geografer är det ett forskningsområde som även rymmer psykologer, 
antropologer, arkitekter och sociologer. I denna forskningsinriktning hämtar jag 
inspiration för att tala om platsen som de äldre lever på, närmare bestämt från 
den forskning som problematiserar en platstillhörighet. Det är en ingång för att 
studera de äldres upplevelser av att leva på landsbygden, både när det handlar 
om deras bostad och det omgivande lokala samhället. 

Platstillhörighet (engelskans ”attachment to place”) har varit ett viktigt be-
grepp i en gerontologi med geografiska förtecken, där den känslomässiga bind-
ningen till platsen studeras (Winterton & Warburton 2012, 330). Ofta förstås den 
som en process knuten till den enskilda individen, men kan också förstås som 
kollektivt skapad i ett samhälle (Burholt & Naylor 2005). Delar av den tidiga in-
spirationen kom från psykologisk vetenskap, och en av förgrundsgestalterna är 
psykologen Powell Lawton. Hans forskning skapade en modell där den fysiska 
och sociala omgivningen påverkade individens möjlighet till gott åldrande. Det 
var en i huvudsak enkelriktad process, där omgivningen kunde skapa mer eller 
mindre stress, med hälsokonsekvenser för den äldre (Andrews 2009, 33; Iwars-
son 2008, 115; Lawton 1983; Peace m.fl. 2006, 11ff). 

En geograf som tidigt gav viktiga bidrag till kunskap om den åldrande män-
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niskans förhållande till sin omgivning är amerikanen Graham D. Rowles. Row-
les har arbetat inom den humanistiska geografin och i en fenomenologisk tradi-
tion (Johnston & Sidaway 2004, 207). Han har arbetat med etnografiska metoder 
och har i ett flertal publikationer studerat de äldres förhållande till platsen med 
ett livsloppsperspektiv. 

I boken Prisoners of space? från 1978 gör Rowles tidigt upp med tanken att de 
äldre skulle vara enbart fångna i en fysisk och social omgivning i och med hög 
ålder och funktionsförluster. Boken räknas som en av den humanistiska geogra-
fins klassiker, då den bygger på ett gediget fältarbete och medvetet ville ställa 
de äldres självupplevda förhållande till rummet mot ett abstrakt och distanserat 
sätt att resonera kring de äldres förhållande till rummet (Cloke m.fl. 2004, 178). 
Boken är ett geografiskt bidrag till uppgörelsen med teorin om disengagemang 
(Andrews & Phillips 2005, 9), tanken att ålderdomen innebär ett successivt fjär-
mande från samhället (Tornstam 2010, 125f). Äldre kan kompensera en funk-
tionsförlust genom olika former av hjälpmedel och har möjligheter att kommu-
nicera med människor utan att ha fysisk kontakt. Det finns möjlighet för den 
som har funktionsförlust att interagera med människor och platser även om de 
saknar fysisk kontakt med dem.

Rowles laborerar med tre olika ”insideness” (1983), vilket jag översätter med 
förtrogenhet. För Rowles är platsen där de äldre lever för det första sammanbun-
den med det levda livet, och tiden blir en del av individens förståelse av rummet. 
Han benämner detta det autobiografiskt levda rummet (Rowles 1983; Rowles & 
Ravdal 2002). Här är allt det som människan erfarit genom livet sammanvävt med 
rummet och hennes förståelse av vem hon är. Rummet blir som konsekvens något 
som ständigt är statt under omförhandlingar i takt med människans konstanta 
åldrande och livets förändringar. Relationen mellan individen och rummet blir allt 
djupare ju mer livet fortskrider. För det andra har rummet även en fysisk dimen-
sion, som också är av betydelse för att förklara individens platsskapande i högre 
ålder. Den fysiska förtrogenheten består i människans förmåga att röra sig i ett 
rum man känner väl i sin materiella form. Rutiner och tiden skapar en förtrogen-
het med den fysiska omgivningen som kan vara av stor relevans för den som har 
svårt att röra sig. Den sociala förtrogenheten, för det tredje, handlar om viktiga 
sociala relationer likväl som en kunskap om platsen i förgången tid. Att ha dessa 
kunskaper och kontakter ger ytterligare en förtrogenhet med platsen där man åld-
ras. Dessa tre förtrogenheter ska inte uppfattas som separata, utan bygger i hög 
grad på varandra. Tillsammans skapar de en åldersspecifik relation till rummet. 

Den som är äldre har på ett annat sätt än yngre haft tid att utveckla en rums-
lig relation med alla dessa tre förtrogenheter, menar Rowles. De äldre som han 
intresserade sig för i sin tidiga forskning var de som hade haft en längre konti-
nuitet i sitt boende. Till viss del kan den relativt låga flyttningsfrekvensen för 
äldre stödja ett antagande om att många äldre har bott på ett och samma ställe 
under längre tid. Men det finns anledning att kritisera honom för att se äldre 
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som mycket stationära när det kommer till deras boende. Kanske kan hans be-
tonande av en lång kontinuitet i boendet också förklaras med de kohorter som 
han studerade under 1970- och 1980-talen. Dagens äldre är något mer rörliga än 
tidigare decenniers äldre. Som Per Gustafsson påpekar behöver det inte finnas 
en motsättning mellan en platstillhörighet och en rörlighet i rummet (2001). Men 
Rowles betonar ändå tiden någon levt på en plats som central med ett ålders-
perspektiv. Jag ser det som att platstillhörigheten kan skapas av ett långt liv på 
samma plats likväl som en kortare tid på samma plats, men att åldrandet oav-
sett detta skapar ett behov av att ha en social, fysisk och autobiografisk relation 
till platsen, för att använda Rowles tre dimensioner. Men lika viktigt som att 
intressera sig för den tid som gått är att också vända blicken mot det som ligger 
framför de äldre (Smith 2009, 34), då de äldres platstillhörighet också skapas av 
det faktum att de är medvetna om att framtida ytterligare funktionsförluster kan 
komma. Mellan det som varit och det som skall komma lever de äldre. 

Sheila Peace, Caroline Holland och Leonie Kellaher arbetar i samma tradition 
som Rowles (Peace m.fl. 2005; 2006). De studerar den åldrande individens rela-
tion till det egna hemmet, grannskapet och den vidare omgivningen. Åldrandet 
gör omgivningen tydligare för individen, och skapar i sig nya rum, menar de. 
Liksom för Rowles har deras rum en biografisk dimension, och individen lever 
därför med ständigt nya rum även om hon befinner sig på en och samma plats. I 
deras studie finns ett flertal individer som flyttat mellan olika platser under livets 
gång, vilket för dem inte omöjliggör skapandet av en ny intim platstillhörighet. 
Individen framstår som förmögen att klara ett byte av bostad eller bostadsort, så 
länge det sker under hennes egen kontroll.

Rowles betonar att både platsen och den åldrande människan förändras, och 
det är just dessa förändringar som blir det åldersspecifika i platstillhörigheten. 
Tillsammans med Hege Ravdal skriver han:

It is important to acknowledge that aging in place is not a static phenomenon. It 
is not merely an expression of inertia, of a desire to remain in a familiar home. 
Rather, aging in place is a dynamic phenomenon best understood as an outcome of 
ongoing interaction among a complex set of interdependent factors. While aging 
in place may frequently have been viewed as a form of locational status quo, it is in 
fact a dynamic relationship between a person and his or her environment (Rowles 
& Ravdal 2002, 91). 

Denna syn på åldrande som en förmåga att möta förändringar (se även Alftberg 
2012, 154f), är av stor vikt. Åldrande på landsbygden är för den som levt där 
länge också att ha levt med mycket stora omvandlingar under 1900-talet. Det 
förbinder landsbygdens åldrande med en förmåga att hantera förändringar. 

Lia Bryant och Barbara Pini anlägger ett genusperspektiv på platstillhörighet i 
en studie av äldre på den australiensiska landsbygden. Medan både män och kvin-
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nor uppvisade tillhörighet till det lokala samhället, menar de att grunden till detta 
varierade. De skiljer mellan ”meanings of belonging” och ”mechanisms of belong-
ing” (2011, 136). De menar att männen kunde känna tillhörighet till trakten (the 
community) främst genom tidigare och nuvarande engagemang i sportaktiviteter, 
medan kvinnorna grundade den på vänskapsrelationer. Även om både kvinnor 
och män månar om att få vara kvar på samma plats även med funktionsförluster, 
finns det anledning att fråga sig om det också kan finnas skillnader.

Även den äldre som har starka känslor för sitt boende kan ändå vara intres-
serad av att flytta till något annat. Stephen M. Golant försöker förstå äldres val att 
vara kvar i alternativt flytta från sitt boende (2011). Han skiljer mellan hur väl den 
enskilda individen upplever sig tillfreds med sin omgivning (”comfort”) och hur 
väl hon kan bemästra den (”mastery”). I att vara tillfreds ingår känslor av behag 
och obehag, samt minnen av tidigare händelser. I att bemästra sin omgivning 
ingår däremot att känna sig kompetent i den och att känna att man har kontroll 
över den. Omgivningen kan utgöras av ett rum, det egna hemmet, eller platsen 
man bebor i vidare bemärkelse. Ett kvarboende menar Golant är önskvärt om 
individer både kan känna sig tillfreds i och bemästrar sin omgivning, men när 
däremot en eller båda dessa sidor inte längre kan uppfyllas kan det istället vara 
relevant för de äldre att flytta. Hans åtskillnad kan förklara varför en människa 
visserligen säger sig trivas men att en flytt vore önskvärd, eller tvärtom att det 
finns många problematiska delar med boendet men att det samtidigt inte är ak-
tuellt att söka sig någon annanstans. 

Lämpliga platser för åldrande?
Från ett socialmedicinskt håll finns också ett intresse för den åldrande män-
niskans relation till platsen (Iwarsson m.fl. 2007; Iwarsson m.fl. 2013). I denna 
forskning blir hemmet eller den fysiska omgivningen utanför hemmet ett medel 
för att nå bättre hälsa för de äldre. Det är ett instrumentellt förhållningssätt till 
de äldres omgivning som visserligen också innehåller en dimension av platsska-
pande, men i huvudsak är forskningen inriktad på att finna verktyg för att skapa 
ett aktivt åldrande och en god hälsa för de äldre. Platser de bebor och inte minst 
rör sig på, blir utvärderingsbara som stödjande eller stjälpande. En central tanke 
är att en bibehållen förmåga till mobilitet, det vill säga en förmåga att förflytta 
sig själv, är viktig för den åldrande människan. Mobilitet blir härigenom ett sätt 
att skjuta undan åldrandets negativa konsekvenser.

I förlängningen vill Rowles likväl som Peace, Holland och Kellaher inte bara 
förstå åldrandets rumsliga dimensioner, utan de är också intresserade av kun-
skap om hur relationen människa-plats skapar ett välmående för den enskilda 
(se även Keating & Phillips 2008). Ett gott åldrande (”ageing-well”) ses som må-
let med människans relationsskapande med rummet. Tillhörigheten till platsen 
ses som något som underlättar för individen att klara vardagens svårigheter. Ju 
starkare emotionell bindning, ju längre en människa har bott på en plats och 
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ju mer hon kan känna sig hemma, desto friskare och lyckligare förväntas hon 
vara. Denna tankegång gör platstillhörigheten till ett medel för att mer eller min-
dre mota bort de negativa konsekvenserna av en hög ålder. Gränsen mellan att 
betona det goda åldrandet och förnekelsen av ålder kan vara hårfin, påpekar 
McHugh (2003). Det framstår som att åldrandet alltid måste mildras, eller kanske 
rent av motverkas, som vore det i alla lägen en process som inte var önskvärd. 
Äldres platstillhörighet anser jag dock inte måste ses som något som skulle för-
handla bort en hög ålder, utan istället något som förutsätter hög ålder och många 
gånger en funktionsförlust. Platstillhörigheten för äldre skiljer sig då från yngre 
i samhället, och borde rimligen synliggöra ålderns betydelse och inte bara vara 
en motvikt till den. 

Begreppet terapeutiska landskap används i studier av äldres rumsliga relatio-
ner (Gesler 2005; Kearns & Andrews 2005, 21f; Milligan m.fl. 2004; Williams 2002; 
2010). Här ses platsskapande och välmående som förbundna, men inte som kau-
sala. Termen syftar till att förstå socialt skapade rum som mer eller mindre ”he-
lande” (Williams 2002) för exempelvis den sjuka eller åldrande individen. Det blir 
inte platsen i sig, utan det sätt på vilket individen förstår den, som skapar ett gott 
eller sämre åldrande. Det terapeutiska landskapet är situationellt, och därmed nå-
got som varierar genom livsloppet likväl som mellan individer (Gesler 2005, 296). 
Detta begrepp är intressant då det kan hjälpa till med att se rumsskapande som en 
specifik process för den med hög ålder och omsorgsbehov, utan att för den skull se 
rummet som de facto ont eller gott för individen, eller se hög ålder och funktions-
förlust som något som kan förminskas genom en stark platstillhörighet. Istället blir 
dessa terapeutiska funktioner skapade utifrån omsorgsbehovet. 

Att åldras ”hemma”

Litteraturen om platstillhörighet tangerar ofta ordet hemma. Att känna tillhörig-
het, är att vara hemma på en plats. Hem är ett av de centrala begreppen i geogra-
fiämnet, och är både att se som materiell och immateriell (Blunt & Dowling 2006, 
22). Hemmet är både en plats och en känsla. 

Hemmet blir viktigare när vi åldras, därom verkar forskningen vara sam-
stämmig (Milligan 2009, 92; Moore & Ekerdt 2011, 189f; Oswald & Wahl 2005, 
25; Wiles m.fl. 2009, 665). Hemmet för de äldsta i samhället, både sett som plats 
för åldrande och som den plats där omsorg ges, är föremål för en större mängd 
rumsligt intresserad litteratur. Hemmet ges främst betydelsen den egna bosta-
den (se t.ex. de Medeiros m.fl. 2013; Dyck m.fl. 2005; Mowl m.fl. 2000; Rowles & 
Chaudhury 2005; Wiles 2005b), men även särskilda boenden för äldre (se t.ex. 
Andrews 2005; Cutchin 2013; Kontos 2000; Lundgren 2000; Milligan 2005) och 
det vidare lokalsamhället (se t.ex. Bartlam m.fl. 2013). När jag intresserar mig för 
de äldres bostad och närmaste omgivning och känslan av att vara hemma eller 
tvärtom sakna denna känsla, är jag med andra ord i gott sällskap. 
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I Gillian Rose’s numera klassiska kritiska genomgång av den kulturgeogra-
fiska forskningen ur ett feministiskt perspektiv, kritiserar hon inte minst de hu-
manistiska geograferna för att idyllisera hemmet, och för att rent av göra plats 
(”place”) till liktydigt med hemma. De humanistiska geografernas “home/place 
is not one that many feminists would recognize, though: it is conflict-free, caring, 
nurturing and almost mystically venerated by the humanists (1993, 56), skriver 
hon. Det rimmar illa med den feministiska rörelse som utpekade hemmet som 
en plats för förtryck av kvinnor, menade Rose.

Flera forskare påpekar i likhet med Rose att hemmet är en plats där de äldre 
kan uppleva våld och en oro över sin livssituation (Blunt & Dowling 2006, 14f; 
Oswald & Wahl 2005, 23; Whitaker 2007, 45; Wiles m.fl. 2009, 665). Detta gör i 
sin tur att ett uppbrott från det egna hemmet också kan ses som något positivt, 
menar Milligan (2009, 75). Att betona ett kvarboende kan med andra ord riskera 
att negligera alla de negativa betydelser det egna hemmet har. Ibland kan en dis-
kontinuitet i boendet vara det önskvärda för äldre, en kunskap som allt mer gjort 
sig gällande även i svensk debatt och politik (Sandstedt & Abramsson 2012, 30). 

Christine Milligan ger en god överblick över hur hemmet har belysts i den 
geografiska forskningen kring samhällets äldsta (2009). Hon utgår från det brit-
tiska samhället, men liksom hon själv betonar är den brittiska utvecklingen en 
del av en internationell trend med en kontinuitet i äldres boende. Hennes bok är 
därför relevant även för den som forskar i andra nationella kontexter. I boken är 
hemmet den egna bostaden, det särskilda boendet men också det lokala samhäl-
let. Att hemmet är omhuldat av de äldsta, skriver hon, har sin grund i antagandet 
att en stark bindning till en plats har en stärkande verkan för den åldrande indi-
viden på tre sätt (Milligan 2009, 67ff). För det första ges hemmet en funktion som 
en skyddad och familjär plats (”haven”) som kan ge en känsla av säkerhet. För 
det andra hänvisar hon till utvecklande av rutiner i hemmet, som visserligen kan 
förändras och ges nya innebörder, men som ändå har stor betydelse för gruppen 
äldre. Slutligen är hemmet också en plats för en förkroppsligad identitet. I hem-
met finns minnen av det levda livet och här uttrycker sig också den äldre som en 
individ. Sammantaget verkar dessa värden för att det egna hemmet ska bli sett 
som den primära platsen för åldrande och omsorg. 

Liksom landsbygden kan ses som dubbeltydig som plats för att åldras på med 
ett konstruktivistiskt synsätt, kan även det egna hemmet ges flera meningar. Mi-
chael Brown (2003) har i en uppmärksammad artikel baserad på intervjuer med 
vårdgivare utmejslat fyra rumsliga paradoxer i studiet av hospicevård i hemmet 
i USA. Artikeln manar till att lyssna till motstridigheter i människors berättel-
ser om betydelsen av det egna hemmet. Paradoxerna handlar om den döendes 
känsla av att ha kontroll och nödvändigheten av att lämna ifrån sig kontrollen 
för att vård ska vara möjlig, om att den döende är beroende av andras hjälp för att 
kunna känna sig autonom i sitt eget hem, om att hemmet blir både en plats för en 
interpersonell relation mellan vårdtagare och -givare samtidigt som deras rela-



46

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kring åldrande och omsorg

tion styrs av en officiell välfärdspolicy samt att hemmet både ges mening som en 
god och en dålig plats att dö på. Browns paradoxer gör den kritik som i Gillian 
Rose’s spår kritiserar ett idealiserande av hemmet till en kritik av det ensidiga 
perspektivet. Det faktum att hemmet många gånger ges innebörden av att vara 
en trygg plats med utrymme för självständighet, får inte skymma hemmet som 
en plats för oro och beroende.

OMSORG OCH LANDSBYGD

I fokus för denna studie står människor som behöver och som ger äldreomsorg, 
vilket i avhandlingen benämns enbart omsorg. I detta kapitel ska begreppet om-
sorg definieras närmare, och de sektorer som tar del i omsorgen om de äldre 
kommenteras. Internationellt finns en geografisk forskning som intresserar sig 
för omställningar och särdrag i landsbygdens omsorg. Kapitlet avslutas därför 
med en internationell utblick över några teman i en ruralgeografisk gerontologi. 

Omsorgsbegreppet 

En grov avgränsning av omsorg från ordet vård anger att vård har en medicinsk 
grund och ges till den som kan bli botad från sin åkomma, medan omsorg dä-
remot avser de insatser som sker för barn, äldre eller människor med funktions-
nedsättning för att deras vardag ska fungera så bra som möjligt (Qvarsell 1991, 
151). I realiteten är det inte lätt att göra denna uppdelning, då delar av det som 
sker inom det som betecknas omsorg också kan sägas vara vård. Sjukvård och 
äldreomsorg i det offentligas regi har emellertid sina egna respektive organisa-
tioner och professioner. Begreppet omsorg är välanvänt i flertalet forsknings-
discipliner, liksom det engelska ”care”. Det är också det begrepp som används i 
politik och den offentliga sektorns arbete. 

Min förståelse av vad som är omsorg överensstämmer inte alltid med annan 
forskning, den offentliga förvaltningen eller för den delen informanterna själva, 
då jag inbegriper många göromål i det. I omsorg inkluderar jag hjälp med per-
sonlig hygien, hjälp med skötsel och tillsyn av hemmet, hjälp med förflyttningar 
och en slags tillsyn av och samvaro med den äldre. Det förekommer att omsorg 
får en liknande vid definition även i annan forskning (Jegermalm & Jeppsson 
Grassman 2009a, 356), men ofta ingår inte alla de delar av hjälp som jag har in-
kluderat i begreppet. Jag anser att det finns styrkor i att använda ordet omsorg 
även om jag ger det en vidare innebörd än vad som många gånger är gängse: det 
är ett etablerat begrepp och det har en komplexitet som andra ord (så som assis-
tans eller support) inte har.
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Hjälp vid funktionsförlust
Omsorg ges till den som upplevt en förlust av funktioner. Agneta Stark definie-
rar det som ”a set of activities useful and often necessary to daily life that an elderly 
person is not – or most often no longer – able to provide for herself” (2007, 14, kursi-
vering i original). Vad som ska ses som nödvändiga behov för en fungerande 
vardag är inte en gång för alla givet utan varierar över tid och rum. Medan ordet 
funktionsnedsättning kan användas av någon som under hela sitt liv lever med 
funktionsnedsättningar, anger ordet funktionsförlust att det är något som har 
förändrats för individen med stigande ålder.

Även ordet hjälp används synonymt med omsorg i avhandlingen. Det är en 
sammanblandning som jag inte är ensam om att göra (Szebehely 1996; Winqvist 
1999, 22). Hjälp ligger närmare informanternas egna ord för att beskriva det som 
också benämns en omsorgssituation. Både omsorg och hjälp anger att någon behö-
ver någon annans tjänster, men hjälp är ett mer allomfattande begrepp än omsorg.

Kari Wærness gjorde på 1980-talet en distinktion mellan social service och 
omsorg, där den som får service har en överordnad position medan den som får 
omsorg däremot har en underordnad position gentemot den andra individen 
(Wærness 1984, 189). Den som får social service kan klara av att göra saker till sig 
själv, men överlåter det åt någon annan. Mycket av det som ofta ses som kvin-
nors omsorgsarbete i hemmet ska med denna distinktion ses som social service. 
Omsorg reserveras enbart för dem som har behov av andras hjälp på grund av 
att man inte själv är förmögen att klara vissa moment. 

Wærness betoning av att maktförhållandena i omsorgen sätter den äldre i ett 
underläge gentemot sin omsorgsgivare är ett synsätt som jag inte till fullo delar. 
Det är inte bara en part som kan ses som givare och en part som kan ses som tagare 
i en aktuell omsorgssituation. Även omsorgsgivaren kan uppleva sig som den som 
får något. Omsorg är därtill ett givande och tagande under hela livet, och inte ens 
de individer som är i betydande behov av hjälp under stora delar av sina liv behö-
ver alltid befinna sig enbart på den ena sidan av en omsorgsrelation (Torgé 2014). 

Omsorgens sidor
Ofta påpekas att omsorgen innehåller två förbundna sidor: en praktisk och en 
emotionell. Marta Szebehely definierar omsorg som ”praktiska sysslor utförda 
med noggrannhet och omtanke av en känslomässigt engagerad person” (1996, 22, kur-
sivering i original). Omsorg kan ses som en räcka uppgifter som måste göras av 
någon, men också som ett förhållningssätt gentemot andra människor (Milligan 
& Wiles 2010, 737). I engelskan görs distinktionen mellan ”care for” och ”care 
about”, där det praktiska arbetet korresponderar mot det första. Omsorgsarbetet 
kan handla om att hjälpa någon med kroppen, hemmet eller kanske att förflytta 
sig. Det är alltså fråga om praktiska sysslor. Vissa uppgifter kan vara synligare 
än andra. Så kan den omsorg som hemtjänstens personal ger vara lättare att sätta 
fingret på än den omsorg som en make eller maka ger i hemmet. 
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Den emotionella omsorgen (”care about”) är en kvalitativ sida av omsorgen 
som är betydligt svårare att se och kunna mäta än det fysiska arbetet, men finns 
där ändå som en förväntan om att omsorgen ska vara omsorgsfullt utförd. Dess-
utom finns moment inom omsorgen som handlar om en övervakande roll eller 
att innesluta någon i en gemenskap, tillsammans eller separerad från en praktisk 
omsorg. Det är viktigt att påpeka att båda dessa sidor av omsorgen är nödvändiga, 
men att den praktiska delen kan innebära många tidskrävande och fysiskt tunga 
moment som inte har sin motsvarighet i den emotionella delen av omsorgen. 

Nicky James utökar dessa två sidor med en organisatorisk nivå (1992). Orga-
nisation står både för en fysisk organisation och för ett dagligt sätt att organisera 
omsorgen. Det handlar om i vems regi som omsorgen utövas, men också om så-
dant som en arbetsfördelning mellan könen, mellan yrkesgrupper eller omsorgs-
sektorer, om staters skilda omsorgsmodeller eller om hur omsorgen om någon 
inlemmas i ett dagligt schema. Det är inte den mest uppenbara delen av omsor-
gen (James 1992, 492), men likväl viktig för att den alls ska kunna realiseras.

Den ständigt närvarande omsorgen
Inom omsorgsforskningen finns en inriktning som uppfattar omsorgen som ett 
sätt att vara människa i samhället, eller rent av den grundläggande immateriella 
relation människor har till varandra (Kröger 2009, 402). Denna syn på omsorgen 
är sammanfattad i begreppen ”ethics of care” eller ”care ethics” (Held 2005; Se-
venhuijsen 1998; Tronto 1993). Det är perspektiv som kan användas på såväl en 
formaliserad och reglerad omsorg som inom den offentliga sektorn och frivil-
ligrörelser, och om omsorg som sker inom nätverk som familj och grannskap. 

Människan är beroende av andra under stora delar av sitt liv och kan rent 
av inte vara helt oberoende av andra för att existera. Forskning som använder 
begreppet ethics of care involverar många former av omsorg, så som om barn, 
äldre och människor med funktionsnedsättning samt tidvis även det som Kari 
Wærness (1984) betecknar som social service. När det introducerades i större 
skala i forskningen användes det för att kritisera en förståelse av omsorg som 
en börda och ett icke-önskat arbete, inte minst som oavlönat inom familjen för 
kvinnor i arbetsför ålder (Fine & Glendinning 2005, 604). Med begreppet finns en 
möjlighet att se omsorg som ständigt närvarande, kanske i den mån att det även 
kan kritiseras för att trivialisera omsorg. Emellertid blir en landsbygd med en 
ökande andel äldre i befolkningen inte en plats för nya och oväntade omsorgs-
behov, utan snarare en plats som alltid har haft och kommer att ha en mångfald 
av omsorgsrelationer att hantera. Perspektivet som ethics of care erbjuder under-
stryker också vikten av att inkludera omsorgsgivande och -tagande i landsbygds-
forskningen. Det är inte bara en part som kan berätta om den relation som skapas 
genom omsorgen.

Människan kan inte vara fri från andra enligt synsättet som ethics of care 
 erbjuder, utan hon är under åtminstone perioder av sitt liv del av ett ömsesidigt 
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beroendeförhållande. Parterna i en omsorg ska inte ses som enbart konkurre-
rande om att få sina intressen tillgodosedda. För att den äldre med behov ska 
kunna få omsorg, måste individen också vara intresserad av att göra detta möj-
ligt för omsorgsgivaren. Det finns en reciprocitet (Tronto 1993, 67) som gör att 
båda parter är intresserade av att se till den andras behov. Alla har erfarenheter 
av att vara den som behöver omsorg, åtminstone som barn, och många har er-
farenheter av omsorgsgivande under livets gång. Det finns därmed, konstaterar 
Jean Connolly Carmalt och Tobb Faubion, inget underlag för att skuldbelägga 
den som är i behov av någon annans hjälp:

Care ethics teaches us that dependency is part of the human condition and that 
we should never affix blame for the need to be cared for, a lesson which undersco-
res the connection between dominant discourses surrounding neoliberal policy 
reform and ethical responsibility. We all require care and are cared for in unseen 
and unrecognized ways all the time (Carmalt & Faubion 2010, 296).

Med hjälp av begreppet ethics of care ges en möjlighet att diskutera vad bero-
ende och självständighet kan betyda. Helt autonom är människan som sagt ald-
rig, utan hon är beroende av andra liksom andra är beroende av henne. Däremot 
finns alltid ett moraliskt dilemma i omsorgen som aldrig helt kan lösas såtillvida 
att frågor som vad behov är, vems och vilka behov som ska tillgodoses och av 
vem inte kan lösas en gång för alla (Tronto 1993, 137f). Det ger därmed omsorg 
legitimitet som en viktig politisk fråga. Ethics of care vill, som inledningsvis 
kommenterades, uppvärdera omsorgen och inte se den som enbart en belastning 
för samhället, men förnekar för den skull inte att det kan vara ett omfattande 
arbete för individen som ger omsorg. 

Att uppmärksamma och uppvärdera omsorgsgivande och omsorgstagande 
är att ge omsorgen en mer central plats även i vetenskapen. Michael Brown kri-
tiserar den politiska geografin för att inte i tillräcklig omfattning ha intresserat 
sig för omsorg (2003) och Linda McDowell (2004), Victoria Lawson (2007) och Jeff 
Popke (2006) för fram betydelsen av en geografisk vetenskap som sätter omsorg 
om andra och en omsorgsetik i centrum. Även med ett inomvetenskapligt per-
spektiv erbjuder ethics of care med andra ord en möjlighet att ge omsorg en mer 
framskjuten position.  

En svensk offentlig omsorgsmodell

I internationella jämförelser finns några karaktäristika som skiljer ut en svensk 
eller skandinavisk välfärds- och omsorgsmodell (Anttonen & Sipilä 1996; Esping-
Andersen 1990; Lyon & Glucksmann 2008), även om skillnader mot andra länder 
inte alltid uppfattas som avsevärda (Rauch 2007). Den offentliga sektorn tar för-
hållandevis stort ansvar för äldres omsorg. Andra välfärdsmodeller förlitar sig 
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på marknadslösningar, familjemedlemmar eller en frivilligsektor i högre grad, 
och den offentliga sektorn fungerar ofta som en garant för att de som inte kan 
ordna social service på annat sätt inte ska stå helt utan ett skyddsnät. Även om 
det finns fler omsorgsgivare än det offentliga i Sverige, är den offentliga sektorns 
tyngd av stor betydelse.

Universalismen är en viktig grundtanke i de skandinaviska välfärdsstaterna 
(Esping-Andersen 1990, 27). När välfärdsstaten växte fram i Sverige och tog på 
sig ansvaret för äldreomsorgen, blev omsorg en rättighet för alla (Michaeli 2004, 
35). Omsorgen är behovsprövad, vilket gör att enbart funktionsförluster ska av-
göra vem som får den. Tanken har varit att alla oberoende av faktorer så som 
ekonomisk ställning, familjesituation eller rumslig position ska kunna komma 
i åtnjutande av den omsorg som det offentliga tillhandahåller. Detta har stor 
betydelse för landsbygden. Medan annan samhällsservice minskar på svensk 
landsbygd, bedriver den offentliga sektorn fortfarande hemtjänst och annan om-
sorg där i lika hög utsträckning som i staden. Däremot kan äldreboenden vara 
placerade i större orter.

I svensk omsorgsforskning har det offentligas starka roll bidragit till att det 
är dess omsorg som har dominerat intresset (Jeppsson Grassman & Whitaker 
2012, 14f; Kröger 2005, 243; Szebehely 2005, 171). Omsorg av anhöriga, privata 
företag, frivilligorganisationer eller i andra sociala nätverk har därmed fått en 
undanskymd roll. Även om forskningen allt mer uppmärksammat även andra 
sektorers omsorg, är det relevant att påpeka att vi vet betydligt mer om den of-
fentliga sektorn än om andra omsorgsgivare. Denna avhandling vill bidra till 
den forskning som ser omsorg som bedriven av flertalet sektorer. Den offentliga 
sektorn står inte ensam i sitt omsorgsgivande, men dess stora ansvar för äldres 
livsvillkor sätter stora spår i andras omsorgsgivande.

Rumsliga variationer
En av universalismens sidor är att bostadsort inte ska vara avgörande för vilken 
omsorg som kan fås av det offentliga. I praktiken har de svenska kommunerna ett 
stort inflytande över den offentliga äldreomsorgens realisering, och har så haft 
ända sedan socknarna ombildades till kommuner. Det aktualiserar ändå frågan i 
vilken mån det finns rumsliga variationer i den offentliga sektorns omsorg.

Gun-Britt Trydegård och Mats Thorslund har studerat kommunala skillna-
der i hemtjänsten i två artiklar med ungefär 10 års mellanrum (Trydegård & 
Thorslund 2001; 2010). I den tidigare artikeln tycker de sig se skillnader mellan 
kommunernas verksamhet, men deras slutsatser är att det inte enkelt går att för-
klara variationerna. Kommuner som var glest befolkade hade i deras material 
emellertid en högre andel äldre med hemtjänst, liksom kommuner med negativ 
befolkningsutveckling. I den senare artikeln menar de sig se allt mindre skillna-
der mellan kommunerna. Kommunerna har anpassat sig till ett riksgenomsnitt 
och nationella satsningar på utbildning, rankningar av boenden och hemtjänst 



51

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kring åldrande och omsorg

samt ett nationellt utbyte av erfarenheter ser de som orsaker till en allt mer kon-
form omsorg under 2000-talet. De sammanfattar sin senare undersökning med 
att konstatera att det finns allt mindre som talar för att vi har att göra med lokala 
välfärds- eller omsorgsmodeller (Trydegård & Thorslund 2010, 508). 

Även socialstyrelsen noterar denna tendens till allt mindre skillnader mellan 
kommunerna i äldreomsorgen (Lägesrapport 2011, 159ff). Tillgången till äldreboen-
den uppvisar endast mindre skillnader mellan kommuner menar myndigheten. 
Samtidigt skriver man att i deras material är andelen som inte är nöjd med hem-
tjänstens verksamhet större i storstäderna. Anledningen kan både vara en sämre 
utförd omsorg och högre ställda krav, då omsorgstagare i städerna har högre ut-
bildningsnivå (Lägesrapport 2011, 160). Tillgången till respektive den omfattning 
och kvalitet som omsorgen har behöver med andra ord inte vara desamma. 

En som däremot finner skillnader mellan urbana och rurala områden är Gu-
nilla Nordberg (2007). I hennes avhandling i socialmedicin ställs äldre i en ur-
ban miljö (Kungsholmen i Stockholm) mot äldre i en rural miljö (Nordanstigs 
kommun). De äldre i den urbana miljön hade mer formell omsorg, det vill säga 
omsorg av det offentliga, i det egna hemmet i hennes jämförelse. Hon ser en för-
klaring till detta i att fler av de äldre på Kungsholmen levde ensamma, samt att 
de kunde ha större kunskap om vilka rättigheter de har gentemot det offentliga 
(Nordberg 2007, 42). 

Kommunala skillnader kan visserligen vara ett tecken på att omsorgen förde-
las ojämlikt i rummet, men kan också vara ett svar på demografiska skillnader 
och skilda omsorgsbehov menar Davey m.fl. (2006; 2007). I kvantitativa studier 
ställer de individuella hjälpbehov mot den omsorg som svenska kommuner till-
handahåller. Deras resultat visar att utbudet av omsorg i stort också följer be-
hoven. Det talar emot Nordbergs resultat, och visar antagligen att behov och 
tillgång är svåra att mäta.

Det tycks ändå som att omsorgen från den offentliga sektorn i huvudsak är 
likriktad, och att skillnader mellan olika kommuner och mellan urbana och rurala 
områden inte är markanta när man utgår från statistiskt material över den offent-
liga sektorns omsorg. Det går i varje fall inte att säga att det finns klara skillnader i 
tillgången och utformningen mellan stad och land, eller olika landsbygder. 

Förändringar i omsorgslandskapet
Den offentliga sektorns omsorg har förändrats mycket alltsedan den senare de-
len av 1900-talet, med samtida nedskärningar och omstruktureringar. Detta har 
antagits ge konsekvenser även för andra omsorgsgivare. Mönstret är globalt och 
är en väl använd utgångspunkt i forskning (Jegermalm & Jeppsson Grassman 
2012, 422f; Milligan 2009, 1; Milligan & Conradson 2006, 1ff; Milligan & Power 
2010, 568; Phillipson & Scharf 2005, 68; Skinner & Joseph 2011, 151; Szebehely 
1999; Szebehely & Ulmanen 2012; Yantzi & Skinner 2009, 403). Den geografiska 
forskningen talar om ”the voluntary turn” (Milligan & Conradson 2006) när 
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 delar av omsorgen medvetet eller omedvetet övergått från det offentliga till an-
dra omsorgsgivare.  

I den nordiska omsorgsforskningen har det offentligas nedskärningar setts 
som bidragande till en ökning av främst familjens obetalda omsorgsgivande, 
men med reservation för att det inte är en enkel process där den enes omsorg 
kan bytas mot den andres (Kröger 2005, 245ff; Lingsom 1997; Szebehely 1999, 
20). En defamiliserande process har ändå setts som ersatt av en refamiliserande 
(Blome et al 2009, 155), det vill säga att ett tillstånd där det offentliga gjort famil-
jen mindre nödvändig har ersatts av en situation där allt större ansvar lagts på 
familjemedlemmar. Familjen måste enligt ett sådant resonemang bedriva omsorg 
i takt med det offentligas nedskärningar, och ses inte som om den skulle vilja det 
av skäl fristående från det offentliga. 

När omsorg som bedrivits av det offentliga förklaras tas över av andra om-
sorgsgivare vid neddragningar, utgår man från en tanke om att det finns en 
konstant mängd omsorg som behöver ges. Det blir ett nollsummespel (Dahlberg 
2004, 39f) där den enes minskning betyder den andres ökning. Det ger en alltför 
förenklad bild av omsorgsgivande, då det finns motiv till omsorgsgivande som 
inte bara handlar om att det offentliga inte tar ansvar.

För frivilligsektorns del finns en större tradition att uppfatta deras verksam-
het som driven av egna motiv fristående från det offentliga (Dahlberg 2004, Nor-
ling 2005, 8f). Magnus Jegermalm och Eva Jeppsson Grassman uttrycker det som 
att vi har att göra med förklaringar som har med civilsamhället att göra (2009b, 
684; 2012, 424). De betonar att Sverige, trots en offensiv offentlig sektor, har ett 
högt deltagande i frivilligorganisationer. Sett som en del av civilsamhället upp-
visar människor en vilja att vara varandra behjälpliga oavsett hur det offentligas 
verksamhet ser ut. Det utesluter inte att det offentliga har stor betydelse för frivil-
ligrörelsen på andra plan, i form av stöd och påverkan på verksamhetens inrikt-
ning (Lindberg 2005, 321ff). 

Idag sker omsorgen medvetet i allt högre grad i de äldres egna boende, och inte 
på äldreboenden. Mycket grovt beskrivet har omsorgen sedan början av 1900-talet 
förändrats från att ske i hemmet, till att till stor del ha institutionaliserats innan 
den återigen setts som bäst utförd i det egna boendet. Detta är en svensk likväl 
som en internationell trend och sammanhänger både med ekonomiska nedskär-
ningar och med en officiell hållning som ser det egna boendet som viktigt för äld-
res hälsa och möjlighet till en bra vardag (Vård och omsorg 2003, 294). Platsen för 
omsorgen har med andra ord allt oftare blivit den egna ägda eller hyrda bostaden, 
vilket gör att landsbygdens bostäder blivit än viktigare för de äldsta. 

Även om det finns samband mellan omsorgsgivare och platser för omsorgen 
(Milligan & Power 2010, 567; Williams & Crooks 2008, 243) går det inte att göra 
en enkel rumslig uppdelning mellan olika sektorers omsorg. Christine Milligan 
menar att vi ser uppluckrade gränser mellan omsorgsgivare och platser för om-
sorg. Hon skriver:
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The increasing porous boundaries between who performs the tasks of care and 
the sites in which that care takes place points to the need for a more nuanced 
understanding of how and where contemporary care-giving is manifest. These 
newly emerging and more complex forms of care-giving not only transgress the 
boundaries between formal and informal care, but also the public and private 
spaces within which that care is performed (Milligan 2009, 136). 

Såväl det egna hemmet som äldreboendet är platser för omsorg från flera om-
sorgsgivare. Familjemedlemmar, det offentliga och frivilligsektorn ger omsorg 
till äldre i båda dessa boendeformer, även om den kan se olika ut. Förskjutning 
av platser kan förändra karaktären på omsorgen, men en plats ska inte ses som 
liktydig med enbart vissa omsorgsgivare. 

Ekonomiska neddragningar i offentlig sektor, omstruktureringar samt det 
faktum att äldre allt oftare lever i ett eget boende har sammantaget förändrat 
vad Christine Milligan och Janine Wiles benämner omsorgslandskapet (Milli-
gan & Wiles 2010; Milligan 2009, 9ff). Ett omsorgens landskap skapas på såväl en 
makro- som en mikronivå, av övergripande samhälleliga strukturer likväl som 
på en interpersonell nivå (Milligan & Wiles 2010, 738f). Ett omsorgens landskap 
är ett bra begrepp för att beskriva hur omsorgen, både rumsligt och sett till om-
sorgsutövare, kan variera. Det anger att det finns variationer i tid och rum som 
skapar skiftande lösningar för den omsorgsbehövande individen. Viktigt är att 
det offentliga i tidigare forskning ses som den som framför allt skapar variatio-
nerna i detta omsorgens landskap. Men det är inte en sektor som agerar ensam. 
I följande avsnitt ska nu de fem omsorgsgivare som finns företrädda i denna 
avhandling därför ges en närmare beskrivning.

Fem omsorgsgivare

Ett flertal aktörer kan ge omsorg. Att, som vanligt är, skilja mellan formella och 
informella omsorgsgivare, är en mycket grov kategorisering som ger många svå-
righeter att avgränsa olika omsorgsgivare (Kröger 2005, 271). Jag väljer därför 
att istället skilja mellan omsorg av familjemedlemmar, det offentliga, en privat 
sektor, frivilligsektorn och grannar. 

Flytande gränser mellan omsorgsgivare
Marta Szebehely menar att det inte räcker med att skilja mellan olika utövare 
av omsorgen (1999). Därtill måste vi också se till vem som betalar för att omsor-
gen ska kunna realiseras. Hon använder fyra omsorgsutövare: familjen, ”staten”, 
marknaden och frivilligsektorn. I familjen ingår också vänner eller grannar, det 
vill säga kontakter som sker på en informell grund. Staten sätter hon inom cita-
tionstecken då det i praktiken är kommunerna som utför omsorgen om äldre. 
Ett omsorgsarbete kan vara oavlönat, betalas av den offentliga sektorn eller vara 
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privat finansierat av omsorgstagaren i både den formella och den informella eko-
nomin. Detta ger fyra möjliga omsorgsgivare och fyra möjliga sätt att finansiera 
omsorgen på. Sammanlagt blir det i Szebehelys modell sexton möjliga omsorgs-
former. Szebehely illustrerar dessa i en modell (tabell 1):

Szebehelys modell gör det möjligt att se en omsorgsgivare som delaktig i flera 
roller, och kan också visa på skillnader inom grupper av omsorgsgivare som 
ofta ses som tillhöriga samma kategori. En anhörig som ger omsorg kan vara 
obetald (ruta 1a), kan få ersättning i form av monetära eller andra medel av om-
sorgstagaren (1c eller 1d) eller ha lön från kommunen som anhörigvårdare (1b). 
När det offentliga betalar en anhörig (1b) eller en frivilligorganisation (4b) för att 
utöva omsorgen kan det diskuteras om det är att betrakta som del av en offentlig 
omsorg eller som en del av anhörigomsorg respektive den frivilliga sektorn. Värt 
att notera är att det offentliga kan ha en stöttande roll gentemot både anhöriga 
och frivilligsektorn utan att det alltid är ekonomiska transaktioner inblandade. 
Modellen gör också en viktig skillnad mellan en privat sektor som betalas av det 
offentliga (3b) respektive av omsorgstagaren själv (3c eller 3d).

En och samma omsorgsgivare kan ha flera roller gentemot omsorgstagaren 
och det är inte alltid enkelt att avgöra i vilken roll någon ger omsorg. För Szebe-
hely används modellen för att påvisa förändringar över tid mellan framför allt 
det offentliga, anhöriga och marknadssektorn. Hon ser en förskjutning från ett 
omsorgsarbete betalt av det offentliga (2b) till skattefinansierad omsorg av pri-
vata företag (3b), obetalt arbete av anhöriga (1a) samt för den som har råd till en 
privat sektor betalad ur egen ficka (3c eller 3d). Hennes intresse för finansiering 

1a 2a 3a 4a

1b 2b 3b 4b

1c 2c 3c 4c

1d 2d 3d 4d

Tabell 1. Omsorgsarbetets former. Tabell efter Marta Szebehely (1999, 12)

 1 2 3 4

 Familj ”Stat” Marknad Frivillig-
    sektor

VEM BETALAR?

VEM UTFÖR?

d. Privat finansierat omsorgsarbete inom 
den informella ekonomin

a. Oavlönat omsorgsarbete

b. Offentligt finansierat omsorgsarbete

c. Privat finansierat omsorgsarbete inom 
den formella ekonomin
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av omsorgen delar jag inte, men jag ser modellen som ett bra sätt att konstatera 
att gränser mellan olika omsorgsgivare inte är enkla att dra, utan att här finns 
många band och komplikationer som ofta gör olika omsorgsgivare beroende av 
varandra. 

I motsats till Szebehely skiljer jag mellan grannar och familj. Grannar delar 
det fysiska rummet med varandra, vilket inte familjemedlemmar behöver göra. 
Avsaknad av släktband gör också grannars relation annorlunda. Även om de kan 
ha känt varandra under en lång tid, kan grannar komma och gå. I fem kortare 
avsnitt ska nu de fem omsorgsgivarna presenteras närmare.

Familjen
Familjemedlemmar har inget lagstadgat ansvar för att ge omsorg till äldre. Sve-
rige har ett längre fysiskt avstånd mellan generationerna än många andra eu-
ropeiska länder (Hank 2007), och sammanboende över generationsgränserna i 
samma hushåll är mindre vanligt förekommande (Blome m.fl. 2009, 150f). Detta 
kan både ses som en följd av och förstärkande en politik som ser det offentliga 
som en viktig omsorgsaktör. Men trots detta är familjemedlemmar en mycket 
stor omsorgsgivare. 

Familjer betecknar grupper av människor som själva räknar sig som släkt 
(Hallman 2010, 1f). Det är mycket svårt att mäta den informella omsorgen och 
olika undersökningar ger skilda resultat. Orsakerna till detta är flera. Det beror 
på hur frågor om omsorgsgivande är formulerade, om frågan ställs till de äldre 
själva eller till hjälpgivande anhöriga, vad som i den aktuella undersökningen 
ses som omsorg, att kvinnor och män anses tolka hjälpgivande på olika sätt samt 
att det är en form av omsorg som är svår att separera från familjemedlemmars 
umgänge med varandra (Blome m.fl. 2009, 146; Lingsom 1997, 190; Szebehely 
1999, 13; Szebehely & Ulmanen 2012, 22; Winqvist 1999, 39, 44ff). Undersökningar 
visar ändå att familjens omsorg är mer omfattande än den som ges av det offent-
liga (Sundström m.fl. 2002, 353; Szebehely & Trydegård 2007, 209). Den obetalda 
anhörigomsorgen tycks ha ökat i Sverige under de senaste decennierna i takt 
med nedskärningar i offentlig sektor (Szebehely & Ulmanen 2012, 16). Det är 
dessutom kvinnorna som anges stå för en större andel (Johansson m.fl. 2003, 275; 
Szebehely & Ulmanen 2012, 20). Att anhörigomsorgen har ökat har också demo-
grafiska orsaker, då allt fler äldre är gifta i högre ålder och makar därmed kan 
fungera som omsorgsgivare (Johansson m.fl. 2003, 271).

Internationellt anges en rural genusregim och en rural familj premiera kvin-
nors obetalda omsorg av barn och äldre (Asztalos Morell 2008; Scharf 2001, 558). 
Medan en rural kvinnlighet har beskrivits som omsorgstagande har en rural 
manlighet beskrivits som dess motsats (Calasanti & Slevin 2001, 152). Manlighet 
har setts bygga på egenskaper som styrka och dominans (Bull 2009), vilket inte 
är värden som förknippas med omsorgsgivande. Susanne Stenbacka ställer sig 
frågan i vilken mån forskningen osynliggjort män som ägnar sig åt aktiviteter 
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som brukar beskrivas som tillhörande kvinnors domäner (2014, 20). Genom en 
för snäv syn på rural kvinnlighet och manlighet riskerar man att inte synliggöra 
den omsorg som både män och kvinnor bedriver. 

Ett förhållande som pekar på familjens eget aktiva val att ge omsorg är tra-
ditionen med flergenerationsboende i jordbruksmiljö. Detta är också något som 
setts som skapandes en särskild rural omsorg. Här har en historiskt intresserad 
forskning sett en kontinuitet från äldre tiders fördelskontrakt och undantagssys-
tem med nutida samboende i flera generationer på jordbruksfastigheter (Gaunt 
1983, 145; Götlind 2001). Både kontakter mellan generationer och omsorg om de 
äldre har tolkats som byggandes på denna tradition, med konsekvenser att åld-
randet på landsbygden skulle vara mer harmoniskt än i staden (se t.ex. Kjellman 
1984, 136; Åkerman 1981, 26) respektive att det härigenom har funnits en grund 
till många konflikter mellan generationerna (se t.ex. Odén 1991). 

I en studie av jämställdhet och lokala genuskontrakt i Uppsala län under 
ledning av Gunnel Forsberg ses familjens omsorg som baserad på både det 
offent ligas lägre verksamhet och familjemedlemmarnas egna intressen av att 
ge omsorg (Strategier för jämställdhet 2007). Som grund finns Forsbergs begrepp 
lokala genuskontrakt, en beskrivning av en lokalt förhandlad genusrelation som 
inbegriper vardagsliv, arbetsmarknad och deltagande i politiskt beslutsfattande 
(Forsberg 2001, 163). I studien konstateras Heby tillhöra gruppen kommuner 
med ett traditionellt genuskontrakt, i den uppländska kontexten mer specifikt 
benämnt ”Norduppländskt brukskontrakt”. Utgångspunkten för studien är både 
intervjuer med så kallade nyckelpersoner, regionala aktörer och kommuninvå-
nare samt statistiska beskrivningar av länets kommuner. I genomgången av de 
norduppländska brukskontrakten konstaterar man att både barnomsorg och 
äldre omsorg (eller ”vård” som det också betecknas som) i högre grad löses inom 
familjen än i ett riksgenomsnitt (Strategier för jämställdhet 2007, 41). I intervjuerna 
anges att kommunens invånare skulle ha förväntningar på att de äldre ska tas 
om hand av familjemedlemmar (2007, 40). Den statistiska beskrivningen för Heby 
redovisar situationen för 2006. Den visar en högre andel platser på äldre boenden 
och mindre andel äldre med beviljad hemtjänst jämfört med riksgenomsnittet 
(2007, 114). Att utifrån detta uttala sig om huruvida det verkligen visar att famil-
jens omsorg är mer närvarande än i andra genuskontrakt ter sig inte helt lätt. 
Det tycks som om Forsberg m.fl. utgår från en outtalad tanke att det offentligas 
mindre omsorg i form av hemtjänst måste lösas av familjen. Hur detta i sin tur 
förhåller sig till en högre andel äldre med plats på äldreboende uttrycks inte. 
Äldreboende är en offentlig omsorgsform som är mycket omfattande och där 
familjen ofta ger mindre omsorg än när de äldre bor i eget boende.

I en enkätstudie utförd av Socialstyrelsen kring omsorgsgivande i den svens-
ka befolkningen till sjuka, människor med funktionsnedsättning och äldre för-
fattad av Gerdt Sundström och Bo Malmberg, konstateras att skillnader mellan 
stad och landsbygd (i deras text ”glesbygd”) inte är stora. ”Personer i glesbygd 
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är bara obetydligt mer aktiva som omsorgsgivare”, skriver de (Omsorg människor 
emellan 2006, 18), och hänvisar dessutom till studier som både bekräftar och säger 
emot deras resultat. Gunilla Nordbergs redan nämnda studie av omsorgsgivan-
de i Kungsholmen, Stockholm respektive Nordanstigs kommun visar däremot 
på skillnader mellan stad och land. I hennes studie har de äldre på landsbyg-
den mer informell omsorg än de i den urbana studien, utan att de uppvisade en 
sämre hälsa (Nordberg 2007, 38). Tillvägagångssätten i dessa studier var olika. I 
Socialstyrelsens studie frågades omsorgsgivarna genom enkäter, Nordberg lät 
däremot sjukvårdspersonal med kunskap om individens omsorgsbehov inter-
vjua de äldre.  Skilda metoder tycks ge skilda resultat och ger ingen definitiv 
vägledning i frågan om huruvida omsorgen av andra än det offentliga, var vid 
företrädesvis avses familjen, skulle ha större omfattning på landsbygden. 

Den offentliga omsorgssektorn
Den offentliga omsorgen har sett en fortsatt minskning av de ekonomiska resur-
serna under 2000-talet (Szebehely & Ulmanen 2012). Dessutom har en strängare 
biståndsbedömning, högre avgifter och förändringar av omsorgens karaktär 
gjort den mindre attraktiv, vilket också bidragit till att en minskning av antalet 
äldre som använder sig av denna omsorgsform har skett (Szebehely 2005, 159). 
De som får omsorg i det offentligas regi har större omsorgsbehov idag än vad de 
hade för några decennier sedan (Gustafsson & Szebehely 2005, 10; Sandstedt & 
Abramsson 2012, 24), ett förhållande som är viktigt att påpeka. Det betyder att 
de som får plats på ett äldreboende ofta har många svårigheter i vardagen, och 
att de som bor hemma ofta har behov av hjälp som det offentliga inte beviljar. 
Det senare ses som en orsak till att andra omsorgsgivare kommit att få ett större 
ansvar. Det går vid sidan av ekonomiska neddragningar också att tala om en 
omstrukturering av omsorgen, även om det inte alltid är lätt att avgöra vad som 
är vad. Larm, färdtjänst och färdiga matlådor har blivit vanligare samtidigt som 
tillsyn och hjälp med måltider har minskat (Sundström m.fl. 2002, 354), vilket 
skulle kunna ses som att viss hemtjänst också har bytt skepnad.

Den offentliga sektorn har vid sidan av ekonomiska neddragningar fått nya 
förutsättningar genom ideologier sammanfattade med beteckningen New Pu-
blic Management (NPM) (Gustafsson & Szebehely 2005, 8; Stolt & Winblad 2009, 
904). Med NPM betonas att den offentliga sektorn bör bedriva sin verksamhet i 
högre utsträckning som företag, konkurrensutsättas och införa beställar- och ut-
förarmodeller för att bli mer kostnadseffektiva och utveckla verksamheten. Idag 
är beställar- och utförarmodeller vanligt förekommande inom omsorgssektorn 
och har härigenom förändrat de anställdas arbetsvillkor och deras möten med 
de äldre (Gustafsson & Szebehely 2005). Det har blivit en i högre grad tidspressad 
och detaljstyrd verksamhet. Beslut om hemtjänst innehåller även beslut om vad 
som ska göras och en uppskattning av hur lång tid som behövs för den anställda 
att kunna utföra dessa sysslor. Det betyder att det finns ett begränsat utrymme 
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för de äldre och hemtjänstens personal att vara flexibla och anpassa sig efter den 
äldres behov för dagen. 

De stora städerna var först med att introducera privata företag i den offentligt 
finansierade verksamheten när möjligheten för detta öppnades under 1990-talet 
(Erlandsson m.fl. 2013, 51; Stolt & Winblad 2009, 907). Det har enligt Stolt och 
Winblad sedan skapats kluster av kommuner med denna form av omsorg, orsa-
kade av ett slags grannskapseffekt (2009). Kommuner som tidigt ändrade system 
har gett inspiration till närbelägna kommuner. Det har också medverkat till att 
politisk färg i kommunerna, som initialt var viktigt för att förklara introduce-
randet av privata företag i offentligt finansierad omsorg, inte längre har samma 
förklaringsvärde (Stolt & Winblad 2009, 908). 

Härtill har det skett en förskjutning från äldreboenden till eget boende och 
därmed också till viss del mot mer hemtjänst och minskat antal platser på äld-
reboenden (Szebehely & Ulmanen 2012). Var fjärde plats på landets alla äldre-
boenden försvann under perioden 2001 till 2012, samtidigt som ökningen inom 
hemtjänsten inte anses varit så pass kraftig att det fullt ut kan kompensera för 
minskningarna av platser på äldreboenden (Szebehely & Ulmanen 2012, 11). 

Den privata omsorgssektorn
Termen privata omsorgsgivare är i denna avhandling reserverad för aktörer som 
agerar på en marknad. De omsorgsgivare som jag avser med termen privata har 
en kund-företagsrelation med de äldre på marknadsvillkor, det vill säga de äldre 
kan utan behovsbedömning köpa sig den omsorg de anser sig behöva. Ytterst få 
i mitt material har hjälp från dessa privata omsorgsgivare, och de utgör därför 
en liten del av det empiriska materialet. Det är inte säkert att vare sig de som 
tillhandhåller dessa tjänster eller de äldre som använder sig av dem uppfattar 
det som omsorg. I de fall som städning betalas av äldre med funktionsförlust och 
svårigheter att städa själva, ser jag det emellertid som omsorg.

Skattesubventioneringar, så kallade RUT-avdrag, används av 8 % av befolk-
ningen över 65 år, en siffra som är ungefär dubbelt så stor som för personer i 
lägre åldrar (Erlandsson m.fl. 2013, 50). Det är en form av omsorg som dessutom 
används mest av de med högre inkomster (Erlandsson m.fl. 2013, 51). 

Jag kommer att diskutera den privata sektorn i ett eget avsnitt men i samband 
med den offentliga sektorns omsorg i analysen. Dessa två sektorer har stora 
skillnader, framför allt sett utifrån ett organisationsperspektiv. Kostnaden för 
omsorgstjänster från privata företag kan vara subventionerade med skattemedel, 
men kan inte regleras genom den politiskt styrda äldreomsorgsverksamheten i 
den specifika kommunen. Den som önskar denna omsorgsform kan förutsatt att 
pengar finns köpa den utan beslut av en kommunal handläggare. Här finns en 
stor skillnad i relation till den offentliga sektorn.

Båda dessa omsorgsformer har däremot anställda, tillhör en organisation 
med reglerad verksamhet och får därmed något av en liknande relation till äldre 
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omsorgsbehövande. Båda kan hänföras till en formell omsorg genom att verk-
samheten är reglerad av organisationers krav (Winqvist 1999, 22). Från de äldres 
horisont har jag förstått relationen till de anställda som snarlik, och har därför 
valt att ha den begränsade diskussionen kring den privata sektorns omsorg i 
anslutning till den offentliga sektorns. 

Frivilligsektorn
Frivilligsektorn står i avhandlingen för en organiserad och icke-vinstdrivande 
sektor. Även om frivilligorganisationers omsorgsarbete har uppmärksammats i 
forskningen har de inte haft någon framträdande roll när välfärd och mer spe-
cifikt den svenska paletten av omsorgsgivare beskrivits i forskningen (Dahlberg 
2004, 39; Jeppsson Grassman 2005, 283; Olby 2001, 73; Svedberg m.fl. 2010, 10). Lik-
som familjen har dess verksamhet hamnat i skuggan av den mycket mer framträ-
dande offentliga sektorn. Lars Svedberg menar till och med att denna verksam-
het har betraktats som ett misslyckande för välfärdsstaten (Svedberg 2001, 146).  

Studier av frivilligsektorns verksamhet av och för äldre på den svenska lands-
bygden visar både att det finns relevans i synsättet att dess verksamhet är skapad 
i relation till det offentligas neddragningar, men kanske främst att det bygger 
på helt andra motiv (Norling 2005; Svensson 2006; Turunen & Marusarz 2010). 
Genom enkäter frågade Lars Svensson föreningar som skapar mötesplatser för 
äldre på landsbygden i Västra Götalands län, varför de bedriver en verksamhet. 
Han sammanfattar de vanligaste svaren med orden gemenskapsmotiv, omsorgs-
motiv, bygdemotiv samt kyrkligt/ideologiskt motiv (2006, 56). Mattias Norling 
anger dessutom att det finns få alternativ till frivilligrörelser på landsbygden, 
samtidigt som landsbygdens småskalighet underlättar etablerandet av frivilliga 
verksamheter (2005, 7). Omsorgsverksamhet kan ses som en del av den rörelse 
som går under namnet landsbygdsutveckling. Genom det sistnämnda kan verk-
samheten också ses som en omsorg om bygden menar Päivi Turunen och Marika 
Marusarz (2010, 207). De vänder dessutom på perspektiven i en artikel genom 
att fråga sig om verksamheten som de studerar (servicekooperativ med bland 
annat omsorgstjänster) på sikt kan få den offentliga sektorn att göra ytterligare 
nedskärningar. Det skulle betyda att landsbygdens befolkning skulle ha så pass 
starka motiv till att bedriva frivilligverksamhet att den rent av skulle kunna kon-
kurrera med den offentliga sektorn.

Lena Dahlberg menar att utvecklingen vid millennieskiftet gick mot en mer 
konform verksamhet inom frivilligrörelse som stöttade de äldre. Medan hon i 
enkäter 1997 och 1999 kunde se skillnader mellan olika kommuntyper, konsta-
terade hon att det 2002 fanns allt mindre grund för att tala om lokala modeller 
(Dahlberg 2004, 161). Det skulle med andra ord finnas generella strukturer som 
skapar utrymme för och behov av en omsorgsgivande frivilligsektor, och inte 
bara vara en fråga för landsbygder. Det finns ändå en möjlighet att landsbygdens 
frivilligrörelser genom sin småskalighet kan ha andra kvalitéer än stora orters. 
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Grannar 
Grannars omsorg grundar sig på närboende, och är liksom familjens omsorg 
utan en organisation. Det är den form av omsorg som forskningen visat allra 
minst intresse för. Grannars omsorg är svårt att få någon kvantitativ uppfattning 
om, och kunskap om deras omsorgsgivande på landsbygden i Sverige saknas. 
Nästan 20 % av befolkningen anger emellertid i en studie av Socialstyrelsen att 
de hjälper en vän, granne eller bekant med sjukdom, funktionsnedsättning eller 
hög ålder (Anhöriga som ger omsorg 2012, 24). Det säger ingenting om hur många 
som får omsorg av dessa omsorgsgivare, eller hur omfattande denna omsorg är. 
Genom intervjuer med statistiskt utvalda individer i Sverige konstaterar Magnus 
Jegermalm och Eva Jeppsson Grassman att bland dem som själva anger sig hjälpa 
någon annan med omsorgsbehov utanför det egna hushållet, angav 19 % under 
2009 att de kunde ge hjälp till någon som de inte var släkt med (Jegermalm & 
Jeppsson Grassman 2012, 428). Hur stor andel av den hjälpen som är riktad till 
äldre framgår inte. 

Vänner kan också utgöra en grupp omsorgsgivare. Inte sällan är gränsen mel-
lan vän och granne flytande. Närboende med vilka man har kontakt kan ofta de-
finieras som både och. Däremot är vänner vilka bor långt borta inte närvarande 
i intervjumaterialet som omsorgsgivare, varför jag inte ser det som nödvändigt 
att speciellt använda kategorin vänner. I en grannrelation ingår dock ofta också 
en vänskapsrelation.

Internationell ruralgeografisk gerontologi

I den internationella geografiska gerontologiska forskningen finns ett intresse 
för vad som sker med landsbygdens omsorg i den omställningsfas som västvärl-
dens omsorg är involverad i. I detta avslutande avsnitt ska några utblickar göras 
i geografiska bidrag till studiet av landsbygdens omsorg, med betoning på rela-
tionen mellan det offentliga och frivilligsektorn. Redogörelsen visar att det både 
finns likheter och skillnader med hur den svenska omsorgen på landsbygden är 
beskriven.

De två kanadensiska forskarna Alun E. Joseph och Denise Cloutier-Fisher 
sammanlänkar omsorgssektorns förändringar med landsbygdens förändringar 
i två gemensamma artiklar (Cloutier-Fisher & Joseph 2000; Joseph & Cloutier-
Fisher 2005). Deras studerade tidsperiod är 1980–90-talen och de undersöker 
Kanada och Nya Zealand. En av deras artiklar har fått undertiteln “Vulnerable 
people in vulnerable places” (Joseph & Cloutier-Fisher 2005). De använder or-
det ”vulnerable” som en social konstruktion, som innebörden av den påverkan 
som landsbygdens förändringar fört med sig (2005, 134). Utöver landsbygdens 
förändringar hänvisar de till förändringar i familjens geografi och en statlig po-
litik inom omsorgssektorn med neddragningar och omstruktureringar, vilket 
har skapat en särskilt utsatt situation för landsbygden då privata alternativ är 
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få. Samtidigt är de äldre som grupp sårbar genom åldrandets negativa konse-
kvenser i form av sämre hälsa och behov av hjälp.  ”Thus the different and dis-
tinct vulnerabilities associated with ageing and with living in rural communities 
create a kind of ’double jeopardy’ for elderly people living in rural places”, skriver 
de (Joseph & Cloutier-Fisher 2005, 137). Intressant är att de ser landsbygden som 
stadd i förändring och som den del av samhället som faktiskt påverkas allra mest 
av förändringar i omsorgssektorn. Stabilitet och traditionalism blir avlägsna till 
förmån för en landsbygd som tvärtom karaktäriseras av snabba omställningar. 
Det gör studier av landsbygdens omsorg till studier av högst föränderliga pro-
cesser (Phillipson & Scharf 2005, 68), och landsbygdens äldsta till utsatta i dessa 
processer.

Utifrån den kanadensiska landsbygden skriver även Alun E. Joseph, Mark W. 
Rosenberg och Mark W. Skinner (Joseph & Skinner 2012; Skinner 2008; Skinner 
& Joseph 2007; 2011; Skinner & Rosenberg 2005).  Frivilligsektorn, förstådd även 
som inkluderande familjen, står framför allt i fokus i deras studier. Sektorn har 
genom den kanadensiska politiken fått ett ökat ansvar, och har svarat på detta 
på skilda sätt: genom att vidmakthålla sin ställning, genom att utmana rådande 
ideologier inom politiken centralt och lokalt, eller genom att helt enkelt dra sig 
tillbaka (Skinner & Joseph 2007; Skinner & Joseph 2011; Skinner & Rosenberg 
2005, 116). Landsbygden framställs som diversifierad i betydelsen att delar av 
den är mer påverkad av dessa dubbla förändringar av omsorgen och landsbyg-
den. Farhågor reses om att de landsbygder som har svårast att både tillhandahål-
la en offentlig omsorg och rekrytera nya medlemmar till frivilligsektorn, tillika 
den landsbygd som har en negativ befolkningsutveckling och är mest perifer i 
förhållande till urbana områden, kommer att ha svårast att bibehålla en tillräck-
lig nivå på omsorgen. Detta mynnar ut i en fråga om man med den aktuella po-
litiken kommer att få se mer av en ojämlik fördelning av välfärd och omsorg till 
många landsbygders nackdel. Till skillnad från den svenska utvecklingen med 
en allt mer konform omsorg, ser man här en utveckling med en större variation.

Även den brittiska geografen Christine Milligan studerar förändringar inom 
frivilligsektorn, men i Skottland (2001). Förskjutningar från det offentliga till fri-
villigsektorn har även i hennes studier resulterat i att omsorgen blivit allt mer 
diversifierad. Hennes intresse rör informella omsorgsgivare, som tagit större an-
svar i takt med att offentliga sektorn gjort nedskärningar och omprioriteringar. 
I hennes material framstår förändringarna emellertid inte som så omfattande 
som hon i förstone antar med tanke på att det skett mycket förändringar inom 
omsorgssektorn på en övergripande nivå. Hon skriver att hennes eget treåriga 
perspektiv troligen inte är en tillräckligt lång tidsperiod för att studera de för-
ändringar som skett, men också att omsorgen troligen är mer stabil än vad som 
antagits (2001, 257). Milligans mer modesta syn på förändringar än de ovan 
nämnda studierna reser varningar för att övertolka förändringar i den politiska 
nivån som genomgripande också för den enskilda individen. 
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I studien av omsorgsgivande finner Milligan skillnader som kan hänföras 
till att hennes studieområden både är urbana och rurala, men att där även finns 
faktorer som inte alls kan förklaras med denna åtskillnad (2001, 242ff). Skillnader 
mellan det rurala och det urbana förklarar hon med avstånd och gles befolkning 
som gör omsorgsgivande mer kostsamt och därför begränsar privata initiativ. 
Men det finns också variationer i filantropiskt arbete historiskt, i frivilligsektorns 
förutsättningar, individuella individers initiativ samt skillnader mellan lokala 
myndigheters ageranden som kan förklara dessa variationer (Milligan 2001, 244). 

Gemensamt för de refererade undersökningarna i detta avsnitt är att de för 
det första ser en negativ utveckling på landsbygden, förstärkt av åldrandet som 
skapande en utsatt position. För det andra ses de förändringar som sker i den 
offentliga sektorn som det som skapar förändringar också i andra sektorer, även 
om framför allt Christine Milligan varnar för att enbart se till dessa. Det offent-
liga är ändå giganten, förelöparen och den som alla andra måste rätta sig efter. 
Det är värt att notera att omsorgen inte här ses som ett resultat av familje- och 
vänskapsrelationer eller en lokal tradition med frivilligarbete i första hand, utan 
att det är den nationella politiken som skapar det nät av omsorgsgivare som kan 
finnas runt den äldre. Den refererade litteraturen säger inte att det finns ett en-
kelt samband mellan politikens förändring och hur omsorgen realiseras på en 
konkret lokal nivå, men det framgår ändå att de står i förbindelse med varandra. 
Detta har sin motsvarighet i den svenska omsorgsforskningen, där den offent-
liga sektorn ses som den som i mycket sätter spelreglerna för andra omsorgsgi-
vare. För det tredje visar litteraturen på en decentralisering, där omsorgen blir 
allt mer lokal. Detta skulle i sin tur kunna ses som en grund för att tala om allt 
större skillnader i omsorgen. Här säger den svenska forskningen tvärtom att det 
pågår en likriktning, och att landsbygden och staden inte uppvisar några mar-
kanta skillnader. För det fjärde visar de internationella exemplen på en lands-
bygd med stora omvälvningar. Här är landsbygden det som påverkas allra mest 
av omställningar i omsorgssektorn, vilket gör landsbygden till ett högst intres-
sant forskningsfält för den som intresserar sig för förändringar och förmåga till 
anpassning. Landsbygden blir därmed föränderlig i och med att där lever män-
niskor som behöver omsorg. Det senare är en syn på landsbygden som jag tar 
med mig in i mitt eget arbete.
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Denna avhandling baseras på intervjuer med äldre och omsorgsgivare i Heby 
kommun. Intervjusituationen i sin helhet betraktar jag som ett fältarbete. Med 
andra ord är inte bara samtalet i sig en källa till kunskap, utan synintryck och 
händelser under intervjuns gång kan också ge kunskaper för avhandlingens frå-
geställningar. I detta kapitel ska först de metoder som använts diskuteras. Det 
empiriska material som ligger till grund för avhandlingen presenteras därefter. 
Sist av allt kommenteras etiska överväganden som varit viktiga under arbetets 
gång lite närmare.

Intervjun som kunskapskälla och metod 

I metodlitteraturen framställs intervjuande som en tolkande och intersubjektiv 
metod (Cloke m.fl. 2004, 150; Kvale & Brinkmann 2009; McDowell 2010). Jag an-
ser att både praktisk skicklighet och teoretisk förståelse av intervjusituationen 
är viktig för att få en väl fungerande metod (se även Kvale & Brinkmann 2009, 
84ff). Frågor som betydelsen av teoretisk förförståelse, interaktionen med den 
intervjuade, den många gånger ojämna maktrelationen och vad som sker med 
materialet när intervjun väl är avslutad är lika viktiga som att kunna få en god 
kontakt med en informant, leda samtalet så att informanten känner sig bekväm 
i situationen och att formulera frågor på ett sätt som både gör dem möjliga att 
svara på och användbara i analysarbetet.

En intervju är, som Steinar Kvale och Svend Brinkmann beskriver den, en 
produkt av informantens och intervjuarens gemensamma synfält. De benämner 
en intervju för ”inter views” på engelska då ”the interviewer and the subject act 
in relation to each other and reciprocally influence each other” (2009, 32). Båda är 
subjekt, och som sådana aktiva i samtalet som lyssnare och som talare, och på-
verkar dess riktning och innehåll (Cloke m.fl. 2004, 150). Samtidigt är intervjun 
inte ett möte mellan två jämbördiga parter, utan en situation där intervjuaren 
både förväntas och ofta tar sig rätten att leda samtalet i en viss riktning. Inter-
vjuaren är den som genom den teoretiska förförståelsen tolkar materialet under 
såväl den pågående intervjun som vid bearbetning, ordnar det i text och slutli-
gen presenterar en analys av det sagda. 

När Linda McDowell i en artikel om intervjumetodik framhåller att det är 
ett socialt samspel som sker mellan intervjuaren och den intervjuade, skriver 
hon samtidigt att det idag ses som självklart för dem som arbetar med kvalita-
tiv metod (McDowell 2010, 156). Hennes poäng är emellertid att även om det är 
vedertaget är det fortfarande viktigt att vi fortsätter att upprepa detta och inte 
minst försöker förstå vad det innebär för det aktuella materialet. Det är upp-
märksammat att utbildningsnivå, klasstillhörighet och kön både ger en predis-
ponerad struktur och skapas i intervjusituationer (McDowell 2010, 161). Däremot 
har sällan hög ålder setts som en relevant faktor i metoddiskussioner. Ålder ska-
pas i intervjusituationen, både för den intervjuade och för den som gör intervjun 
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(Lundgren 2013; Manderson m.fl. 2006). Det är, som Clare Wenger skriver, rele-
vant att fråga sig vem den som benämns äldre är äldre än (Wenger 2003, 111). 
Ålder är i en mening relationell, det vill säga en åldersfas kan förstås vara något 
i relation till en annan åldersfas. Det finns en tradition av att tolka intervjuer 
som narrationer inom gerontologisk forskning (Ray 2007; Wiles m.fl. 2005; Öberg 
1997), där innehållet i intervjun ses som en i situationen konstruerad berättelse 
och där tolkningen av intervjun både görs av det som sägs och hur det sägs. Det 
är ett förhållningssätt som tydliggör att jag och informanten tillsammans skapar 
en berättelse – och i mitt fall inte minst om ålder (Ray 2007, 68f). 

 Intervjuerna har haft som utgångspunkt att de intervjuade äldre tillhör de 
äldsta i samhället och i samma stund som deras ålder synliggjorts, har också 
min ålder blivit synlig. Jag har blivit kallad ”stinta” och fått uppmärksammat 
att de intervjuade upplevt tider då jag inte varit med.  Mina frågor har rört deras 
upplevelser av att tillhöra samhällets äldsta och av att vara i behov av andras 
omsorg, och jag ser de många berättelser jag (oombett) fått om deras tidigare 
liv – från barndomen, ungdomstiden och vuxenlivet – som en stillsam protest 
mot att bli reducerad till enbart kategorin ”äldre” i våra samtal. Min närvaro 
och mina frågor har aktualiserat deras höga ålder, en kanske inte alltid angenäm 
upplevelse för den intervjuade. Samtidigt kan min närvaro och mina frågor ha 
varit ett tillfälle för den intervjuade att få berätta om sitt långa levda liv, att min-
nas det goda och att få framställa sig som en individ som är mycket mer än den 
som är i behov av andras hjälp. Att med egna ord få berätta om det som varit och 
det som är, kan vara ett sätt för de äldre att själva ta kontrollen över berättelsen 
om vem de är (Asztalos Morell kommande; Frank 2009). Intervjun är ett samtal 
där det finns möjlighet att tala om negativa och positiva erfarenheter av livet. 

Intervjun som källa till informantens egen förståelse
Jag använder intervjun som en källa till kunskap om den intervjuades egna 
erfarenheter och uppfattningar, och hämtar här inspiration från både fenome-
nologins sökande efter människans livsvärld och hermeneutikens tanke om att 
världen blir till i vår tolkning av den. Människan förstår enligt fenomenologin 
sin värld genom de egna subjektiva upplevelserna, eller fenomen som de be-
nämns. Det finns inget bortom människans erfarenhet. Här delar man syn med 
hermeneutiken som säger att kunskap om människan och hennes värld blir till 
i tolkningen. Att tolka något är att förstå det, och genom tolkningen får en text 
eller talade ord en mening eller en betydelse (Bernstein 1983, 144ff, Hansen & Si-
monsen 2004, 118). Hermeneutikern hävdar att den kunskap som fås i en intervju 
(forskarens tolkning av hur informanten tolkar sin värld) också är en vetenskap-
ligt sett objektiv kunskap. Utöver tolkningar finns ingen förståelse.

I den humanistiska geografin var fenomenologin en av de ledande tanke-
gångarna. Den humanistiska geografin kritiserade en objektiverande geografi 
och såg fenomenologin som en möjlighet att istället studera individens egen 
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förståelse eller upplevelse av rummet (Hansen & Simonsen 2004, 67). Rummet 
förstås av individen (Johnston & Sidaway 2004, 201), och blir på så vis bemängd 
med en subjektiv och situationell mening. 

Även om individen är utgångspunkten, finns en vilja att abstrahera kunskap 
i fenomenologin. Enskilda fenomen reduceras till ”väsen” eller som Alvesson 
och Sköldberg skriver, ett allmänbegrepp (2008, 166). På så vis skapar enskilda 
fenomen mönster som kan ge en mer generell kunskap. Här finns en inbyggd 
spänning mellan att förstå den enskildes erfarenheter och att abstrahera dem till 
kunskap som kan vara applicerbar även i andra kontexter. 

Fenomenologin och den humanistiska geografin har kritiserats för att neg-
ligera maktperspektiv i sina försök att förstå individens rumsliga menings-
skapande (Hansen & Simonsen 2004, 69) och för att rent av studera trivialiteter 
(Johnston & Sidaway 2004, 208). Jag anser inte att människors egna upplevelser 
av vardagen är trivialiteter, utan snarare högst centrala för att få kunskap om hur 
vårt samhälle fungerar. Oavsett vems vardag som studeras, finns många möjlig-
heter att härigenom få berättelser som kan både styrka och ifrågasätta etablerad 
kunskap. 

Styrkan i att luta sig mot en fenomenologisk tradition anser jag vara att det 
erbjuder en möjlighet att utgå från vardagen och från de äldres och deras om-
sorgsgivares förståelse av vad det innebär för dem att leva på landsbygden med 
åldersrelaterade funktionsförluster. Även om tolkningen av intervjuerna givetvis 
är styrda utifrån min förförståelse, finns i vart fall med min metod en möjlighet 
att försöka lyssna till informanternas kunskaper och tolkningar av sin vardag, 
och därmed göra dem till forskningssubjekt. 

Fältarbete vid landsbygdens köksbord

Att arbeta i ett fält är att både avgränsa ett studieobjekt och att arbeta med en 
metod. Fältet för min del är Heby kommun och mer specificerat den plats där 
intervjuerna ägt rum, likväl som en metod där både intervjuer och observationer 
gjorts. Det betyder att det inte bara är de inspelade intervjuerna som utgör det 
empiriska materialet i avhandlingen. Även mina egna observationer på plats i 
de intervjuades egna hem, på äldreboenden och i viss mån samtal och händelser 
utanför de mer strukturerade intervjuerna används. Jag har också deltagit i ett av 
matlagens lunchträffar tillsammans med en fotograf.

Vid fältarbete är det kanske än mer tydligt än vid intervjuer att forskaren an-
vänder sig själv som verktyg (Kearns 2005, 205). Här finns inte alltid en situation 
som kan lyssnas på i efterhand, då saker kan ha ägt rum under den tid som in-
spelningen av intervjun inte har varit igång. Vid vissa tillfällen har inspelningen 
avbrutits då besökare kommit, då jag ansett att de har rätt att inte bli inspelade. I 
några fall har de utskrivna intervjuerna kompletterats med minnesanteckningar 
kring vad som skett innan, efter och under den mer formella intervjun vid trans-
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kriberingen, men lika ofta har händelser och situationer fått en mening först vid 
det fortsatta analysarbetet. 

Chih Hoong Sin saknar en större förståelse för platsens betydelse i metodo-
logiska diskussioner kring kvalitativa intervjuer, då detta också är del av det 
sociala samspelet (2003). Sin skriver:

It is clear that the feedback between the spatiality of the interview site and the 
construction of data in the context of an interview is a two-way process that is 
ongoing throughout the duration of the interview. This socio-spatial dimension of 
knowledge creation has to be acknowledged and brought to light, particularly in 
the analysis of data (Sin 2003, 311).

Majoriteten av intervjuerna är gjorda hemma hos informanterna, och därtill mer 
specifikt oftast vid deras köksbord. Undantaget från detta är några informanter 
som intervjuats i sin profession och som därför mött mig på sina arbetsplatser. 
Att möta människor i den miljö där de själva är hemtama är en viktig del i att 
skapa en bra och avslappnad relation för att underlätta det samtal som ska ske 
under intervjuns gång. En ”hemma-hos-intervju” ger något av makten över si-
tuationen till informanten, då det är dennas domäner (Elwood & Martin 2000, 
651f). Samtidigt, som Chih Hoong Sin påpekar, kan det också finnas en rädsla för 
att jag ska göra en värdering av den intervjuades bostad (Sin 2003, 208). Det är jag 
som redan vid den initiala kontakten föreslagit de äldres liksom anhörigas och 
frivilligarbetares egna hem som plats för intervjuerna, allt för att underlätta vår 
kontakt för dem. Det kan emellertid inte uteslutas att någon har valt att inte delta 
just på grund av att jag har velat göra ett besök i deras hem. 

Att intervjun har skett i de äldres hem har gett mig en viktig dimension i 
materialinsamlingen. Under intervjuerna har jag kunnat observera hemmets 
utseende och lyssnat på kommentarer kring dess fysiska förändringar i sam-
band med upplevda funktionsförluster. Många gånger har jag själv sett hur kon-
takter med omvärlden kan te sig för den som har svårare att komma hemifrån. 
Telefoner har ringt, grannar och barn har tittat in och människor har rört sig 
utanför fönstret. Jag var redan innan intervjuerna intresserad av hemmets bety-
delse för de äldre, men självklart har lokaliseringen av intervjuerna till de äldres 
hem också förstärkt temat. Vi har enkelt kunnat hämta inspiration till samtalet i 
det fysiska rum som omgett oss, och det kan inte uteslutas att de äldres många 
gånger starka känslor för det egna hemmet som framkommer i materialet också 
förstärkts med valet av plats för intervjuerna. 

Fältarbetet har skett i kök på den uppländska landsbygden. Många gånger 
har jag vid den initiala kontakten med informanter berättat att jag själv bor på 
en mindre ort utanför staden genom att be om en vägbeskrivning som inte ta-
git utgångspunkt i Uppsala, alternativt under samtalets gång haft anledning att 
berätta om var jag bor. Därmed blev det känt för informanterna att vi var två 
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landsbygdsbor som samtalade med varandra. Att min boendeort varit känd har 
sannolikt underlättat vår kontakt vid flertalet tillfällen. Jag har upplevt det som 
att informanterna känt en lättnad vid några tillfällen över att jag inte enbart varit 
en representant för stora institutioner i regionens största stad Uppsala. Jag tror 
också att det kan ha varit bidragande till att jag inte fått så många polära berät-
telser om stad och land under intervjuerna. Frågan om vad landsbygden är i jäm-
förelse med staden har inte alltid kommenterats uttryckligen, något som andra 
kan påvisa som viktigt (Lukkarinen Kvist 2011, 43). 

 

Analys av materialet

Ibland framställs analysen som något som sker efter att det empiriska materialet 
skapats genom att sorteras, koncentreras, abstraheras, styckas i delar och sam-
manföras i nya sammanhang. I själva verket börjar analysen redan under inter-
vjuandet, fortsätter under transkriberingen och accentueras ytterligare när en 
tematisering av intervjuerna görs och fortsätter in i skrivprocessen. Analysen är 
med andra ord något som följer med i hela arbetet. 

Intervjuerna har tematiserats efter de stora övergripande teman som behand-
las i intervjuerna. Till min hjälp har jag i detta skede haft programmet NVivo, för 
att på så vis dela upp empirin i mindre delområden. Antalet teman har hållits 
relativt få till antalet för att inte mista för mycket av kontexten i detta skede. Där-
efter har ytterligare läsning av intervjuerna tagit vid, där varje deltema sedan 
har analyserats efter några bärande tankegångar som återkommer i intervjuerna. 
Detta arbete har fortsatt in i skrivandet. 

Jag skulle vilja placera mitt analysarbete någonstans mellan en grundad teo-
ris kodning (Charmaz 2006) och en teoretisk analys (Kvale & Brinkmann 2009, 
235ff). En grundad teori låter det empiriska materialet få göra grund för teman 
som genom analysen förs från en deskriptiv nivå till en allt mer koncentrerad och 
abstrakt nivå. Samtidigt med denna process gör den som arbetar strikt efter den 
grundade teorins metodbok teoretiska PM, där en teoretisk slutsats allteftersom 
formuleras (Charmaz 2006, 72ff). Teorin genereras på så vis ur empirin (Alvesson 
& Sköldberg 2008, 134). Först därefter ställs resultaten mot annan tidigare forsk-
ning. Teorin blir på så vis grundad i empirin, en tanke som utövar attraktion på 
mig då den ger det skapade materialet en mycket viktig roll. Samtidigt låter den 
grundade teorin antyda att det faktiskt går att vara enbart det egna materialet 
trogen, och inte ta stöd i redan existerande teorier under analysarbetets gång. 
Förenklat kan den grundade teorin sägas arbeta induktivt (Alvesson & Sköld-
berg 2008, 54).

Den teoretiska analysen har liknelser med ett deduktivt arbetssätt (Alvesson 
& Sköldberg 2008, 55). Steinar Kvale och Svend Brinkmann beskriver en teoretisk 
analys av intervjumaterial som en ”theoretically informed reading of interviews” 
(2009, 235). Teoretiska antaganden styr analysarbetet, med konsekvens både att 
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empirin sätts in i ett större sammanhang redan från början av analysarbetet och 
att analysen dessvärre riskerar att bli hämmad av studiens valda teoretiska in-
gång (Kvale & Brinkmann 2009, 238f). 

Ett alternativ till både ett induktivt och deduktivt förhållningssätt är adbuk-
tionen (Alvesson & Sköldberg 2008, 55f). Som jag ser det passar den bra med 
mitt förhållningssätt till mitt empiriska material, och som en mellanposition 
mellan en grundad teori och en teoretisk analys. Med ett abduktivt förhållnings-
sätt samspelar empirin och tidigare forskning med varandra under hela arbetets 
gång. Empirin aktualiserar teoretiska frågeställningar, och teorin tolkar den ak-
tuella empirin. Både empirin och teorin förs framåt genom att de samspelar med 
varandra. Intervjuer eller fältintryck är aldrig ”rena” från en tolkning, inte ens i 
det ögonblick de skapas, och empiri och teori stödjer varandra under analysar-
betets gång. 

Avhandlingens empiriska material

Avhandlingen baseras på intervjuer med äldre och även med omsorgsgivare 
samt anteckningar kring vad som skett vid mötet med informanterna. Intervju-
erna kan karaktäriseras som semistrukturerade (Dunn 2005, 88). Som stöd inför 
intervjuerna har en intervjuguide upprättats, men under själva intervjuerna har 
samtalen antagit en friare form. I de flesta fall har intervjuguiden inte alls varit 
närvarande annat än som några punkter som hållits i huvudet. Samtalet har fått 
anpassas efter den som suttit framför mig. Under samtalen har vi talat om deras 
tidigare liv (avseende arbete, boende och familjeförhållanden), vilken hjälp de 
har idag (med vad, av vem och hur de tycker att det fungerar), hur de ser på fram-
tida hjälpbehov, vilka de själva eventuellt hjälpt tidigare, hur omsorgsbehov för 
äldre familjemedlemmar tidigare lösts samt deras boende idag och i framtiden.  
Vid tre intervjuer har jag provat att även använda en karta som stöd för samtalet 
om deras förhållande till sin omgivning, genom att be dem att berätta vilka som 
bor i deras omgivning och vilka av dem som är dem behjälpliga med olika mo-
ment. Vid ett av dessa tillfällen tyckte jag det fungerade bra, men vid de andra 
två tillfällena upplevde jag att informanterna hade svårt att relatera till kartan i 
vårt samtal. Därför beslöt jag att inte längre använda karta vid intervjuerna.

Vid intervjuerna med dem som ger omsorg har samtalen både varit kortare 
och haft delvis andra frågeställningar. Intervjuguiden har vid dessa tillfällen 
kompletterats med frågor som kan ha handlat om organisationens uppbyggnad 
och frågor kring omsorgsgivarens relation till omsorgstagare. 

Kontakt med informanter har tagits på flera sätt. Flera av kommunens hem-
bygdsföreningar har varit mig behjälpliga med att både ge mig namn på poten-
tiella informanter och hänvisat mig vidare till enskilda individer som i sin tur 
kunnat förmedla kontakter. Anställda inom kommunens verksamhet har för-
medlat kontakter med äldre och frivilliga inom frivilligsektor samt med äldre 
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på äldreboende. Några av informanterna har också de hjälpt mig med att få yt-
terligare kontakter i deras nätverk och några personer har här genom sin lokal-
kännedom varit en god resurs för mig. Några av de intervjuade äldre har också 
hjälpt mig med att få kontakt med deras anhöriga.

Personer med demens ingår inte bland de intervjuade äldre. Eftersom frågor 
om demens inte varit centrala, har av etiska skäl personer som kunnat uppvisa 
tecken på demens uteslutits ur gruppen informanter. Denna grupp kan uppleva 
en i högre grad minskad och förändrad värld än andra äldre, både med tanke 
på mobilitet och sociala kontakter. Deras kontakter med såväl omsorgsgivare 
som med andra individer har sina speciella omständigheter, omständigheter 
som alltså inte kommenteras i denna avhandling. Däremot har de intervjuade 
äldre många andra former av åldersrelaterade funktionsförluster, både fysiska 
och kognitiva.  

Intervjuade äldre
De äldre dominerar i det empiriska materialet. Kriterier för att som äldre vara av 
intresse för mig har varit att individen ska ha varit över 65 år och vara i behov 
av andras hjälp, men hjälpbehoven har tillåtits att variera. Åldersmässigt var de 
äldre informanterna mellan 78 och 93 år vid intervjutillfället. 

En sammanställning av informanterna i kategorin äldre ges i tabell 2. Där 
anges fingerat namn, från vilka håll de äldre erhåller hjälp (från anhöriga, den 
offentliga sektorn, den privata sektorn, frivilligrörelsen och/eller grannar) samt 
uppgift om deras boende (eget boende i hus eller lägenhet, alternativt särskilt 
boende i kommunal regi). Fyra av de intervjuade äldre har fått återbesök av mig 
(Anita och Sten, Inga samt Majvor). I ett fall har den tidigare intervjun kommen-
terats, i de andra fallen har de kompletterats. Fyra av intervjuerna har gjorts med 
gifta par, och de redovisas som samma intervju. Vid två tillfällen har jag träffat 
förälder och barn tillsammans. I det ena fallet redovisas föräldern och barnet se-
parat (föräldern som äldre och sonen som omsorgsgivare), medan enbart barnet 
redovisas som omsorgsgivare i det andra fallet då förälderns deltagande i samta-
let på grund av åldersrelaterade problem var mycket begränsat. 
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Till stor del är de intervjuade äldre kvinnor (13 av sammanlagt 21 personer). Fyra 
av de åtta männen är intervjuade samtidigt som sina fruar. Denna övervikt av 
kvinnor kan kanske delvis förklaras med demografiska förutsättningar då kvin-
nor är fler bland dem som uppnår hög ålder, men det har också varit svårare att 
komma i kontakt med män. Jag har fått färre förslag på män från dem som hjälpt 
mig med kontakter. Männen har också oftare tackat nej till att delta i studien. 
Två av de intervjuade männen bor på äldreboenden och har valts ut av persona-
len som lämpliga informanter då de ansetts ha mycket att berätta från sina tidi-
gare liv. Möjligen speglar denna övervikt av kvinnor också mäns och kvinnors 
skilda erfarenheter av att åldras, där åldrandet ses som mer negativt för män än 

Boende

Tabell 2. Intervjuade äldre samt uppgift om omsorgsgivare och boende.

Anita och Sten X X X X

Birgit och Gösta X X

Dag X X

Elsa X X X

Frida X X X X

Gertrud och Gunnar X X X

Inga X X X X X

Inga-Britt X X X X

Ingegerd X X X X X

Johanna1 X X X X X X

Karl X X X

Kerstin och Lage X X

Majvor X X X X

Manfred X X X X

Nanny X X X X X

Ragnar X X

Vera2 X X

Summa 

17 intervjuer (med 21 indi-

vider)

15 11 2 6 9 8 6 3

Namn Omsorg från

 Anhöriga Det Privata Frivillig- Grannar Hus Lägen- Äldre-
 offentliga sektorn sektorn   het boende

Eget

1 Under denna intervju slutade inspelningsminnet att fungera efter ett tag och halva intervjun är därför 
antecknad.

2 Intervjuad samtidigt som sin son Tommy.
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för kvinnor (Meadows & Davidson 2006, 296). Avböjande till medverkande från 
mäns sida har vid några tillfällen motiverats med deras höga ålder, och därmed 
förmodar jag förlust av funktioner. Detta är ett förhållande som ingen kvinna 
har anfört. Kanske upplevs funktionsförluster som svårare att tala om för män-
nen. Det kan också ha betydelse att jag själv är kvinna, och därmed lättare fått 
kontakt med de äldre kvinnorna. 

De intervjuade äldre kommer från olika sociala bakgrunder. Flertalet av dem 
är uppvuxna på landsbygden och därtill i en jordbruksmiljö. Sju av de intervju-
ade, varav ett par, fortsatte bedriva jordbruk även som vuxna. Flertalet av dessa 
sju hade också andra sysselsättningar inom olika sektorer helt eller delvis. An-
dra intervjuade har haft yrken i skilda sektorer. Arbetare och tjänstemän finns 
representerade bland de intervjuade, liksom både löntagare och egenföretagare. 
Bland kvinnorna finns fyra stycken som under perioder av sin yrkesverksamma 
tid arbetat inom omsorgssektorn, ett förvärvsarbete som gjort dem väl förtrogna 
med den offentliga sektorns utveckling under det senare 1900-talet.  

Intervjuade omsorgsgivare
I tabell 3 redovisas de intervjuade omsorgsgivarna. Omsorgsgivare har kontak-
tats i egenskap av anhörig, anställd i den offentliga sektorn, engagerad i frivil-
ligrörelse eller som tillhörande den privata sektorn. Några intervjuer har gjorts 
med företrädare för hela organisationer (kommun och frivilligverksamhet), men 
merparten har talat om sina privata erfarenheter. 

Under några av intervjuerna har erfarenheter av omsorgsgivande som indi-
viden utfört även i andra roller kommenterats. Dessa erfarenheter anges med ett 
kryss inom parentes i tabellen, men dessa kryss redovisas inte vid summering 
av de olika kategorierna. Det utesluter förstås inte att några av de intervjuade har 
ytterligare erfarenheter av omsorgsgivande. Kunskap om dem som ger omsorg i 
egenskap av grannar har helt och hållet fåtts genom att jag kontaktat personer i 
egenskap av omsorgsgivare i andra sektorer, men under samtalens gång fått veta 
att de också i egenskap av grannar är involverade i äldres vardag. 

Vid en av intervjuerna med en anhörig deltog maken om vilken den inter-
vjuade kvinnan har omsorg, och vid en annan modern till ett anhörigt barn. I 
båda dessa fall sammanbodde omsorgsgivare och omsorgstagare. Maken res-
pektive modern har inte deltagit i samtalen i någon större omfattning och ingen 
av dem redovisas därför i tabellen över äldre. De har gett några kommentarer 
under samtalen, men i en så ringa omfattning att deras medverkan inte tagits 
med i analysen. 

Att avgöra i vilken sektor någon ger omsorg är inte alltid enkelt. Två sam-
ordnare för frivilligverksamhet har markerats som tillhörande frivilligsektorn 
även om de gör detta inom sin tjänst och därför även kan sägas tillhöra den of-
fentliga sektorn (som anställd av kommunen) respektive den privata (anställd 
av Svenska kyrkan). En anhörig som uppbär ersättning som anhörigvårdare har 
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markerats som omsorgsgivare i egenskap av anhörig, men skulle på sätt och vis 
också kunna ses som tillhörande offentlig sektor då delar av hennes omsorgsgi-
vande ersätts med offentliga medel. 

En av intervjuerna med en engagerad i frivilligverksamhet, har inte varit en 
formell intervju. Istället har ett samtal förts när jag deltagit vid en av de luncher 
som hon är med och anordnar. Intervjun med en företrädare för den privata sek-
torn är gjord per telefon. Denna ringdes upp för att fråga om jag fick boka in en 
träff, men vi kom att prata om det jag var intresserad av i telefon istället.

 

Tabell 3. Intervjuade omsorgsgivare med uppgift om i vilken roll de ger omsorg. I parentes anges om om-
sorgsgivande i fler roller kommenterats i intervjuerna.

Namn Anhörig Offentlig-

anställd

Privat 

företagare

Frivillig Granne

Agneta3 (X) X

Anders X4 (X)

Anna X (X) (X)

Ann-Kristin X (X)

Barbro X5

Björn X6

Carina (X) X (X)

Erling7 X

Eva (X) (X) X

Folke X

Kristina X

Linda och Marcus X

Margit X

Rosita X

Rune, Aina och Birgitta (X) X

Tommy8 X

Vivianne X9

Summa   

17 intervjuer (med 20 indivi-

der)

6 3 1 7 -

3 Inte en inspelad intervju, utan samtal vid deltagande på lunch.
4 Maken var med under intervjutillfället men deltog i stort sett ej i samtalet.
5 Samordnare av frivilligverksamhet i sin tjänst.
6 Samordnare av frivilligverksamhet i sin tjänst.
7 Telefonintervju.
8 Intervjuad samtidigt som sin mor, Vera.
9 Anhörigvårdare. Modern var med under intervjutillfället men deltog i stort sett ej i samtalet.
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Jag har inte eftersträvat en jämn fördelning av de fem grupper av omsorgs-
givare. Relationen i antalet intervjuade i egenskap av anhöriga, offentliganställ-
da och privata omsorgsgivare skulle jag vilja säga relativt väl motsvarar hur stor 
andel av omsorgen som de intervjuade äldre får från dessa omsorgsgivare. Där-
emot uppskattar jag att frivilligrörelsen är något överrepresenterad och grannar 
underrepresenterade bland de intervjuade. Jag ser inte detta som något större 
problem för undersökningen. Det är ändå fullt möjligt att tolka de inblandades 
relationer till varandra. 

Från intervju till text
Samtliga intervjuer är transkriberade, med undantag för den utförda telefonin-
tervjun som enbart sammanfattats. Vid en av intervjuerna slutade inspelnings-
minnet att fungera en bit in i intervjun, och därefter bygger materialet också på 
anteckningar förda under intervjun. De allra flesta intervjuerna har bara några 
passager som inte transkriberats, men intervjuerna med samordnare av frivil-
ligverksamhet samt anställda inom offentlig sektor innehåller längre passager 
som enbart sammanfattats. 

Citat ur intervjuerna är många gånger något redigerade för att vara lättare att 
läsa. Småord, någon mening som påbörjas men aldrig avslutas och mina egna 
kortare kommentarer som jag inte anser vara viktiga för budskapet i det sagda 
har kunnat redigeras bort. Det kan förvisso göra att den intervjuades utsaga 
kommer ännu längre från den situation då den framfördes, men har fördelen 
att det är lättare att läsa och få sammanhanget klart som läsare. Dessutom kan 
en oredigerad text ur intervjuer som försöker återge det sagda så korrekt som 
möjligt riskera att framställa informanten som oförmögen att uttrycka sig, då 
skillnaden mellan det talade och det skrivna många gånger är stora. 

Etiska överväganden

Ett etiskt förhållningssätt bör genomsyra hela forskningsprocessen från materi-
alinsamling, tolkning och framställning av text (Kvale & Brinkmann 61ff; McDo-
well 2010, 158). Inom hermeneutiskt och fenomenologiskt inspirerad forskning 
har empatin varit en vägledande tanke (Alvesson & Sköldberg 2008, 195; Hansen 
& Simonsen 2004, 120). Forskaren har velat förstå ett annat subjekts position, 
levt sig in i dennas livssituation och har därmed också många gånger sett sig 
som någon annans röst (Cloke m.fl. 2004, 151). Detta är tankegångar som jag fin-
ner både lockande och samtidigt orealistiska. Samhällets äldsta är som grupp 
många gånger marginaliserade och kan både socialt och kroppsligt/medicinskt 
sägas tillhöra en svagare grupp. Även om jag har en intention att föra fram tidi-
gare nästan förbisedda grupper i den svenska kulturgeografin, måste jag sam-
tidigt inse att det är min röst som hörs starkast, då den slutliga tolkningen ändå 
är gjord av mig. 



75

Metod och material

Denna ambition att ändå utgå från en relativt obeaktad grupps förståelse av 
sin livssituation, aktualiserar tolkningens etiska dimensioner. Min tolkning kan 
inte gå stick i stäv med informanternas egna om jag ska göra anspråk på att 
kunna förmedla något av hur de tolkar sin tillvaro, även om de måste tillåtas att 
differentiera något. De två danska kulturgeograferna Frank Hansen och Kirsten 
Simonsen skriver att ”tolkningsobjektets autonomi må respekteres, samtidigt 
med at vi forsøger at ’gå ind i’ det. Processen kan siges at være en vekslen mel-
lem distance og indlevelse” (Hansen & Simonsen 2004, 122). Lösningen bli en 
dialog mellan min egen tolkning och den berättelse jag tolkar (Alvesson & Sköld-
berg 2008, 206ff, Hansen & Simonsen 2004, 122), att både lyssna respektfullt till 
vad forskningssubjektet säger och att med hjälp av teorier analysera materialet. 
I slutändan är det, som begreppet den dubbla hermeneutiken sätter fingret på 
(Hansen & Simonsen 2004, 124), min tolkning av andras tolkningar av världen 
som förs fram.

Två principer återkommer när etiska förhållningssätt inom forskningen 
diskuteras: informerat samtycke och konfidentialitet (Hermerén 2011; Kvale & 
Brinkmann 2009, 68ff). Genom min anställning på Upplandsmuseet är avhand-
lingen också att betrakta som museiforskning. Museibranschens etiska regler 
säger att forskning och dokumentation som görs i eller i samarbete med museer 
ska ske i enlighet med akademiska normer (ICOMs etiska regler 2011, 16). Oavsett 
vilket regelverk kring forskningsetik som det hänvisas till, är informanters rätt 
att få kunskap om forskningens syfte och rätten att avbryta medverkan (det in-
formerade samtycket) samt rätten att inte bli igenkänd i text (konfidentialitet) 
sedda som grundstenar i god forskningsetik. 

De intervjuade har blivit lovade konfidentialitet, i det att jag inte använder 
deras eller deras anhörigas riktiga namn i texter (Hermerén 2011, 67). Även ort-
namn har många gånger utelämnats för att om möjligt undvika att de intervju-
ade ska kunna gå att identifiera av läsare med god lokalkännedom. Det betyder 
att de personnamn som används är fingerade, och att ortnamn bara används där 
de inte har betydelse för att känna igen någon enskild. 

Samtyckeskravet har för min del lösts genom att de flesta informanter först 
fått ett brev där forskningen presenterats kort, och dessutom fått en kortare 
muntlig presentation av projektet vid intervjutillfället. Några av informanterna 
har enbart fått en muntlig presentation. Det gäller intervjuer med anställda inom 
kommunens äldreomsorg, och äldre som bor i särskilt boende och där kontakten 
med dem förmedlades av anställd personal. Samtliga informanter utom en har 
sedan fått ta del av intervjuerna i utskriven form och getts möjlighet att i efter-
hand ändra eller ta bort delar. Ingen har dock valt att göra detta. Den enda som 
inte fått denna möjlighet var inte förmögen att läsa och tackade nej till mitt erbju-
dande om att skicka utskriften till någon närstående som kunde läsa igenom och 
godkänna texten. Muntligen samtyckte informanten dock till sin medverkan. 

I några av intervjuerna har delar av det som sagts inte transkriberats av den 
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anledningen att jag inte anser att någon annan bör ta del av hela innehållet. En 
informant uttryckte ändå besvikelse över hur mycket av vårt samtal som ban-
dades och skrevs ut. Jag erbjöd mig att stryka delar av intervjun från min trans-
kriberade text, men informanten beslutade att texten fick vara kvar förutsatt att 
dennas namn aldrig skulle nämnas i den färdiga texten. För mig har det varit till-
räckligt att jag minns vad som sades, och att jag i avhandlingstexten kan referera 
till händelserna i svepande ordalag, om alls. Detta förhållningssätt begränsar 
andras åtkomst till intervjusituationen i sin helhet, men ger mig en möjlighet att 
hantera de förtroenden jag uppfattar att jag i vissa fall fått. Att göra en intervju är 
ibland att etablera en förtrolig kontakt. Att förvalta detta väl är viktigt för varje 
forskare, och inte minst för den som liksom jag arbetar i museisektorn där verk-
samheten till stora delar bygger på ett gott anseende hos och nära samverkan 
med allmänheten (Flygare 2010, 42). 

Intervjumaterialet förvaras i transkriberad form i Upplandsmuseets arkiv. 
Även om materialet inte kommer att finnas tillgängligt under de närmaste åren 
annat än i vad som anses vara särskilt viktiga fall, och inte heller därefter utan 
prövning, betyder det ändå att frågor om vad som är tillgängligt och inte i in-
tervjuerna inte bara är en fråga för denna avhandling, utan också för eventuella 
intresserade av materialet i en framtid. Det ställer krav på avvägningar mellan 
att skydda den intervjuades integritet, och att efterlämna ett material som i möjli-
gaste mån utgörs av en sammanhållen enhet. Regelverk till trots – i slutändan är 
det ändå avvägningar som görs av den enskilda forskaren i enskilda situationer. 
Jag har således litat till mitt eget och mina framtida kollegors omdöme när det 
gäller frågor om samtycke, delar av intervjuer som skall användas med försiktig-
het samt framtida användning av intervjuerna.

Vid intervjuerna sattes ett inspelningsminne på, vilket markerade att samta-
let började. Vid några tillfällen har det stängts av när andra individer har kom-
mit in genom dörren för att inte deras röster också ska registreras, transkriberas 
och sedan analyseras. Men ändå använder jag deras närvaro som empirisk kun-
skap. Likaså är mycket annat som händer innan och efter samtalen av värde för 
mig när jag försöker förstå betydelser i det empiriska materialet. Även detta ger 
etiska utmaningar. Min hållning har varit att använda denna kunskap jag fått 
vid intervjuerna och som inte är inspelad, men att göra det med gott omdöme.
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Avhandlingens empiri är skapad i Heby kommun i Uppsala län. I detta kapitel 
ska både kommunen i sin helhet och mer specifikt den äldreomsorg som ges 
där presenteras. Huvuddelen av intervjuerna för avhandlingen har genomförts 
under 2010 och detta år har därför fått utgöra utgångspunkt i presentationen av 
tillgänglig statistik.

KOMMUNEN

Kommunen beskriver sig som en landsbygdskommun, och visionen för den ut-
trycks som ”Heby kommun – en växande landsbygdskommun med trygghet, 
närhet och livskvalitet”. I dessa ord framhålls immateriella värden med små-
skalighet och intimitet som grund för kvalitet för invånarna. Kommunen ligger 
nära flertalet av de större städerna i Mälardalen, men saknar själv en större ort. 
Trots sin egen begränsade befolkning på cirka 13 400 invånare under 2010 ligger 
den i en tätbefolkad del av Sverige. Under 2000-talet har kommunens befolkning 
minskat något. Pendling sker till framför allt Uppsala och Sala, men även till 
Västerås och Stockholm.

Området som idag utgör Heby kommun präglas historiskt av jordbruk, små-
skalig träförädling i norr och storskalig industriell verksamhet i söder med verk-
stads- och tegelindustri. Frikyrkan liksom nykterhetsrörelsen har tidigare varit 
stark i norra delen av kommunen, ett förhållande som inte är ovanligt för bygder 
med tradition av egenföretagande (Götlind m.fl. 2003). Heby har även idag en 
aktiv föreningsrörelse, företagande, flera frikyrkoförsamlingar och ett aktivt ut-
vecklingsarbete på lokal nivå.

Den största orten i kommunen är Heby, som också fått ge namn åt kommunen. 
Därefter är Östervåla, Morgongåva och Tärnsjö de större orterna (tabell 4; figur 
3). I Heby kommun är de äldre administrativa gränserna påfallande  levande. De 
tidigare socknarnas områden utgör inte bara grund för Svenska kyrkans arbete. 
Även lokalt utvecklingsarbete och frivilligrörelsen baserar ofta sin verksam-
het på dessa enheter. För många människor i kommunen är fortfarande dessa 
mindre enheter viktiga. Centraliseringsförsök i kommunen har kunnat möta ett 
folkligt motstånd och orten Heby ses inte som den självklara centralorten för 
kommunens invånare. Denna betoning av de lokala administrativa områdena 
har också som konsekvens att de flesta större orter har en livsmedelsbutik med 
apoteksombud, något som kan vara viktigt för kommunens äldre (Framtidens 
äldreomsorg 2013, 6). Likaså har det av denna anledning setts som viktigt att flera 
orter i kommunen har äldreboenden, varför fyra av kommunens tätorter hade 
äldreboenden under 2010. 
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Figur 2. Heby kommuns läge i Mälardalsregionen. Karta ritad av Krister Virgin.

Socken Sockencentrum, invånare Övriga sock-

nen, invånare

Summa 

invånare 

Västerlövsta Heby: 2600 900 3500

Enåker Runhällen: 200 400 600

Nora Tärnsjö: 1200 900 2100

Östervåla Östervåla: 1600 1300 2900

Harbo Harbo: 700 700 1400

Huddunge Huddungeby: 100 400 500

Vittinge Morgongåva: 1400

Vittinge: 400

600 2400

Heby kommun 8200 5200 13 400

Tabell 4. Befolkningen i Heby kommun 2010, avrundat till närmsta 100-tal. För Vittinge socken dels 
anges även den större orten Morgongåva. Källa: Befolkningsutveckling i Heby kommun (www.heby.se)
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Andelen äldre i Heby kommun är något högre än genomsnittet för riket. Tabell 5 
visar den procentuella andelen äldre i kommunen samt för riket. 

Bristen på väl fungerande bostäder för landets äldre i mindre kommuner är 
ett känt fenomen (Bostäder för äldre 2014). Mindre tätorter har en högre andel små-
hus och en mindre andel flerbostadshus än större tätorter i Sverige (Boverkets lä-

Figur 3. Heby kommun med de tidigare socknarna och de fyra största orterna markerade. 
Karta ritad av Krister Virgin.

Tabell 5. Andel äldre i befolkningen i absoluta tal, andelen äldre i befolkningen i 
Heby samt riket under 2010. Källa: SCB: Befolkningsstatistik (http://scb.se/sv)

Åldersgrupp Antal individer 

i Heby kom-

mun

Andel av befolk-

ningen i Heby 

kommun

Andel av befolk-

ningen i riket

65-79 2072 15,5 % 13,2 %

80 + 865 6,4 % 5,3 %

65 + 2937 21,9 % 18,5 %
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Småhusbebyggelse i Vittinge. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.

Småhusbebyggelse i Tärnsjö. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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gesrapport 2012, 9). Under 2010 hade Heby kommun 25 procent flerbostadshus och 
75 procent småhus i sitt bostadsbestånd, att jämföra med ett riksgenomsnitt med 
56 procent flerbostadshus och 44 procent småhus (SCB: Bostadsbestånd www.
stastistikdatabasen.se). Det betyder att en stor andel av kommunens befolkning 
bor i småhus, och att tillgången till lägenheter i flerbostadshus är begränsad. 
Dessutom saknar kommunen så kallade mellanboendeformer (seniorbostäder 
respektive trygghetsbostäder), vilket gör att det inte finns några alternativ mel-
lan ett eget hyrt eller ägt boende och ett äldreboende. Det gör sammantaget att 
ett betonande av ett kvarboende får speciella konsekvenser för kommunens äld-
re invånare, då det i många fall betyder ett fortsatt boende i ett småhus eller en 
lägenhet som inte är anpassad efter funktionsförluster.

Vid årsskiftet 2007/8 bytte kommunen länstillhörighet från Västmanland till 
Uppsala län. Länsbytet innebar att Uppsala blev ny residensstad och att kommu-
nen därmed blev knuten till nya länsövergripande organisationer. Detta har fått 
konsekvenser för de äldre i behov av sjukvård, då Akademiska sjukhuset i Upp-
sala är det nya sjukhus där mer avancerad sjukvård ges. Uppsala läns landsting 
har även ett sjukhus i Enköping och ett mindre sjukhus i Tierp, i södra respek-
tive norra delen av länet, vilka också kan sköta vård och eftervård för invånare 
i Heby kommun. Det har med andra ord tillkommit nya orter med nödvändig 
samhällsservice för de äldre, med följden att de också rör sig i delvis nya kom-
munikationsstråk. Detta har sannolikt accentuerat behoven av att ha någon med 
sig vid sjukhusbesök. 

Flerbostadshus i Morgongåva. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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OMSORG I HEBY

I det följande ska den kommunala omsorgen och de frivilligorganisationer som 
är del av studien presenteras. Den offentligt finansierade äldreomsorgen finns 
beskriven i offentligt material. Här är det möjligt att se i vilken utsträckning 
äldre kan få omsorg, och hur det förhåller sig till ett nationellt genomsnitt. Till 
viss del är det även möjligt att beskriva frivilligsektorns verksamhet kvantita-
tivt. Avsnittet ger därför en bakgrund till deras verksamhet. Däremot låter sig 
familje medlemmar, grannar och privata aktörer i Heby inte lika lätt beskrivas, 
varför de inte kommenteras här. 

Kommunala äldreomsorgen

All offentligt finansierad äldreomsorg i Heby kommun utfördes under 2010 i 
kommunal regi. Under 2011 öppnades möjligheten för privata entreprenörer att 
bedriva äldreomsorg med offentliga medel, men under den period som inter-
vjuer har genomförts har inga andra aktörer bedrivit vare sig hemtjänst eller 
äldreboenden. Däremot sker matleveranser via ett företag i kommunen. 

Hemtjänsten i Heby kommun är indelad i en nordlig och en sydlig enhet. 
Sammanlagt 230 personer i åldern 65+ anges ha haft hemtjänst i Heby under 
2010 (Äldre 2011, 41). Heby kommun hade under 2010 fem äldreboenden på fyra 
orter (ett vardera i Heby, Morgongåva och Tärnsjö samt två i Östervåla).  Dessa 
är byggda under olika tidsperioder och med olika planerad funktion, och har 
därför varierande storlekar på bostäderna. 

I tabellerna 6 och 7 redovisas andelen av befolkningen i ålderskategorierna 
65+ respektive 80+ som beviljats hemtjänst i eget boende respektive bor perma-
nent i särskilt boende (äldreboende) i Heby kommun samt riket. Tabellernas 
syfte är att visa på en trend inom omsorgen, men de bör läsas med försiktighet. 
För det första är siffrorna avrundade till närmaste heltal. För det andra införde 
Socialstyrelsen, som är den myndighet som svarar för det statistiska officiella 
materialet inom denna sektor i Sverige, ett nytt system för inhämtning av upp-
gifter under 2007 (Äldre 2011, 14). Det betyder att uppgifter före och efter detta 
år inte är helt jämförbara. För det tredje anger företrädare för Heby kommun i 
kontakt med mig att den statistik som de har inte är tillförlitlig då de haft olika 
system för inrapportering av verksamheten under de år som redovisas i tabellen. 
Tilläggas bör också att den officiella statistiken härrör sig från olika månader 
under åren (Äldre 2011, 14). I tabellen anges inte hur många timmar som varje 
individ erbjudits inom hemtjänsten och inte heller vad hemtjänsten innehåller, 
utan enbart andelen av den äldre befolkningen som har beslut på någon form av 
hemtjänst redovisas.

Trots de förbehåll som angetts, kan man utläsa en förändring av både hem-
tjänst och särskilt boende i Heby. Andelen äldre med hemtjänst har ökat och an-
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65+ 80+ 65+ 80+

2000 3 % 7 % 8 % 19 %

2002 4 % 10 % 8 % 19 %

2004 4 % 9 % 9 % 20%

2006 6 % 14 % 9 % 21 %

2008 7 % 18 % 10 % 22 %

2010 8 % 20 % 9 % 23 %

2012 7 % 19 % 9 % 24 %

delen äldre som bor permanent i särskilt boende har minskat. Vid en intervju med 
den ansvariga för äldreomsorgen i kommunen förklarades detta med att det fun-
nits en tradition med fler platser på särskilt boende i kommunen än genomsnittligt 
i Sverige, och att man först under 2007 kunde erbjuda hemtjänst under nätter. Det 
finns en politisk vilja att minska andelen platser på särskilt boende (Framtidens 
äldreomsorg 2013, 8), och en minskning av antalet platser har påbörjats. Föränd-
ringarna i Heby följer, som framgår av tabell 6 och 7, ett nationellt mönster. 

Utöver hemtjänst och äldreboenden bedriver kommunen verksamhet med 
matleveranser och trygghetslarm. Under 2010 var 58 personer i åldern 65–79 be-
viljade larm i eget boende, och 210 personer i åldern 80+ (Äldre 2011, 61). Kommu-
nen är också till viss del involverad i verksamhet som andra sektorer bedriver. 
Så kan anhöriga som ger omfattande omsorg få möjlighet till viss ersättning och 
avlastning, och frivilligrörelsen kan också ha olika samarbeten med kommunen. 
På så vis är inte gränserna mellan det offentliga, familjens och frivilligorganisa-
tionernas omsorg strikta. 

Tabell 6. Hemtjänst. Andel av den äldre befolkningen som beviljats hemtjänst i 
eget boende. Källa: Äldre 2001; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011; 2013.

Tabell 7. Särskilt boende. Andel av den äldre befolkningen som bor permanent i 
särskilt boende. Källa: Äldre 2001; 2003; 2005; 2007; 2009; 2011; 2013.

65+ 80+ 65+ 80+

2000 8 % 23 % 8 % 21 %

2002 7 % 20 % 8 % 19 %

2004 8 % 21 % 7 % 17 %

2006 7 % 20 % 6 % 16 %

2008 6 % 17 % 6 % 15 %

2010 5 % 15 % 5 % 14 %

2012 4 % 13 % 5 % 14 %

Heby Riket

Heby Riket
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Frivilligsektorn

I frivilligsektorn finns långt ifrån den noggranna kontroll över verksamheten 
som det offentliga har. Uppgifter om verksamheten har jag fått från samtal med 
samordnare samt från arkivmaterial. Arkivmaterialet består av inbjudningar till 
de två verksamheterna med följeslagare samt anteckningar från möten vid den 
enas start. Urvalet av organisationer har gjorts utifrån att de bedriver hjälpverk-
samhet samt att de också är öppna för alla äldre i deras verksamhetsområde. Det 
utesluter inte att det existerar fler organisationer med relevant verksamhet, men 
de som ingår i avhandlingen får utgöra exempel. 

Den största av de organisationer som finns representerade i avhandlingen är 
Väntjänst. Namnet Väntjänst är välanvänt för frivilligorganisationer som bedri-
ver en liknande verksamhet, och kan bygga helt på frivilligorganisationer eller 
med en blandning av frivilligorganisationer och det offentliga (Jeppsson Grass-
man 2005, 293; Olby 2001). I Heby finns en blandning av flera sektorer närva-
rande. Väntjänst startade 1999 på privat initiativ av en före detta anställd inom 
kommunens äldreomsorg. Den hörde till en början organisatoriskt hemma i en 
frikyrkoförsamling i kommunens norra del, men ansvaret för den övertogs gan-
ska snart efter starten av kommunen genom att den ansvariga samordnaren an-
ställdes av kommunen. En samordnare på halvtid för verksamheten bekostades 
av kommunen under 2010, men volontärerna arbetar på frivillig basis utan er-
sättning. Den vanligaste sysslan inom Väntjänst är att följa äldre till Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala eller till andra vårdinrättningar så som mindre sjukhus, 
vårdcentraler eller tandläkare, men även avlastning för anhöriga som har svårt 
att lämna hemmet eller enklare sysslor i de äldres hem förekommer. Väntjänst 
anordnar också bingo på ett av kommunens äldreboenden. Ungefär 65 personer 
anges vara involverade i verksamheten som frivilliga, och någonstans mellan 15 
och 60 äldre använder sig av en volontär, en så kallad väntjänstare, varje månad. 
De äldre kan både bo i eget boende och i äldreboende. 

I en av kommunens socknar finns inte Väntjänst, men däremot Besöksgrup-
pen. Det är en ekumenisk organisation som samordnas från Svenska kyrkan i 
församlingen, men som även har deltagare från frikyrkoförsamlingar. Verksam-
heten startade ungefär samtidigt som Väntjänst. Liksom i Väntjänst är den van-
ligaste sysslan för de engagerade volontärerna att följa en äldre till sjukhus. Då 
Besöksgruppen verkar inom ett mindre område än Väntjänst är dess verksamhet 
också mindre omfattande. Besöksgruppen läser också nyheter ur tidningarna 
för de boende på ortens äldreboende.

I det material som avhandlingen baseras på ingår även två matlag, som enga-
gerar 8–12 personer vardera. De bedrevs från starten under 1990-talet i kommu-
nal regi, och erbjöd då lunch för en mindre summa i sällskap med andra äldre. 
De drevs då också av idéer om att ge de äldre en fullvärdig måltid och hade ak-
tiviteter så som gymnastik och högläsning för de äldre. Idag drivs matlagen helt 
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på frivillig basis och vänder sig inte enbart till äldre, men har i praktiken blivit en 
samlingsplats för äldre som uppskattar mat i sällskap med andra. I matlagen la-
gas maten till stor del tillsammans av medlemmarna, men där finns också någon 
eller några som har ansvar för att planera och leda verksamheten. De två matla-
gen verkar i varsin socken. De som deltar betalar en mindre summa för maten, 
men de betalar inte för lokalerna de uppehåller sig i. Ett av matlagen använder 
sig av Svenska kyrkans lokaler medan det andra använder sig av idrottsrörel-
sens lokaler. Liksom för Väntjänst och Besöksgruppen finns det en samverkan 
mellan kommunen, frivilligverksamhet och kyrkliga organisationer i matlagens 
tillkomst och verksamhet.
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För den som på grund av åldersrelaterad funktionsförlust är i behov av andras 
hjälp finns flera alternativa sätt att få detta tillgodosett. Den personliga livssitua-
tionen och hjälpbehov gör att antalet omsorgsgivare för de äldre varierar. Ofta 
finns ett nätverk av omsorgsgivare, som känner till varandra men som inte alltid 
uttryckligt samarbetar med varandra. 

Både äldre med omsorgsbehov och flertalet omsorgsgivare är intervjuade. 
Det ger möjlighet att se omsorgen som något som både skapas gemensamt av 
dem, men som vid några tillfällen också innehåller olika synsätt från omsorgs-
givare och omsorgstagare. Omsorgen är varken en produkt som levereras färdig 
till de äldre eller något som de äldre själva kan skapa utifrån sina behov, utan ett 
resultat av samarbeten och förhandlingar mellan de äldre och omsorgsgivare. 
Detta kan bli synligt först när bådas perspektiv är närvarande. 

I det följande ska omsorgen från familjemedlemmar, den offentliga och i viss 
mån den privata sektorn, frivilligsektorn och grannar ges utrymme i var sitt 
avsnitt. Familjen är den omsorgsgivare som först får en belysning, då det också 
är den omsorgsgivare som finns till hands när de första hjälpbehoven uppträ-
der. Kapitlet söker svar på vilka som är inblandade i landsbygdens omsorg, vad 
som ingår i omsorgen, vilka motiv som framkommer till omsorgsgivande, hur 
de äldre och omsorgsgivare framställer relationen mellan dem samt hur de olika 
omsorgsgivarna förhåller sig till varandra. 

FAMILJEN

Formellt avskaffades skyldigheten för vuxna barn att försörja och sköta omsor-
gen om sina föräldrar 1956 i Sverige, men för den skull har aldrig familjemed-
lemmar varit oviktiga omsorgsgivare vare sig i praktiken eller för lagstiftarna 
(Jegermalm & Jeppsson Grassman 2012; Winqvist 1999, 17f).  Staten, eller snarare 
kommunerna, har tagit ansvar för mycket av omsorgen men har aldrig gjort fa-
miljens medlemmar omsorgsfria. De anhörigas omsorg har dessutom ökat un-
der de senaste decennierna i takt med neddragningar och omstruktureringar 
inom äldreomsorgen, trots att, som Marta Szebehely framhåller, lagstiftningen 
inte har ändrats (Szebehely 2005, 134). I praktiken har ändå relationen mellan det 
offentliga och familjemedlemmar justerats. 

Familjen blir till genom vardagens alla aktiviteter, däribland omsorg (Hall-
man 2010). Familjen kan variera i storlek, både avseende generationer och i sid-
led. Även om en stor del av omsorgen sker av dem som är närmaste biologiska 
anhöriga (i de flesta fall makar och barn) avgör den enskildas livssituation hur 
familjenätverket ser ut och vem som är involverad i familjens omsorgsrelatio-
ner. Självklart behöver inte familjen byggas upp av biologiskt släktskap, utan 
släktskapet är också en känsla av samhörighet, byggd på historia, nuvarande 
aktiviteter, rumsliga mönster och närvaro eller frånvaro av andra släktskapsrela-
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tioner.För de äldre i mina intervjuer som inte har egna barn kan syskonbarn vara 
närstående (se även Ekman 2003, 105; Nilsson 2011), och en svärförälder kan vara 
en nära anhörig i vissa situationer men inte i andra. 

I avsnittet om familjen är det de äldre som bor i eget boende som kommer 
till tals. En majoritet av de intervjuade äldre bor i eget boende vilket speglar de 
äldres boende i kommunen väl, och dessutom har två av de tre intervjuade i sär-
skilt boende inte egna barn eller andra anhöriga som anges ta någon större plats i 
omsorgen av dem. I det följande ska först de äldres och barnens beskrivningar av 
vad omsorgen innehåller presenteras. Därefter ska barnens omsorg ytterligare 
problematiseras med utgångspunkt i frågeställningen vem som beskrivs som en 
närvarande omsorgsgivare.

Praktisk hjälp, emotionell närvaro och samordning 

Den omsorg som anhöriga ger innehåller både en praktisk omsorg och en emo-
tionell med övervakning och socialt umgänge. Därtill har inte sällan barn en 
slags samordnande roll i kontakt med myndigheter. Intensiteten, både avseende 
hur lång tid något tar att utföra och hur ofta det utförs, varierar och uppgiften 
om att någon hjälper ger därför inte en klar kunskap om vad det innebär att vara 
sina anhöriga äldre behjälpliga. Det kan vara något som görs i förbifarten, eller 
som reglerar en stor del av vardagslivet för den anhöriga. Det omsorgsarbete 
som sker av familjemedlemmar är – som påpekats – extra svårt att synliggöra 
och framför allt mäta då dess karaktär är annorlunda än annan omsorg. Gemen-
skapskänslor, umgänge och en hjälpande hand framstår som sammanvävda och 
att i det kunna säga något om omsorgens omfattning, innehåll och betydelse för 
de inblandade är stundtals svårt.

Livspartners omsorg
I intervjuerna för avhandlingen finns fem livspartner som i varierande grad ger 
omsorg till sin partner, och ytterligare några som tidigare i sina liv haft en part-
ner som varit i behov av hjälp. Barns omsorg har varit synligare i forskningen än 
partners, och är det även i denna avhandling. Toni Calasanti föreslår att en av 
anledningarna till detta är en oförmåga att se hög ålder som förenligt med om-
sorgsgivande (2006, 291f). Hög ålder förstås som att vara beroende av andra och 
inte att vara den som någon annan kan vara beroende av. Dessutom vill jag lägga 
till att en partners omsorg är ännu svårare att tala om för de inblandade då det är 
en många gånger outtalad del av deras liv tillsammans. Att partners omsorg tar 
mindre plats i denna avhandling än barnens, är dessvärre en konsekvens av att 
det är en omsorg som riskerar att hamna i skuggan av andras omsorgsgivande. 
Då kvinnor ofta är yngre än män i relationer och dessutom lever längre är det 
många gånger kvinnorna som bedriver omsorg i tvåsamhetens hägn.

Så länge en partner finns under samma tak finns en omsorgsgivare tillgäng-
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lig dygnet runt och gör andras omsorgsinsatser mindre nödvändiga. I en om-
sorgsrelation mellan två till åren komna partners är inte rollerna som omsorgs-
givare och omsorgstagare helt lätta att hålla isär. De fyra par som är intervjuade 
är anhörigomsorgsgivare i varierande grad. För tre av paren är en av makarna 
att se mer som omsorgsgivare än den andra, medan det för det fjärde paret går 
att tala om två makar som ger varandra omsorg när inga andra omsorgsgivare 
finns tillgängliga. Bland dem jag intervjuat finns några kvinnor som är änkor 
och som har erfarenheter av omfattande anhörigomsorg. En av dessa kvinnor, 
Elsa, fick själv ett larm att sätta på armen när hennes make dog. Han hade haft 
stöd av den kommunala omsorgen och Elsa själv var då snarast att betrakta som 
en omsorgsgivare. Först när maken dog blev också hennes behov av ett trygg-
hetslarm uppmärksammat. Äldre kan med andra ord både vara omsorgsgivare 
och själva i behov av omsorg. 

Bland dem som ger omsorg till en partner bland de intervjuade finns Anna. 
Sedan maken blev sjuk har hela hennes vardag, dygnet runt, varit koncentrerad 
kring honom. Knappt ett steg har maken tagit utan att hon gått vid hans sida och 
möjligheterna att lämna hemmet har varit begränsade. Hon tar stort ansvar för 
makens medicinering och ständiga kontroller, och även nattetid måste hon vara 
beredd att vara honom behjälplig. Hon ser det som självklart att hon själv ska 
sköta omsorgen om maken: 

Anna: Jag tycker att han ska inte behöva sitta på ett hem om jag klarar av att ha 
honom hemma. Han ska ha sitt.
Cecilia: Även om det tar all din tid?
A: Ja, det får väl göra det då. Jag har ju ägnat mig åt att vårda hela mitt liv, dagbarn 
och föräldrar och farmor har vi ställt upp på till tusen. Och nu är det [makens] tur 
att ha hjälp. Han kokar kaffe och han tittar på tv och han löser sina korsord och det 
ringer någon och det kommer någon. Han lever ju ett bra liv i alla fall. Eller hur? 
Maken: Ja.
A: Han har blivit så tyst av den här sjukdomen också, så det känns som om bara 
jag pratar.
M: Det gjorde du före med.
A: Ja, oja, du kan prata du med i vanliga fall. Eller hur?
M: Nej, inte så mycket. 
A: Det kan du visst det. Nej jag tycker det. Alltså jag skulle nog må så dåligt om jag 
skulle lämna iväg [maken]. Och jag tror inte att han är så dålig att han skulle få det hel-
ler. Det tror jag absolut inte för det är så hårt nu, så kära nån. Man ska nog vara hemma 
så länge det går, och det tror jag är bäst för alla människor. Man mår bäst av det.

Annas ständiga närvaro vid makens sida förklaras med att det nu är hans tur 
att få del av hennes omsorg, och dessutom med ekonomiska begränsningar och 
med en vilja att inte låta honom behöva möta främmande människor och bo 
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 någon annanstans än i deras gemensamma bostad. När Gunilla Nordberg stude-
rar omsorg mellan makar där ena parten hade demens, menar hon att det finns 
en ömsesidighet och en samhörighet mellan dem, där omsorgsgivande skapade 
en känsla av tillfredsställelse (Nordberg 2007, 39). Det finns inte bara en part 
som har behov av att få omsorg, utan ofta också en part med en önskan om att 
kunna ha möjligheter att ge den (Knijn & Kremer 1997). För mig som utomstå-
ende framstår Annas omsorgsgivande som mycket omfattande. Anna framstäl-
ler det som en konsekvens av hennes och makens gemensamma liv och menar 
att hon skulle må ”dåligt” om hon inte hade möjlighet att ta ansvar för maken i 
deras gemensamma hem. Önskan om att få ge omsorg till maken är något som 
hon framhäver. 

Att Annas omsorgsgivande kan vara så omfattande beror på att de två delar 
bostad, inte förvärvsarbetar och dessutom har en lång vana vid att leva nära var-
andra. Få andra omsorgsgivare tar någon stor roll i deras vardag, vilket ofta är 
en konsekvens av makars möjligheter att ge omsorg under dygnets alla timmar 
och under alla veckodagar.

Ett långt liv tillsammans. Makar och omsorgsgivare. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet
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Barnens omsorg
När en livspartner inte finns, tenderar barnen att bli viktigare omsorgsgivare. Av 
de intervjuade äldre är det två av dem som inte har egna barn. De yngsta av bar-
nen är runt 50, medan något barn också hunnit gå i pension. De är barn i relation 
till sina föräldrar och inte barn i betydelsen att de tillhör barndomens åldrar. Den 
ålder som barnen befinner sig i kan innebära ett omsorgsansvar både uppåt i 
generationerna om föräldrar och nedåt om barnbarn finns. Det gör barnen några 
gånger till högst involverade i familjens omsorgsrelationer.

Både en praktisk och en emotionell sida av omsorgen beskrivs som närva-
rande i barnens omsorgsgivande. När Ann-Kristin, som tillsammans med sina 
tre syskon hjälper sina äldre föräldrar, får frågan vad det är de gör för dem svarar 
hon att ”det är liksom bara vanliga göromål som bara är”. Det är svårt för henne 
att riktigt sätta fingret på vad hon och hennes syskon gör. Dagen innan vi träffas 
var hon till dem med bröd och fick hjälpa dem att trava ved när hon väl kom dit. 
Annars är det trädgårdsarbete, skjuts till affären, sortering av sopor för återvin-
ning och att hänga tvätten som hon exemplifierar med. Tidigare fick syskonen 
även hjälpa föräldrarna med duschning, renbäddning i sängarna samt städning, 
men sedan en kortare tid tillbaka har föräldrarna hemtjänst. 

Ann-Kristin ger både detaljerade beskrivningar av vad hon och syskonen gör, 
och menar samtidigt att hon inte riktigt vet vad det är som de gör. Både de äldre 
och de anhöriga beskriver det ofta så: det går visserligen att förklara vad hjälpen 
innehåller, men det är så mycket mer som också sker mellan parterna. 

I de följande avsnitten står barnens, och i förekommande fall syskonbarnens, 
omsorg i fortsatt fokus. Frågan är vem som ger omsorg om det finns flera poten-
tiella omsorgsgivare. I litteratur kring familjens omsorg återkommer två teman. 
För det första ses närhet respektive avstånd som en grundfaktor för att kunna 
säga något om huruvida de äldre har en möjlighet att få omsorg (se t.ex. Hjälm 
2011a). Ett annat tema är kvinnors stora ansvar för familjens omsorg. Det är dött-
rars och fruars omsorg som i stor utsträckning är det som diskuteras som anhö-
rigomsorg (Winqvist 1999, 43; se t.ex. Brodin 2005). I kapitlet vill jag komplicera 
detta något genom att vidga de faktorer som kan vara relevanta både i de äldres 
och i barnens berättelser om omsorgen. Varje familj är visserligen en unik situa-
tion, men samtidigt framträder fyra faktorer som viktiga vid barnens omsorg om 
föräldrarna: barnens kön, närheten till föräldrarna, barnens personliga egenska-
per samt deras familje- och arbetssituation. Dessa fyra omständigheter ses ofta 
som sammanvävda. De kan förstärka varandra, men också ställa någon av de 
andra faktorerna i bakgrunden. Även tidigare forskning har uppmärksammat 
detta nät av faktorer (Wiles 2003, 1308; Wiles 2005a, 102), och även sett tidigare 
relationer och umgängesmönster mellan familjemedlemmar (Fors & Lennarts-
son 2008; Winqvist 1999, 61ff) och den lokala arbetsmarknaden (Stenbacka 2008) 
som relevanta. 
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Döttrar och söner

I statistiska genomgångar av anhörigas hjälp varierar andelen kvinnor respek-
tive män som är involverade i omsorgen beroende på vad som definieras som 
omsorg och vem som tillfrågas. Forskningen har både sett kvinnors och mäns 
omsorgsarbete som olika och som i stora delar lika (Anttonen & Zechner 2011, 
22ff). Det är, som ofta, vanskligt att uttala sig säkert om statistiska skillnader i 
omsorgsgivande. I Agnes Blome med medförfattares redogörelse för barns om-
sorg till föräldrar sägs kvinnor stå för 48,7 procent och män för 51,3 procent (2009, 
154). När Marta Szebehely bearbetat material från en intervjuundersökning ge-
nomförd av Socialstyrelsen med personer i åldern 75 år och äldre som lever i eget 
boende, finner hon att 10 procent av de äldre anger sig få hjälp av en dotter, med-
an fem procent anger sig få hjälp av en son. Två procent uppger sig få hjälp av en 
svärdotter eller syster, medan en procent anger sig få hjälp av en svärson eller en 
bror. 12 procent av de äldre får hjälp av en maka, och fem procent av en make, en 
siffra som förstås också har med demografiska faktorer att göra (Szebehely 2005, 
167). Sammanfattningsvis tycks kvinnor stå för något mer av omsorgen inom 
familjen, men hur mycket beror på vad som avses med omsorg i undersökningar. 
Intensiteten i kvinnors omsorgsgivande är möjligen också högre än i mäns (Om-
sorg människor emellan 2006, 20). 

Betydelsen av att barnen är döttrar eller söner kommenteras uttryckligen säl-
lan av de intervjuade, men är samtidigt det som är mest framträdande i omsorgs-
forskningen. Det framhålls sällan i intervjuerna som av vikt för att förstå vilka 
som är involverade i omsorgen. Finns enbart systrar eller bröder är förstås inte 
frågan relevant, men även med blandade syskongrupper är frågan om vem som 
gör vad ur genussynpunkt inte något som tar utrymme i beskrivningarna. Bland 
de intervjuade äldre som har både döttrar och söner finns fyra som anger att en 
dotter är mest närvarande och tre som anger att en son är mer närvarande. Res-
terande intervjuade har barn av enbart ett kön eller saknar barn, och anger i bara 
ett fall att det finns både manliga och kvinnliga anhöriga som är lika närvarande 
omsorgsgivare. 

Däremot framträder en skillnad i vad döttrar och söner gör i intervjuerna, 
även om gränserna inte är skarpa. Döttrar tenderar att tillgodose mer intima 
hjälpbehov och sönerna är mer behjälpliga med praktiska ting i bostaden. Det 
är en uppdelning som bygger på en traditionell uppdelning av kvinnliga och 
manliga arbetsområden, och är som sådan inlemmad i en väl känd arbetsför-
delning och genusstruktur. Mönstret återfinns även i andra studier (Jegermalm 
2006). Mitt val att använda ett omsorgsbegrepp som innehåller många delar kan 
också ses som bidragande till att både kvinnor och män ses som omsorgsgivare. 
Det öppnar för att se på en situation som innehåller många delar för den som är 
i behov av andras hjälp i vardagen, och låser inte omsorgen i en smal definition. 

Anders är en ur syskonskaran på ursprungligen sex syskon som delar på 
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 omsorgsansvaret för sin moster Nanny. Så länge hon bodde kvar på sin gård 
säger sig Anders ha varit henne behjälplig med vedhuggning och andra sysslor, 
på en gård där indraget vatten och avlopp saknades. Sedan mostern flyttat till 
ett modernare boende menar Anders att systrarna har blivit de som gör mer 
genom att, som han säger, ”serva” henne med bland annat mat. Anders själv kan 
fortfarande skjutsa mostern om hon behöver åka någonstans och hjälper henne 
med ekonomin. 

Ingas dotter Rosita hänvisar också till traditionella genusrelationer när hen-
nes och hennes brors omsorgsgivande kommenteras. Av de två syskonen är Ro-
sita den som är mest inblandad i moderns vardagsliv. ”Det är väl jag mer, kan vi 
säga. Han är pensionär ser du, han har inte tid. Nej då. Jag vet inte, det är väl lite 
kvinnligt syndrom det här”, säger hon när vi pratar om hennes och hennes brors 
insatser. Syskonen har ungefär lika långt till Inga, har en liknande familjesitua-
tion men skiljer lite i ålder. Lite skämtsamt refererar Rosita till deras åldersskill-
nad genom att påtala att brodern till skillnad från henne inte längre yrkesarbe-
tar. Men det är ändå det faktum att Rosita är kvinna som hon identifierar som 
främsta orsaken till hennes och broderns skilda insatser för sin mor. 

Att den enda anhörigvårdaren som är intervjuad är en kvinna ska sannolikt 
ses som symptomatiskt. Hennes omsorgsarbete är mycket omfattande och inne-
håller moment som har med moderns kropp att göra. Sängläggning, mathåll-
ning, duschning och påklädning är vardagliga göromål för dottern. Kropp, om-
sorg och idén om en kvinnlighet är en triad som setts som mycket stark (Twigg 
2004, 68), och som kan förklara mycket av den uppdelning som råder mellan 
döttrar och söner. Fler faktorer än genusstrukturer har relevans för barnens om-
sorg. De ska i sin tur inte ses som fria från en genusstruktur, utan de är alla 
samspelande med varandra.

Det omsorgsfulla barnet

I några av intervjuerna motiveras omsorg given av familjemedlemmar med att 
den som ger den har en personlighet som gör det självklart att vara sina an-
höriga behjälplig. Både de äldre själva och deras omsorgsgivare kan använda 
detta resonemang. Hjälpgivandet framstår som okomplicerat, något som faller 
sig naturligt och som varken ger omsorgsgivare eller -tagare någon anledning 
att problematisera det som görs och på vilka grunder. Kanske är detta en roll 
som någon i en syskonskara tidigt fått, men lika gärna kan det vara roller som 
utmejslas i den situation som en förälders omsorgsbehov ger. 

I samtalen med Manfred, som har två döttrar i en stad i Mälardalen, säger 
han i generella termer att barnen borde finnas tillhands för sina föräldrar, men 
att hans egna barn tar alldeles för stort ansvar för honom. Han är i det närmaste 
blind och har behov av mycket hjälp för att vardagen ska kunna fungera. Han 
bor en bit utanför en av de större orterna i kommunen och har ett hus som ska 
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skötas. När vi talar om förpliktelser mellan generationerna tar han avstånd från 
barn som inte ger omsorg till sina föräldrar, samtidigt som han vill markera att 
han inte ställer några krav på sina egna barn:

Man hör ju och vet ju om en del barn. De skiter totalt i föräldrarna. Och inte hjälper 
de. Det är något fel det. Man har ju dem att tacka för den man är idag.[--] Så visst 
fan ska man hjälpa föräldrarna. Det ska ju gå i första hand nästan. Men jag har 
aldrig begärt hjälp av ungarna. Jag bara säger åt dem de lär ju vara hemma och 
göra någonting hemma, brukar jag säga till [dottern]. 

Manfred tar stöd i en tanke om att den omsorg barnet har fått bör återgäldas 
senare i livet. Manfred själv tillbringade mycket tid med sina egna föräldrar och 
svärföräldrar när de en gång behövde hjälp, och detta trots att de bodde ett par 
timmars resväg bort. Detta är något som han beskriver som en självklarhet och 
han protesterade då mot att hans egna syskon inte valde att lägga så mycket tid 
och energi på den äldre generationen som han själv gjorde. När vi istället talar 
om hans egen relation till de två döttrarna, är hans inställning inte lika klar. 
Hans barn ger mycket praktisk omsorg, något som inte sällan och med fog ses 
som betungande. Någon av Manfreds döttrar är hos honom varje helg uppger 
han, och däremellan har de telefonkontakt. Döttrarnas täta besök får Manfred 
att oroa sig för att de ska få svårt att få sina egna liv att gå ihop:

Cecilia: Hjälper dina barn dig med någonting?
Manfred: Ja, de hjälper med allting de. Det gör de ju.
C: Vad gör de då?
M: De städar och drar in ved. Och när de är här på vintern skottar de snö. Lilljän-
tan hon är tuff, hon skottar snö som en karl. Ge fan i det säger jag, ta det lugnt. 
Hon är ogörlig lilljäntan. Jag säger du går in i väggen när fan som helst, säger jag, 
du måste hålla igen lite. Nej hon snurrar ju på här som en humla, far omkring 
överallt. Hon städar och hon tvättar och grejar. Till och med när hon är hemma 
får jag sängen bäddad. Jag väntar in i det längsta, man får inte vara dum heller. 
För jag känner ju ibland att lakanet under kan vara skrynkligt. Och de bäddar ju 
alltid rent vet du, det gör de varenda vecka när de kommer. [--][Ena dottern] hon 
är hemma så gott som varje helg. Du vet då har de en stor kåk och [arbetar]. Så hon 
har det jobbigt hon. Jag har ju sagt åt henne, du får ge fan i att åka så ofta. Jaha, 
sa hon, ni gjorde så ni också med era föräldrar. Så det får jag liksom höra. Var det 
nödvändigt att åka då? Nej, men det gjorde jag ändå, säger jag. Ja, det kan väl jag 
också göra. Det är så. Hon är duktig, jag bara tycker hon har för mycket att göra.

Visst tycks Manfred vara glad åt hjälpen han får av sina döttrar, och förklarar 
skämtsamt att han använder sig av döttrarnas hjälp genom att berätta att sängens 
lakan gott kan få vara skrynkliga till dess döttrarna tar hand om det åt honom. 
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Men ändå vill han poängtera att han inte tycker det är sunt att de tillbringar så 
mycket tid hos honom. Hur döttrarna resonerar får vi veta genom Manfred, och 
i hans beskrivning tycks det som att givare och tagare i omsorgsrelationen helst 
ser till den andres behov före sina egna. Han visar dem en omsorgsfullhet, vil-
ket även döttrarna visar sin far. Han menar sig inte ställa krav på dem, utan det 
framställs som att de ger omsorgen av egen fri vilja.

Svensk forskning visar att de äldre inte i första hand vill ha omsorg av sina fa-
miljemedlemmar. Snarare föredrar de själva hjälp från det offentliga i undersök-
ningar som är gjorda (Dunér 2010, 55; Szebehely & Trydegård 2007, 212). Det finns 
med andra ord en differens mellan preferenser och det sätt på vilket omsorgen 
realiseras, menar forskningen. I intervjuerna framkommer att de äldre inte vill 
ha barnens omsorg, men i praktiken har den. Utsagorna från de äldre är svårtol-
kade: man både tycker att barn ska vara närvarande i generella resonemang men 
att det inte gäller för de egna, man litar till barnen för att få vardagen att fungera 
men säger sig inte vilja påverka barnen till att ge omsorg. Det kan både tolkas 
som att de inte vill ha barnens hjälp, och som att de inte vill kräva för mycket av 
dem.  Jag tror att det senare är mer relevant, med tanke på den stora insats som 
barnen gör för sina föräldrar. Det de äldre ger uttryck för är en slags balansgång 
mellan föräldrarnas och barnens behov. När omsorgen blir en del av barnens 
personligheter, och därmed inget som föräldrarna riktigt kan bestämma över, 

Umgänge i vardagen, men också omsorg. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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kan det ses som ett sätt för den äldre att hantera en känsla av att man inte vill att 
barnen ska behöva rätta sina liv efter föräldern. Det kan också ses som ett sätt 
för föräldrarna att förklara varför ett av barnen ibland är mer involverat än andra 
när flera syskon finns. Om nu någon förklaras ha en större vilja att ge omsorg, 
blir frågor om ett jämnt fördelat ansvar för omsorgsgivande mindre aktuellt.

Barnens perspektiv
I några fall finns både berättelser från föräldrar och från barn. De visar både att 
barnen upplever sig som individer som ger omsorg som konsekvens av att de 
upplever sig som omsorgsfulla, och att de upplever omsorgen som mer av ett 
tvång och ser det som en betungande del av vardagen.

Barnet Ann-Kristin har gett omsorg under i stort sett hela sitt vuxna liv. Hon 
beskriver omsorg som ständigt närvarande och som något som stundtals är be-
tungande för henne. Hon arbetar i omsorgssektorn och hon har haft svärföräldrar 
och andra släktingar i vars vardagsliv hon varit involverad tidigare. Ann-Kristin 
låter mig veta att det är ett moment som tar kraft av henne. Visst ger hon omsorg 
både privat och i sin profession, men inte utan att det är kännbart i hennes liv. 
Orkar hon inte med allt kommer ”det dåliga samvetet”, menar hon. Omsorgen 
är en del av vardagen som både bygger på hennes intresse av att ge omsorg, och 
som hon samtidigt upplever som något av en påfrestning i vardagen.

I denna familj är både dottern och föräldrarna intervjuade. Föräldrarna Anita 
och Sten avviker inte från andra intervjuade i det att de visserligen inte tycker att 
barnen ska behöva känna att de har ett tvång, och i det att de anser att deras fyra 
döttrar tar egna initiativ till att ge omsorg. ”De [barnen] kan ju bara dyka upp 
och de kan ju fråga om det är någonting vi vill ha hjälp med. De kan komma och 
hälsa på. Är det något ni ska ha hjälp med idag, kan de säga. Det tycker jag låter 
spontant och bra. Absolut inget tvång”, säger Anita. 

För Ann-Kristin och hennes föräldrar Anita och Sten skiljer sig berättelsen 
något åt vad gäller frivilligheten i omsorgsgivandet. Föräldrarna ser det som att 
det är en frivillig, spontan hjälp som ges, dottern som en mer betungande upp-
gift. Deras berättelser visar att omsorgen inte alltid uppfattas på samma sätt av 
de inblandade. Det gör det omsorgsfulla barnet till något som föräldrarna ser, 
medan barnet själv ser omsorgen som en del vardagslivets mer tidskrävande och 
känslomässigt krävande moment. 

Emellertid är en uppfattning om att omsorgsgivande är en konsekvens av en 
omsorgsfull personlighet närvarande hos några av de intervjuade barnen. Några 
av barnen menar att de under hela sitt liv har assisterat människor runt dem som 
av ålder haft svårt att klara sig själva, och hänvisar därmed till ett förhållnings-
sätt de har till människor i sin omgivning. Det kan röra sig om flera släktingar 
och grannar vars vardag de varit en del av. 

Ett begrepp som används för att fånga en dubbelhet i omsorgsgivande inom 
familjen är ambivalens (Sand 2007, 74). Att ge omsorg är betungande – men 
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 befriande. Det är frivilligt – men ett måste. Omsorgsgivande kan skapa konflik-
ter och vara ansträngande i en pressad och stressad vardag, men också bygga 
på en självpåtagen och frivillig vilja att ge omsorg och därmed också bidra till 
positiva erfarenheter. Tydligt är att de äldre vill framhålla det som att omsorgen 
om dem från barnens håll bygger på en frivillighet samtidigt som de är rädda att 
detta ska påverka barnen negativt. Från barnen finns parallella berättelser om en 
frivillighet och om ett omsorgsgivande som tar resurser i anspråk. Det går inte 
att tala om en omsorg fri från konflikter, men om ett omsorgsgivande som bland 
annat förklaras med omsorgsfulla personligheter. Härigenom framställs också 
de relationer som skapas genom landsbygdens omsorg som bland annat karak-
täriserade av en omsorgsfullhet. 

Omsorgsfullhet eller något som ska ersättas?
Vid några tillfällen uttrycks omsorgsgivande som en vilja att fortsätta en tradi-
tion med omsorgsgivande i familjen. Det kan vara en känsla av att barnen ska ge 
omsorg till sina föräldrar, på samma sätt som föräldrarna i egenskap av barn en 
gång gav sina föräldrar omsorg. Det kan också handla om att barnet ger tillbaka 
omsorg som det fått tidigare i livet. 

Det senare är en tanke som återfinns hos Anna, som har omsorg om sin make 
dygnet runt. Paret har två söner som bor ungefär en respektive två timmar bort. 
Den son som beskrivs som mer närvarande har både en annan livssituation och 
har tidigare i livet varit i stort behov av hjälp från föräldrarna. Anna har, som 
många andra, en ambivalent hållning till sonens hjälp: visst är det bra att sonen 
är hem till dem och hjälper henne, samtidigt som hon inte vill lägga för mycket 
arbete på sonen. Hon säger:

Jag menar han har ju inget jobb så han kan ju vara hemma sådana gånger. Men 
man kan ju inte utnyttja det heller tycker jag. Han kommer ju ändå och hälsar på 
också stannar han några dagar och bär in ved och han klipper gräs om det är som-
mar. Och så sa jag en dag i julas åt honom, hur ska jag kunna ersätta dig, sa jag. Ja, 
hur mycket fick inte jag när jag var dålig då, sa han. Han ger igen. Han uppskattar 
det vi har gett. 

Anna anger att hon vill ersätta sonen för hans insatser, men han själv tycks upp-
leva det som att det snarare är han som har någon slags omsorgsskuld som ska 
betalas. Inte bara har han fått all den omsorg som ett barn får av föräldrarna, 
utan även i vuxen ålder har föräldrarnas stöd och praktiska hjälp varit en del av 
hans vardag. För Anna är inte omsorgstagandet om denna son ett unikum, sna-
rare tillhör hon dem som ägnat en mycket stor del av sitt liv åt omsorgsgivande, 
både informellt och i sin profession. Alla har inte haft möjligheter att återgälda 
hennes insatser med gentjänster, men för sonens del vill hon ändå att jag ska för-
stå att hon inte förväntar sig att han måste komma till föräldrarnas undsättning 



99

Omsorgsrelationer

och att hon erbjudit honom att på något sätt kompenseras. Hans insatser ses som 
grundade på en omsorgsfullhet han både fått och själv vill ge, men ändå inte som 
så pass självklara att de inte behöver resoneras kring i termer av betalning eller 
återbetalning. 

En omsorgsfullhet från föräldrarna gentemot de omsorgsgivande barnen kan 
också ta sig ekonomiska eller i vart fall symboliska uttryck i form av en slags 
betalning för omsorgen som barnen ger. I vilken utsträckning som detta sker är 
svårt att uppskatta för de inblandade och därmed ännu svårare för en utomstå-
ende. När det gäller transfereringar av pengar mellan generationer går de, över 
hela världen, i huvudsak från äldre till yngre (Ungerson 2000, 637). I en svensk 
undersökning som baserar sig på SCB:s undersökning om levnadsförhållanden 
från år 2002 och 2003, är det den äldre generationen som också ger något fler 
tjänster (och då inte bara omsorgstjänster) till den yngre generationen än tvärt-
om, även om det med stigande ålder ges allt mindre hjälp (Halleröd 2006, 261ff). 
Det finns enligt denna undersökning inget som antyder att det skulle finnas 
en skillnad mellan stad och landsbygd när det gäller tjänster eller ekonomiska 
transaktioner mellan generationerna (Halleröd 2006, 263). Det finns med andra 
ord en generell rörelse av resurser från de äldsta till de yngre, även om praktisk 
hjälp inte kan ges av de äldre som själva har hjälpbehov.

I intervjun med paret Birgit och Gösta är min fråga om det finns några pengar 
inblandade i omsorgen som deras son ger, något som de först slår ifrån sig. Sam-
tidigt säger de att omsorgen också är något som de försöker återgälda:

Cecilia: Men när [sonen] kommer hit och städar, får han någon slags ersättning av 
er för det?
Birgit: Tok. Det har jag försökt med.
Gösta: Han är ungkarl, han har gott om pengar.
B: Han brukar få ägg. Jag köper så fina ägg, det brukar han få.
G: Han vill inte ha något.
B: Nej, det är omöjligt. 

Äggen som sonen får har kanske inte något större ekonomiskt värde, men Birgit 
ger honom som hon säger ”fina” ägg som han kan använda. Det är en symbolisk 
återbetalning för sonens engagemang. Kanske vill de inte inför mig framstå som 
krävande och otacksamma föräldrar, utan framhåller att de i varje fall symbo-
liskt försöker tacka sin son. Ett av deras barnbarn som städade hos dem i julas 
fick däremot en liten summa som betalning. Barnbarnets ekonomiska situation 
är en helt annan än sonens. Enligt Gösta har sonen det gott ställt, och det är inte 
med pengar han och hans fru tycks uppfatta att de kan ge honom den bästa 
betalningen. Men dessa ägg kan ändå ses som en vara med vilken omsorgen 
inte bara passivt tas emot som en konsekvens av barnets egen vilja att hjälpa 
föräldrarna.
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Att ett barn av föräldrarna eller av sig själv förklaras vara omsorgsfull kan 
samverka med att det ses som en betungande del av vardagen, samt att omsor-
gen också är en tjänst som föräldrarna på något sätt vill ersätta barnen för. Om-
sorgsfullhet ska därför inte sammanblandas med kravlös och konfliktfri omsorg. 

Rumslig närhet

Sambandet mellan omsorgsgivande och närhet i rummet är mångfacetterat. Den 
emotionella omsorgen är inte beroende av att parterna befinner sig på samma 
plats i alla lägen, vilket däremot den praktiska omsorgen är. Omsorg behöver 
inte nödvändigtvis vara en konsekvens av att parterna befinner sig nära varan-
dra i rummet, men kan vissa gånger ses som utlösta av det faktum att den hjälp-
behövande och den som ger omsorg finns nära varandra (Milligan & Wiles 2010, 
741). I Anna Hjälms intervjuer med äldre men inte omsorgsbehövande, säger de 
sig kunna bo nära sina barn just för att generationerna inte ställer krav på att 
vara delaktiga i varandras liv. Hon sammanfattar det genom att skriva att närhet 
till barnen för äldre inte sågs som ”an indication of wanting or even imagining 
accepting more extensive help from one’s kin living close by” (2011b, 17). Här sä-
ger sig de äldre kunna leva nära barnen för att det inte innebär omsorgsgivande 
mellan familjemedlemmar. Att bo intill varandra i familjen ses också som en 
källa till konflikt (Scharf 2001, 558), ett förhållande som antyder att de äldre och 
barnen skulle kunna ha olika uppfattningar om vad den fysiska närheten har för 
betydelse i en omsorgssituation. 

Närhet i rummet kan med andra ord ses som både försvårande och underlät-
tande, nödvändigt eller ej, orsakat av och oberoende av en närhet i rummet – allt 
beroende på situationen. Det går inte att finna ett klart samband mellan i rum-
met närvarande barn och omsorgsgivande utan det finns fler omständigheter 
som måste tas i beaktande.

Utflyttade barn måste resa till sina föräldrar, från andra landsbygder eller 
från städer. Det gör också att vi inte kan se familjens omsorg som liktydigt med 
processer inom territoriet byn där de äldre bor, eller ens Heby kommun, utan 
omsorgen måste ses som en verksamhet som bedrivs med människor som också 
har sin boendeort någon annanstans. 

Av de intervjuade äldre som har biologiska barn är det bara Johanna som 
inte har något barn som kan komma hem till föräldern på under två timmar. 
Handfast hjälp med vardagliga sysslor är inte möjligt på grund av avståndet dem 
emellan, men för den skull saknas inte kontakter och sonen har en stöttande och 
samordnande roll för sin mamma. Att ha ett barn långt borta är emellertid inte 
alltid enkelt, menar Johanna. Hon och sonen talar oftast med varandra i telefon 
två gånger om dagen. Den telefonkontakt som Johanna har med sin son är lätt-
are att sköta på distans med regelbundenhet än praktisk hjälp som kräver att 
barn och föräldrar möts under samma tak. Johanna har visserligen ofta kontakt 
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med sin son, men de gånger som de faktiskt träffas är få. De tillhör ett föräldra-
barnpar i mitt material som ses sällan. Tydligt är att de ändå har en omfattande 
kontakt och att sonen är närvarande i Johannas vardag. Den emotionella och 
samordnande rollen är närvarande i sonens omsorg, men sällan den praktiska.

Förutsättningar för praktisk omsorg som kan ges med relativt täta intervaller 
finns alltså för alla de andra intervjuade äldre som har barn. Migrationsproces-
ser skapar inte en situation som gör barnens närvaro i vardagen omöjlig för de 
flesta av de intervjuade. Tvärtom finns merparten i Mälardalsområdet, och i de 
fall där något barn valt att bosätta sig långt borta från föräldern finns syskon 
närmare. Så har den kvinna som har ett barn i USA även ett barn i samma by, 
vilket gör att ett barns migration inte lämnar modern utan anhöriga som finns i 
hennes närområde.

Även om närheten är viktig, samspelar den med en beskrivning av omsorgs-
fullhet hos barnen, deras kön och livssituation. Inga-Britt som har fem barn, har 
ett av dem närmare än de andra. Denna dotter beskrivs som en individ som själv 
vill ge sin mor omsorg. Dottern besöker Inga-Britt nästan varje dag, och kan inte 
dottern så kommer ett barnbarn istället. Inga-Britt har kontakt med sina andra 
barn också, både döttrar och söner, men ingen av dem beskrivs som omsorgsgi-
vare av henne. Flera tänkbara faktorer kan förklara dotterns närvaro: Det är en 
dotter, hon beskrivs som omsorgsfull i sin personlighet och hon har ett kort av-
stånd till sin mor. Vad av detta som ska ges störst tyngd är svårt att uttala sig om. 
Sannolikt samspelar och förstärker delarna varandra och det är svårt att isolera 
en av dem som den mest betydelsefulla.

Samboende och dagligt umgänge
Landsbygdens flergenerationella kontakter har bland annat setts i ljuset av en 
tradition med flergenerationsboende på jordbrukets gårdar (Flygare 1999; Göt-
lind 2001). Familjejordbruken har inte sällan flera generationer boende på en och 
samma gård, även om de bor i egna hushåll. Här är en fysisk närhet i allra högsta 
grad påtaglig. 

Vivianne och hennes mamma Asta är det barn och föräldrapar i mitt material 
som tydligast faller in i en modell där ett aktivt jordbruk styr boendet, umgänget 
och omsorgen mellan generationerna. De båda bor ihop i samma hushåll och 
Vivianne tar ett mycket omfattande ansvar för sin mor. Vivianne uppbär ersätt-
ning som anhörigvårdare några timmar per dag, men i realiteten är hela hen-
nes vardag beroende av hennes mors dagsrytm. Vivianne bedriver fårskötsel på 
gården där de bor och detta arbete samordnas med det praktiska arbetet med 
hennes mor. Det var först sedan modern fick stora behov av hjälp och fadern, 
den tidigare omsorgsgivaren, inte längre levde som Vivianne flyttade in i samma 
hus som sin mor. Innan dess drev hon en granngård och hade visserligen daglig 
kontakt med föräldrarna, men sammanbodde inte med dem. Under intervjun 
dyker Viviannes bror upp. Han bor i ett eget hus på gården och är egenföretagare 
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i de areella näringarna. Han dricker en kopp kaffe med oss under en paus mellan 
arbetspassen och ger sig sedan ut igen. Han anges vara behjälplig om Vivianne 
behöver lämna hemmet en stund, men har långt ifrån samma omsorgsansvar 
som sin syster. Vivianne och hennes bror har ytterligare två syskon som båda 
bor ungefär en timmes resväg därifrån, men som inte heller är involverade i det 
mycket omfattande omsorgsarbetet annat än vid enstaka tillfällen. 

Att det blev just Vivianne som valde att ta ett stort ansvar för modern beskri-
ver hon själv som en konsekvens av att hon ville att modern skulle få bo kvar i 
sitt hem. Hennes val skulle emellertid inte vara möjligt om det inte hade gått att 
kombinera med hennes verksamhet med fåren. Vivianne är dessutom änka och 
har inte egna familjemedlemmar som hon måste anpassa sitt liv efter, en familje-
situation som hon visserligen delar med brodern som också han bor på gården. 

Ett par som också har daglig kontakt med varandra är barnet Tommy och föräld-
ern Vera. Vera har arbetat inom servicesektorn, och Tommy arbetar vid en industri. 
Ingen av dem har med andra ord kopplingar till agrar verksamhet. I Veras och Tom-
mys berättelse framstår hjälp mellan generationerna som vanligt i deras familj. Tidi-
gare i familjens historia har flera generationer levt med var andra vid några tillfällen. 
Även Vera och Tommy har tidvis sammanbott. Här spelar deras familjesituation en 
viktig roll. Vera har vid upprepade tillfällen blivit änka, och Tommy har ingen egen 
familj. Tommy bor idag bara en bit bort från sin mor Vera. De bor i var sin bostad, 
men Tommy tillbringar mycket av sin lediga tid hos sin mor.

I en av städerna i närheten bor Veras dotter. Hon träffar sin mamma någon 
gång i månaden. Tommy däremot åker hem till sin mor varenda dag och är den 
som hjälper henne med mycket. ”Jag kommer hit när jag kommer från jobbet. 
Då går jag hit på kvällen. Så har jag tidningar med mig. Också äter jag här då 
sen”, förklarar han. Han är också med under intervjun och är den som fyller i sin 
mammas berättelse när hon inte minns, eller svarar på mina frågor för hennes 
räkning när han tycker annorlunda än henne. När jag frågar Vera om hon idag 
behöver någon hjälp, svarar hon med ett ”nej”, men sonen förtydligar att det är 
han som hjälper henne. Han handlar, tvättar och hjälper hennes med sådant som 
att kliva upp på en stol för att nå något. Laga mat kan Vera däremot fortfarande 
göra själv, och det gör hon även till Tommy. Att Vera inte i förstone tänker på 
att Tommy ger henne hjälp visar hur deras samvaro innehåller svårigheter att 
urskilja vad som är ett umgänge och vad som är hjälp, och får också som konse-
kvens att sonens insatser för sin mor inte riktigt blir synliga. 

Tommy och Veras berättelser om en daglig samvaro, om tidvisa boenden i 
samma hushåll och om hjälp mellan generationerna som böljat fram och till-
baka genom livsloppet har många likheter med anhörigvårdaren Viviannes be-
rättelse. Tommys omsorgsarbete kan visserligen mätt som praktiskt arbete inte 
mäta sig med Viviannes mycket intensiva omsorgsgivande. Tommy hjälper inte 
sin mor med hygien och påklädning, så som Vivianne gör. Här finns en skillnad 
som har att göra med föräldrarnas tillstånd, och det är också en skillnad som 
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följer en vanlig uppdelning mellan döttrars och söners omsorg. Den rumsliga 
närheten är emellertid en gemensam anledning till både Viviannes och Tommys 
dagliga umgänge och omsorg till deras respektive mor, och en konsekvens av att 
de ger omsorg. Redan innan mödrarna fick stora omsorgsbehov fanns de i den 
fysiska närheten och de har en familjehistoria där samvaro och samarbete varit 
nästan daglig. Denna närhet har sedan intensifierats med mödrarnas omsorgs-
behov. De har dessutom det gemensamt att de båda har en familjesituation som 
gör det möjligt för dem att leva nära sin mor. 

Vivianne är den som skulle kunna ses som ett tydligt exempel på hur jord-
bruk och omsorgsansvar kan vara förbundna med varandra. Hennes roll som 
anhörigvårdare möjliggörs av att hon arbetar på gården där hon och modern 
bor. Brodern bor emellertid också där, och brukar också markerna som tillhör 
gården utan att vara lika involverad i omsorgen. Om utgångspunkt tas i gården 
och dess fortlevnad inom familjen, finns en risk för att den fysiska närhetens 
betydelse för ett omsorgsgivande underskattas. Omsorg mellan generationerna 
måste också ses som möjligt och kanske rent av utlöst av att de befinner sig intill 
varandra. Att ha denna rumsliga närhet till varandra kan oavsett om det är ett 
jordbruk eller om människor lever med andra försörjningar skapa ett system där 
omsorgen blir mer eller mindre integrerad i det dagliga umgänget och mötet 
mellan generationer i en familj. 

Avstånd mellan barn och föräldrar är som framkommit definitivt inte ovik-
tiga, men det finns fler faktorer som har minst lika stor betydelse för vem eller 
vilka som kan komma att vara sina föräldrar behjälpliga. Minst lika viktigt som 
att Vivianne och Tommy har levt och lever sina liv fysiskt nära sina föräldrar, är 
också att de har en familjesituation som gör det möjligt för dem att inrätta sina 
liv efter det faktum att de har en äldre förälder med hjälpbehov. Detta är också 
det ett återkommande tema i intervjuerna och ämnet för nästa avsnitt. 

Barnens livssituation

Barnens livssituation anges som förklaring till att några av barnen är mer invol-
verade i föräldrarnas vardag, och till att några av dem inte är det i samma ut-
sträckning. Birgit och Gösta har tre barn. Två av dem bor i en stad i närheten, och 
det tredje bor på samma ort som de. Deras enda dotter är den som bor närmast 
paret, men det är inte henne som de beskriver som den mest närvarande i deras 
vardagsliv. Istället är det den av deras söner som själv inte har egen familj som 
de pekar ut som den mest involverade i deras liv, även om de andra barnen också 
anges hjälpa föräldrarna. De får frågan om hur de ser på barn som hjälper äldre 
föräldrar och de svarar:

Birgit: Jag vet inte hur jag ska säga. Jag tycker liksom det är ett påhäng för dem 
[barnen], inte tänka den där dagen måste jag dit och hjälpa dem. Jag tycker det är 
väldigt, det tycker jag är något förfärligt. Ja, jag tycker det, ja.
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Gösta: Det är bättre om de ringer själva och säger i morgon kommer jag.
B: Ja, ja. Det är bättre när man kan lita på någon utomstående som kommer istället 
tycker jag. Och när de [barnen] kommer och hälsar på då får de sitta och prata och 
lite så där. Men jag vet inte hur det blir när man inte orkar, då kanske man tycker 
att nej. Då vill jag helst att [sonen] ska komma hem och laga mat och greja. Han är 
så duktig på att laga mat och greja.
G: Han älskar det.[--]
B: Han är nog den som är mest omtänksam han.
G: Han har ju ingen kärring, eller fruntimmer som håller emot. [skratt]
B: Han är väldigt omtänksam och tänker.
G: Han rår sig själv, han har inte annat att tänka på. 
B: Men det är inte det. [Den andra sonen] har haft ett elände. [--] Och [dottern] blev 
skild från sin man och har haft två flickor att fostra och jobba. Så hon har inte haft 
så mycket tid hon heller. Men [sonen] han är väldigt omtänksam han. Ringer hem 
till oss varenda dag.

I utdraget ur intervjun börjar Birgit med att säga att hon inte tycker att barnen 
ska känna alltför stort ansvar för sina föräldrar, varefter hon säger sig ha en klar 
uppfattning om vilket av barnen som skulle vara den mest lämpade att ta ytter-
ligare ansvar för dem om det skulle vara aktuellt. Att samtidigt betona att famil-
jemedlemmar om möjligt bör få så lite ansvar som möjligt och att ha en åsikt om 
vem som skulle klara uppgiften bäst kan tyckas vara lite motsägelsefullt, men 
återfinns hos fler av de äldre. I sammanhanget är det mest intressanta att båda 
makarna är överens om den ena sonens lämplighet. Birgit betonar hans person-
lighet, hans omtänksamhet och hur han tidigare visat hur han tänker på dem. 
Han ringer till dem varje dag, kommer hem till dem var 14:e dag för att städa åt 
dem och de nämner att han har för vana att också ta med föräldrarna till deras 
tidigare fritidshus som sonen numera övertagit. Sonen anges också kunna orga-
nisera de andra syskonens hjälp till föräldrarna. Genom att han förklaras vara en 
individ som tänker på sina föräldrar framställs makarnas hjälp som en konse-
kvens av hans sätt att vara, och inte en bara som en följd av deras behov av hjälp. 

Gösta försöker ta en poäng genom att påtala att sonen saknar en kvinna som 
skulle styra hans liv, men faktum är att också sonens civilstånd skiljer honom 
från hans syskon. Det ”elände” som brodern har haft har utspelats i hans famil-
jeliv, och systern förklaras likaså ha haft mycket problem i sin egen familj. Den 
hjälpsamma och mest närvarande sonen har däremot inte egen familj. Tillsam-
mans med en omtänksamhet gör det ena syskonets livssituation honom till en 
både mer närvarande omsorgsgivare i nuet och en potentiell omsorgsgivare om 
makarna en dag skulle behöva mer hjälp. Han är inte den i syskonskaran som 
finns närmast, ett förhållande som i just detta fall får avstånd att hamna i bak-
grunden. Alla tre syskonen kan ta sig till sina föräldrar på under en timme, men 
den som har allra närmast pekas inte ut som den mest engagerade, även om hon 
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inte är frånvarande i föräldrarnas liv. Det är en son och inte en dotter som i denna 
familj beskrivs som den mest närvarande och villiga omsorgsgivaren. I detta fall 
hamnar alltså både genus och rumslig närhet i bakgrunden.

Barn som inte besöker sina föräldrar eller ringer till dem lika ofta förklaras 
vara förhindrade på grund av sin livssituation. De har arbeten, barn och aktivi-
teter som tar av deras tid. Det är som att de inte har ett bristande engagemang, 
en avsaknad av ett omsorgsfullt sätt att vara, utan mest av strukturella skäl inte 
har tiden. Närvarande barn blir omsorgsfulla, men mer frånvarande barn visar 
inte brist på omsorgsfullhet. 

Det är förstås inte otänkbart att det inte bara är barnet som agerar utifrån sin 
livssituation, utan att föräldrarna också vänder sig mer till det barn som de anser 
har de bästa förutsättningarna för att kunna hjälpa dem. Den som står där med 
en sjuk partner, är ensamstående, arbetar mycket eller har mycket att stå i med 
egna barn eller barnbarn, kanske inte heller får lika många förfrågningar från 
sina föräldrar om praktisk hjälp, och kanske inte heller förväntas ha tid för att 
per telefon kontrollera hur föräldrarna har det. Omsorgen är en del av en rela-
tion, där inte bara den ena partens behov eller rättigheter tillåts stå i centrum, 
utan där båda parter tycks ta hänsyn till den andras livssituation. Omsorgen om 
barnen framstår som viktig i de äldres utsagor trots att föräldrarna själva är be-
roende av hjälp, och föräldrarnas hjälpbehov tillåts inte att överskugga barnens 
behov av att få sitt liv att fungera. 

Omsorgen förklaras ofta ta tid och ekonomiska resurser för den som ska ge 
omsorg (Szebehely m.fl. 2014). Omsorg blir då en omständighet som kan skada 
inte minst kvinnors förvärvsarbete, rätten till en god hälsa och en god ekonomi. 
Det kan invändas att det likväl kan vara resurser som också föregår formationen 
av omsorgsroller i en familj. Det kan förklara varför det i mina intervjuer är barn 
som är änkor, utan egna barn eller förtidspensionerade som ger mer omsorg än 
sina syskon. Att de ofta också ses som mer omtänksamma kan också ses som en 
konsekvens av deras livssituation. 

Intervjuerna talar många gånger om en ojämn fördelning av omsorgsansvar 
i familjerna. Det skulle förenklat kunna uttryckas som att den som är i behov 
av omsorg får det av den som är i stånd att ge den. Gertrud och Gunnar är ett 
av de par som berättar att en av deras två döttrar ses som både mer omsorgsfull 
och som mer förmögen att kunna ge omsorg till föräldrarna på grund av sin 
livssituation. Den andra dottern har barn, och har under den tid då barnen var 
små fått praktisk hjälp av Gertrud. Gertrud åkte under flera års tid regelbundet 
in till staden för att kunna vara dotterns familj behjälplig på vardagarna. Nu är 
det emellertid den andra dottern, den som föräldrarna inte hjälpt, som är mest 
involverad i föräldrarnas vardag:

Gertrud: Och henne [dottern ] kan man ju ringa till på dagen. De är olika. Hon är 
mera så att hon tänker på oss. Hon håller mera koll på oss, ska jag säga. Men [den 
andra dottern] hon har ju familj, hon har ju två barn. Men nu är de stora, men hon 
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har aldrig varit riktigt så där att hon har tänkt så mycket, att hon har hört av sig. 
Hon har lite svårare för att ringa. Men [den mer engagerade dottern] hon kollar 
upp oss. Som nu också, när det börjar bli vinter, då ringer hon mer än hon gör an-
nars. Men förra året var ju hon och hennes sambo borta i två månader. [--]
Gunnar: Då kändes det inte bra när de skulle bort.
G: Men då var [den andra dottern] ganska duktig att kolla upp oss.

Här används också personligheten hos de två döttrarna som förklaring till att 
den ena är mer involverad i föräldrarnas liv, genom en hänvisning till att hon har 
lättare för att tänka på dem än sin syster. Men därutöver finns en förklaring till 
systrarnas olika beteenden som återgår på deras livssituation. En av döttrarna 
har barn och inte den andra. De har olika arbeten som gör att den ena kan hålla 
kontakt med föräldrarna dagtid och inte den andra. Praktiska omständigheter 
ses som samspelande med barnets personlighet. 

Genom att bland annat hänvisa till den ena dotterns familjebildning förklaras 
både varför Gertrud gett barnomsorg, och varför dottern inte varit förmögen att 
ge lika mycket äldreomsorg som sin syster. Det finns fler familjer i intervjumate-
rialet där en tredje generation, barnbarnen, har en roll. Deras närvaro förklarar 
varför omsorgsgivandet inte blir jämnt fördelat mellan familjens medlemmar. 

Sammanfattningsvis vill jag alltså betona att barnens omsorg till sina föräld-
rar bygger på ett flertal faktorer. Genusstrukturer, avstånd och närhet, personlig-
het och livvsituation framträder som väsentliga, och detta vävs ofta samman och 
ger motiv till varför några av barnen ger omsorg. Det berättar också något om 
hur relationen mellan barnen och föräldrarna ser ut, där ömsesidig omsorgfull-
het mellan parterna och traditioner med omsorgsgivande kommenteras.

OFFENTLIG OMSORG

I internationell forskning är sämre tillgång till offentligt finansierad äldre omsorg 
och vård på landsbygden jämfört med staden något som gör åldrandet på lands-
bygden både annorlunda och mer problematiskt (Bryant & Pini 2011, 118f; Joseph 
& Cloutier-Fisher 2005, 136; Milligan 2009, 93). Den svenska principen om univer-
salism har en rumslig aspekt i det att den offentliga omsorgen ska vara tillgäng-
lig för alla oavsett bostadsort. Landsbygdens äldre i Sverige har i princip samma 
tillgång till offentlig äldreomsorg, även om hemtjänst av logistiska skäl inte all-
tid kan fås när som helst på dagen och en flytt till ett äldreboende många gånger 
innebär att flytten görs över en lite längre distans. Avstånden till vårdcentraler 
och sjukhus kan däremot vara längre, liksom även till kommersiell service. 

I avsnittet om familjen har de äldre som kommit till tals bott i eget boende. 
När kommunens omsorgsgivande nu står i fokus finns även de som bor i särskilt 
boende representerade.
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Hemtjänst och äldreboende

Kommunens omsorg ges både i form av hemtjänst och i form av plats på äldre-
boende med tillgång till omsorg av anställda. Dessutom kan det offentliga till-
handahålla städning som ges utanför ordinarie hemtjänst, matleveranser och 
trygghetslarm. För många av de äldre är det här omsorg som är avgörande för en 
välfungerande vardag, inte minst för dem som bor i eget boende. Det offentligas 
omsorg innehåller inte alltid många timmar – eller ens minuter – av omsorg, 
men den är av en karaktär som många gånger har att göra med grundläggande 
behov. Genom att ha rollen som den som garanterar mycket av livets basala be-
hov, är det offentliga en mycket viktig grund för den omsorg som de äldre sam-
manlagt kan få. 

Till skillnad från den omsorg som ges av familjemedlemmar, är den som ges 
av den offentliga sektorn reglerad i lagstiftning. Kommunen måste erbjuda sina 
invånare äldreomsorg efter prövning, och har också till uppgift att stödja anhö-
riga som ger omsorg. Drivkraften till den offentliga sektorns omsorgsgivande är 
en tanke om att omsorg är en medborgerlig rättighet. Omsorg av det offentliga 
kostar den äldre även om en mycket stor del av kostnaden går via skattesystemet. 
Ytterligare en skillnad är den mycket höga andelen av kvinnor som ger omsorg 
i det offentligas hägn (Trydegård 2005, 145). Hela den offentliga omsorgssektorn, 
även inkluderat den till barn och människor med funktionsnedsättning, domi-
neras av kvinnliga löntagare. Det betyder att det är kvinnor som de äldre möter 
de flesta gånger de får omsorg av den offentliga sektorn.

Hemtjänst – och familj

Det finns ett visst samspel mellan det offentliga och familjen. Det offentliga har 
till uppgift att stödja anhöriga med omsorgsansvar, och ett fåtal anhöriga har 
också möjlighet att få viss ersättning för sina insatser i egenskap av anhörigvår-
dare. Frånvaron av barn gör inte att det offentliga är mer närvarande i alla lägen 
(Äldres omsorgsbehov 2006, 41). Förklaringen är att barnen kan vara pådrivande i 
föräldrarnas ansökan om omsorg. 

I intervjuerna är det ibland barnen som beskrivs som initiativtagare vid kon-
takt med hemtjänsten, eller som är de som förväntas signalera framöver om en 
ansökan om omsorg av det offentliga bör göras. Det offentliga beskrivs som en 
omsorgsgivare som tar vid när ansvaret blir för stort för de anhöriga. När denna 
gräns passeras är inte bara en subjektiv fråga – det offentliga har med sin admi-
nistration av behovsbedömningar en mycket stor makt över beslutet. Men initia-
tivet till att göra en behovsbedömning kommer ändå från den enskilda. 

Vid intervjuerna med dottern Ann-Kristin och med hennes föräldrar Anita 
och Sten ger de varsin berättelse om hur det gick till när hemtjänst nyligen för-
des på tal. När jag intervjuar Anita och Sten har de samma vecka fått sina första 
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besök av hemtjänsten. Ann-Kristin berättar om när hon och hennes syster var 
hemma hos föräldrarna och bäddade rent i deras sängar och hjälpte dem med att 
duscha. Så kom frågan om dessa göromål upp till diskussion med föräldrarna:

Och medan jag duschade dem höll [systern] på och jobbade med någonting ute. Vi 
var väl lite trötta båda två. Och så frågar mamma när vi håller på och bäddar rent: 
tycker ni det här är roligt? Nej, sa [systern]. Det här kan väl hemtjänsten göra. Och 
då var väl mamma inne på att hemtjänsten gör ingenting. De gör inte ett dugg. 
Hon visste, för deras granne hade haft för tjugo år sedan. Och då sa vi att står det 
att ni ska ha dusch och renbäddat, då blir det dusch och renbäddat. Men de ska 
inte behöva göra någonting som jag kan göra själv. Ja, men du gör det inte själv. 

I Ann-Kristins version var det barnen som sa ifrån, och som ansåg att moderns 
syn på hemtjänsten inte var realistisk. Modern själv uppger att det var för att bar-
nen inte skulle behöva ta alltför mycket ansvar som de tog kontakt med kommu-
nens biståndshandläggare för att få ett beslut om hemtjänst. ”Men det var väl så, 
jag tyckte att det var för mycket för flickorna, jag ville inte säga det rent ut, så jag 
har varit inne på den tanken ett bra tag.”, säger Anita. För henne är det flickorna, 
deras fyra döttrar, som ska skyddas. Anitas berättelse framstår som mer harmo-
nisk än Ann-Kristins, som innehåller mer av en irritation över att föräldrarna så 
sent insåg att de var i behov av ytterligare omsorgsgivare. Deras berättelser är 
däremot samstämmiga i det att kontakt med det offentliga togs för att barnen 
inte riktigt mäktade med uppgiften. Fortfarande finns det många uppgifter som 
döttrarna hjälper sina föräldrar med, men några av de mer intima hjälpbehoven 
har det offentliga istället fått ansvaret för genom hemtjänst.

För Manfred, som har besök av hemtjänsten två gånger i veckan, städhjälp 
genom kommunen och matlådor, var det offentligas entré i hans liv förorsakat av 
att döttrarna ansåg att deras far hade behov av denna hjälp. Själv var han initialt 
inte så intresserad:

Cecilia: Vad tänkte du då när barnen föreslog hemtjänst?
Manfred: Ja, man tyckte det var jädrigt. Jag var inte något sugen på det själv.
C: Varför inte då?
M: Nej fan man har klarat sig själv förut. Och jag vet hur det var med både svärför-
äldrarna och farsan och morsan. De hade aldrig någon hemtjänst. [--] Man tyckte 
själv att man var så pass karl, jag klarar mig nog. Men nu är man, det finns ju 
resurser, man märker att man måste till att utnyttja dem mer och mer bara. Det 
blir ju så. 

Även här var det barnen som såg till att Manfred fick beslut om omsorg från 
det offentliga. Inte heller han och hans barn verkar ha varit överens om att det 
 offentliga var nödvändigt i hans liv till en början. Han säger sig däremot inte ha 
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velat avlasta döttrarna med hjälp av kommunens omsorg, utan ser det i relation 
till sin egen förmåga. Han tyckte sig vara ”så pass karl” att han inte hade behov 
av en hjälp från det offentliga. 

Det offentliga och barnen samarbetar många gånger i omsorgen om de äldre. 
Barnen är inte bara väl medvetna om det offentligas omsorg, de är dessutom 
många gånger deltagande i beslut som rör den. Det är uppenbart att familjens 
omsorg inte bara påverkas av det offentligas eventuella omsorgstagande, så som 
ofta påvisas inom omsorgsforskningen (se t.ex. Szebehely & Ulmanen 2012). 
 Familjens medlemmar har också en möjlighet att vara med och påverka om och 
hur det offentliga kan komma att ta ett omsorgsansvar för de äldre. 

Individer och organisation 

De anställda inom den offentliga sektorn möter de äldre både som anställda i en 
formell organisation med ett regelverk i ryggen, och som individer med person-
ligheter. Landsbygdens låga befolkningstäthet kan leda till att människor knyter 
kontakter med varandra i många sammanhang (Bondi 2009, 163f). Täta nätverk 
bidrar till att människor som lever och verkar inom ett begränsat ruralt område 
har kännedom om varandra i många olika roller. Ann-Kristin Ekman menar att 
en by ofta uppfattas som en slags symbol för släktskap (Ekman 2003, 100). Lands-
bygden blir en plats för nära relationer, med såväl blodsband som symboliska 
släktskap. 

I en folder producerad av Heby kommun där kommunen presenteras utgår 
man från en tanke om landsbygdskommunen som innehållandes dessa nära re-
lationer. Kommunens äldreomsorg illustreras med en äldre man och en yngre 
kvinna, som sitter mycket nära varandra. Ett citat kompletterar bilden: ”Det är 
klart att man måste vara juste mot dem man möter i jobbet. Den gamla damen 
som du är hemma hos är kanske din kompis mormor…” (Poängen med Heby kom-
mun u.å.). Texten anger att de som arbetar med omsorg i kommunen måste vara 
beredda på att det finns sociala band mellan dem och brukarna, vilket också för-
väntas ge en hög kvalitet i omsorgen. I Heby kan man lita på att man kan finna 
tryggheten är ett budskap i foldern. Detta är ett sätt att beskriva småskaligheten, 
de täta sociala kontakterna och inte minst landsbygdskommunen som en plats 
där relationerna är fysiskt och socialt nära, och därmed, underförstått, emotio-
nellt nära. Landsbygd blir här, genom sin låga befolkningstäthet, omsorgsfull i 
betydelsen omtänksam.

Svårigheten att i alla lägen hålla rollen som anställd respektive privatperson 
åtskilda återfinns i intervjun med Carina som är anställd i kommunens hem-
tjänst. Hon bor utanför en av tätorterna och har arbetat inom kommunens äldre-
omsorg i flera decennier, och är igenkänd som både en yrkesverksam och en pri-
vatperson som ger omsorg. Hon menar sig ha lärt sig att säga ifrån om någon vill 
ha hennes hjälp utöver schemalagd arbetstid, samtidigt som det finns situationer 
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då hon ändå anser sig vilja ställa upp för någon. Carina framhåller sin personlig-
het som en anledning till att hon har gett och fortfarande ger omsorg till män-
niskor utöver sitt arbete (”jag är sån som person”). Hon är en kvinna som ägnat en 
stor del av sitt vuxna liv åt omsorg, både i tjänsten och privat. Det är svårt att defi-
niera Carinas omsorg som baserad på hennes yrkesroll, grannskapsrelationer eller 
släktskap. Snarare blir den en hybrid häremellan i de fall där hon hjälper grannar 
eller mer avlägsna med hjälpbehov. Hon hänvisar själv till ett gott omdöme och ett 
regelverk med inte minst tystnadsplikten som ett sätt att hantera sammanbland-
ningen av privatpersonen och den professionella. Att vara professionell är, som 
Carina beskriver det, att kunna hantera gränser mellan närhet och distans, mellan 
att vara en opersonlig företrädare för en organisation och en personlig individ. De 
två intervjuade som arbetar vid ett äldreboende menar sig inte ha samma problem 
som Carina. De framhåller än mer att regelverk och en distans till arbetet gör dem 
till privatpersoner och inte till företrädare för kommunens äldreomsorg när de väl 
tagit av sig arbetskläderna och lämnat arbetsplatsen. 

Okända omsorgsgivare görs till kända
Vid intervjuerna med de äldre framstår det inte som att de redan har befintliga 
relationer med kommunens anställda som skapats utanför själva omsorgssitua-
tionen. Det är bara ett intervjuat par som haft ett hemtjänstbesök av någon som 
de kunnat upptäcka ett avlägset släktband med. Visst vill de äldre veta vem det 
är som kliver in genom deras dörr, men existerande band eller kunskap om vilka 
de anställda har släkt-, grannskaps- eller vänskapsrelationer med finns däremot 
inte alltid innan. De tillhör skilda generationer och behöver inte bo i närheten av 
varandra. Rörligheten på den svenska landsbygden ska inte underskattas. Här 
byts människor ut med tidens gång, framför allt för den som lever länge på en 
plats. Däremot är det viktigt för de äldre att de har kunskap om vem som kom-
mer hem till dem, alltså att hemtjänsten när den väl finns inom deras hems väg-
gar utförs av individer som de kan relatera till.

När jag är hemma hos Inga, vars hjälpbehov beskrivs i avhandlingens inled-
ning, har kvinnan som arbetar i hemtjänsten kört i diket i snömassorna på mor-
gonen och är försenad. Detta är förstås också en del av landsbygdens omsorg, 
där behovet av bilen är stort för omsorgsgivarna. Händelsen leder till att våra 
besök hemma hos Inga denna dag råkar sammanfalla. Kvinnan från hemtjäns-
ten är uppenbart mycket stressad, vilket inte är att förvånas över med tanke på 
dikeskörningen. Det tar några minuter för henne att hjälpa Inga med stödstrum-
porna, byta något artigt ord med mig och så skyndsamt förklara att hon måste 
bege sig iväg till alla andra som också de fått vänta på hennes hjälp. Det leder in 
mitt och Ingas samtal på dem som arbetar i hemtjänsten:

Cecilia: Jaha, träffar du henne ofta eller är det olika?
Inga: Åh det är många som kommer. Den här hon är inte så ofta. Hon är ju bara 
extra. Och det värsta är att jag kan ju inte hålla reda på vad alla heter.
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C: Är det så många?
I: Ja, det är det verkligen. Det är två karlar, [namn] och [namn]. Och så är det 
[namn], och så är det [namn] och hon är sjuk nu för hon har ramlat av en häst. Och 
så är det [namn], och så är det [namn], och så är det [namn] och så är det [namn] 
och så är det [namn]. Ja, det finns tre till, vad sjutton heter de.
C: Det var några att hålla reda på!
I: Hörredu, det går inte alls. Det är som det är. 
C: Men känner du igen de som jobbar, vet du vilka de är?
I: Ja, när de kommer vet jag ju vilka de är.
C: Ja, men jag tänkte-
I: Annars? Nej.
C: Vilka de är barn till, och var de bor och…
I: Nej, jag vet bara en som bor här uppåt, men jag kände inte henne heller förut. 
Men hon talade ju om att hon bodde där. Jag kände inte henne heller. Nej, jag 
känner inte någon. En gång hade jag träffat den där [namn], då han var med min 
svåger i [ort]. Men det var den enda som jag hade träffat.

Inga är inte ensam om att tycka att det är besvärligt att det är så många som kom-
mer hem till henne. Inte heller vet Inga alltid vem det är som kommer den aktu-
ella dagen. Det är ofta en ganska vass kritik som ges mot att de äldre inte själva 
får vara med och styra eller ens bli informerade om vem de förväntas skapa en 

En länk till det offentliga på armen. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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omsorgsrelation med för tillfället. Detta är en central fråga i den offentliga sek-
torns omsorg.

Inga anger att hon inte kände till dem som arbetar i hemtjänsten innan hon 
träffat dem i egenskap av omsorgsgivare. Detta är intressant då det ställs mot en 
landsbygd beskriven som bestående av täta sociala nätverk, och där den enskilda 
individen ses som mer synlig i den låga befolkningstätheten. Vägarna har bara 
korsats tidigare i ett fall för Inga och de offentliga omsorgsgivarna hon räknar 
upp i citatet, och då också i en omsorgssituation. Till saken hör att Inga har bott 
hela sitt vuxna liv i byn där hon bor, först på en gård några hundra meter bort 
och sedan under ett halvt sekel på gården där hon nu bor. Hon är ingen nykom-
ling, och hon framstår för mig som en person som har många kontakter med 
andra i sin omgivning. Hon lär med tiden förstås känna de anställda och deras 
egenheter (”Och den här som heter [namn], henne brukar jag kalla för ’Skrikan’. 
Hon brukar komma i trappen. Tjohoo, skriker hon.”), men existerande i redan 
etablerade nätverk, släktband och grannskapsrelationer är de två parterna inte. 
Först genom omsorgen får Inga kunskap om de offentliganställda omsorgsgi-
varna, och de ges en mer eller mindre tydlig personlighet.

Småskaligheten i Heby kommun, med en decentraliserad struktur även i 
hemtjänstens organisation, underlättar en önskan om att kunna relatera till den 
som kommer hem till de äldres hem. Det är ur de äldres synvinkel många som 
kommer hem till dem, men samtidigt färre än vad som kan vara fallet i större 
kommunala organisationer. Om målet är att skapa en mer familjär situation i 
mötet mellan den äldre och hemtjänstens personal, underlättar den lilla organi-
sationen ändå denna strävan. Här har landsbygden en styrka. 

När jag gör ett återbesök hos Inga visar hon mig en artikel i dagstidningen. 
Hon är intervjuad och artikeln handlar om kommunens planer på att införa en 
hemtjänst med privata företag som bedriver skattefinansierad omsorg. I artikeln 
är Inga kritisk till inte bara detta, utan faktiskt också till behandlingen av henne 
och hennes likar. Jag blir lite förvånad över den negativa bild av hemtjänsten som 
hon frammanar i artikeln för den stämmer inte med intrycket jag fått under vårt 
tidigare samtal. Till mig har hon berättat om svårigheter att veta vem som kom-
mer hem till henne, men inte antytt att de skulle behandla henne ovärdigt. Dock 
handlar hennes kritik om det som framkommit av både henne och andra äldre: 
att hon inte är en vara som de kan behandla på ett standardiserat sätt. Hon är en 
individ och ska som sådan bemötas som ett subjekt, inte som ett objekt i ekono-
miska kalkyler. Centralt i detta är att få möjlighet att mötas som två individer när 
hemtjänsten kommer innanför hemmets väggar. 

Av de äldre som lever på äldreboende är personalen både beskriven som i 
det närmaste vänner, och som en opersonlig servicestab. Oavsett vilken inställ-
ning, är ändå personalen av mycket stor betydelse. När jag samtalar med Karl, 
som bor på ett av kommunens äldreboenden, tycker han att jag ställer frågor 
som inte riktigt syftar till att besvara min huvudfråga och vill föra tillbaka sam-
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talet till huvudfåran. ”Men din huvudfråga är hur det är att vara gammal ute på 
landsbygden och då svarar jag att det är så bra som det kan vara”, säger han. På 
följdfrågan vad som är bra replikerar han att personalen är bra. Det är kanske 
inte anmärkningsvärt att personalen har stor betydelse för den som bor på ett 
äldreboende och har mycket stora omsorgsbehov. Omsorgsbehoven är mer om-
fattande, och de som tillgodoser dem också viktiga individer.

Den formella omsorgen
En interpersonell relation är dock inte den enda sidan av omsorgen, utan där 
finns också en organisation som både de äldre och de anställda relaterar omsor-
gen till. Den offentliga omsorgen existerar i mötet mellan denna informella och 
formella nivå. En väl utförd omsorg är också en omsorg som görs med profes-
sionalitet och där de anställda bemästrar praktiska moment. Det finns några pas-
sager i intervjuerna som talar om allvarliga försummelser och några av de äldre 
är starkt kritiska till den omsorg som det offentliga ger. Nanny var med om att 
hemtjänsten inte klarade av att komma in i hennes bostad när hon larmat efter 
ett fall. ”Hur dum får man vara när man har en sån här tjänst?”, frågar hon när 
hon berättar om händelsen. Här har hemtjänstens rutiner brustit och de anställ-
da har inte förmått att kompensera för dem i den aktuella situationen. En annan 
kvinna är också kritisk och har varit med om att hemtjänsten inte gör överens-
komna sysslor. Hon tycker att det varken var någon ”ordning” på hemtjänsten 
förr när hennes mamma hade hjälp, eller nu när hon själv har det. 

Här är det organisationens mål och rutiner som inte fungerat tillfredsstäl-
lande. Omsorgen värderas utifrån formella överenskommelser kring vad som 
ska ingå och hur organisationen ska agera i vissa lägen. Det finns med andra 
ord kritiska röster till hur väl omsorgen utförs enligt fasta rutiner och fastställda 
principer. Men trots allt vill jag påstå att omsorgen i huvudsak värderas utifrån 
hur väl organisationen och personalen tillåter omsorgen att ske på ett sätt som 
tonar ner den formella sidan av det offentligas omsorg. När de äldre gång på 
gång talar om vikten av att få veta vem det är som ger dem omsorg lyfter de 
många gånger fram individen framför organisationen. 

Nästa avsnitt visar hur de äldre kan liera sig med personalen i ett distansska-
pande till den formella sidan av det offentligas omsorg. De ser sig många gånger 
som en enad part gentemot en avpersonifierad organisation som har att hantera 
beslut om vem som ska få omsorg och hur den ska organiseras. 

Omsorgsfulla omsorgsbehövare

I intervjun med Carina som arbetar inom hemtjänsten talar vi om att mycket har 
förändrats inom äldreomsorgen under den tid hon har varit yrkesverksam, och 
att tiden som Carina har till förfogande hemma hos en brukare har blivit mindre. 
Jag undrar om de äldre har förståelse för detta och hon svarar:
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Ja, jag tycker de är ganska duktiga, måste jag säga. Det är ju olika, det finns ju de 
människor som tycker att de vill ha all tid i världen av en. Och de tror inte att det 
finns någon mer än dem. Men jag menar det är ett fåtal människor. Det går bra, de 
har ganska bra förståelse. De brukar säga ”oj, oj, nu måste du skynda dig, och du 
hinner inte idag och vi ses i morgon, hej då, iväg”. Är nästan mån om att man ska 
hinna sitt jobb. De är gulliga.

Carina ser de äldre som i de flesta fall väl införstådda med hennes arbetsvill-
kor. De ställer med några undantag inte krav på att hon ska göra mer än vare 
sig vad som är sagt i biståndsbeslutet eller vad hon för dagen mäktar med i ett 
schema som kan ändras av oförutsedda händelser. Hon kallar dem för ”gulliga” 
och ”duktiga”, och ser dem som väl insatta i vilka krav som ställs på henne från 
arbetsgivarens håll. Det antyder att de äldre kan skilja mellan en organisatorisk 
nivå och en personlig nivå i hemtjänsten. Carina och hennes kollegor är både 
representanter för en organisation med ett strikt regelverk, och individer som 
själva är styrda av detta regelverk.

Att de äldre kan ha stor respekt för organisations- och arbetsvillkoren för 
de anställda framkommer tydligt när Manfred berättar om hur hans hemtjänst 
skulle utökas. Manfred ser mycket dåligt och förklarar att han har haft problem 
med att bre sina mackor, och har därför bett om hjälp med den saken:

Manfred: Jag kladdar ner både skärbräda och finger när jag håller på. Men det har 
de lovat att de ska bre mackor åt mig om jag vill. Så det ordnar sig.
Cecilia: Är det hemtjänsten?
M: Ja, det är hemtjänst. Jag höll på och frågade en, jag har två som åker, ja det är 
olika varje gång nästan, men de kommer ju tisdag och torsdag och hälsar på då. 
Jag frågade den ena av dem vad de trodde om det skulle gå att de skulle kunna 
bre mackor åt mig, några stycken. Ja, det kan jag göra sa hon. Ja men sa jag, ni ska 
väl ha möte så du får lov så vi inte ställer till med elände. För antagligen tänkte jag 
att hon lär väl ha lov ifrån ledningen, så jag inte ställer till med elände för att vi 
börjar med det. Men sen kom de hit en dag, de var tre stycken där nerifrån. Och 
då skulle de ha, vad var det det kallades för, ja de skulle i alla fall ha en bekräftelse 
på att de skulle få göra det. För de ska vara hos mig i 20 minuter, det är tiden för att 
hälsa på, och på den tiden tänkte jag att de kanske kan bre mackor då. Ja de skulle 
få göra det, annars skulle det ju åka en särskild person och bre mackor. Men jag sa 
att det kan de sjutton inte hålla på så, åka från [ort] hit och bre mackor. Då äter jag 
som jag gör ibland. Lägger på hästkött direkt på brödbiten som han är, sa jag. För 
det blir ju dyra mackor det. 

”Det är organisationer så det ska väl vara så där”, säger Manfred om händelsen 
med hans mackor. Det hela var förstås en rolig historia, och säkerligen är jag inte 
den första som får höra den. Men samtidigt berättar utdraget ur intervjun att 
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han var rädd om dem som kommer hem till honom. Han vill inte utsätta dem för 
repressalier i den organisation där de arbetar. Att bre några mackor kan Manfred 
knappast ha uppfattat som betungande för dem som arbetar i hemtjänsten, men 
att gå emot ett beslut som redan finns om vad hans hjälp ska innehålla vill inte 
Manfred göra med tanke på den anställdas situation. Ärendet måste få ha sin 
gång i administrationens kvarnar, innan han kan lita till att individen som ska 
bre hans macka inte behöver komma i konflikt mellan en lojalitet med honom 
kontra det offentliga som en regelstyrd verksamhet.

Några av de intervjuade kvinnorna har själva en gång arbetat inom hemtjäns-
ten. Inga-Britt är en av dem och hon tycker att hon en gång fick slita hårt som 
anställd. Dåtida och nutida hemtjänst menar hon är som natt och dag. ”Nu ska 
det vara precis, timmar och allting. Minuter. Det är tillåtet, det är tillåtet. Men 
jag klagar inte på dem, för de är alla tiders”, säger hon. ”Dem” anspelar på de an-
ställda i kommunens äldreomsorg. Däremot anger hon under intervjun att hon 
som ung vuxen blev illa behandlad av företrädare för den kommunala verksam-
heten. Som konsekvens av detta menar hon sig inte ha något förtroende för det 
offentliga. Men hemtjänst har hon likväl, och de individer som kommer hem till 
henne är ”alla tiders”. Det är som om hemtjänsten och kommunen inte är samma 
sak. Genom att identifiera omsorgen om henne som något som de enskilda om-
sorgsgivarna utför, blir hon oberoende av ett politiskt system och en adminis-
tration som ser till hennes och andras behov av hjälp. Det blir inte kommunen, 
den instans som en gång för många decennier sedan svek henne och som hon 
därefter inte ”gillar”, som utövar en omsorg som hon är i behov av. Istället är det 
ett antal individer som kommer hem till henne. 

Den hemtjänst som Inga-Britt själv gav som anställd var annorlunda från da-
gens. Hon får frågan om hon själv skulle vilja ha den hemtjänst som hon en gång 
gav de äldre, en hemtjänst där de äldre fick mer uppgifter utförda och där tiden 
fanns för samtal och att utföra sysslor på ett annat sätt. ”Nej, det vill jag inte, 
det vill jag inte de ska arbeta som”, svarar hon. Det är inte sina egna eventuella 
rättigheter att få tillbaka en mer omfattande hemtjänst hon tänker på, utan sva-
ret säger att hon inte vill att de som idag arbetar i hemtjänsten ska få arbeta på 
samma sätt som hon gjorde. ”Ligga och skura golv, stora trägolv”, säger hon, 
arbetsuppgifter som hon själv hade men inte vill att någon annan ska behöva ut-
föra. De offentliganställdas arbetsvillkor är med andra ord det hon hänvisar till i 
sitt svar, inte några egna önskningar om en mer omfattande hjälp eller en känsla 
av att vara nöjd med den nivå som omsorgen har. Hon ser sig som samhörig med 
de anställda gentemot det offentliga som arbetsgivare för personalen. 

En tanke inom det som benämns ”ethics of care” är att den som är beroende 
av omsorg från någon annan också ser sig som beroende av att villkoren för om-
sorgsgivaren är rimliga (Held 2005, 12). Tillsammans bygger de två parterna upp 
en relation som båda kan hantera. När man som Inga-Britt ser omsorgen som 
liktydig främst med en individ och inte med den kommunala organisationen, 
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blir det den enskilda omsorgsgivarens förutsättningar som står i centrum.
Liksom de äldre är måna om barnens livssituation i sina beskrivningar av den 

hjälp de får därifrån, visar de upp en omsorgsfullhet gentemot de anställda i den 
kommunala äldreomsorgen. Även andra har uppmärksammat denna tendens (An-
dersson 2007, 110f; Ingvad 2003). De äldre framställer sig varken som uteslutande i 
händerna på de anställda, eller som de anställdas uppdragsgivare. Istället framstår 
det många gånger som en strävan efter en ömsesidig omsorgsfullhet, men där den 
anställdas krav från sin arbetsorganisation hela tiden också finns närvarande. Per-
sonen som kommer innanför tröskeln till den äldres bostad har visserligen ett stort 
ansvar för hur mötet mellan dem fungerar, men de är samtidigt båda beroende av 
en avpersonifierad instans som styr över omsorgens villkor. Mötet mellan de två 
parterna blir i mycket att kunna hantera båda dessa sidor i omsorgen.

Privat omsorg

Några få av de äldre har omsorg som betalats helt och hållet av dem själva. Det 
handlar i dessa två fall om städhjälp. Några gånger kan gränsdragningar till 
grannars omsorg vara svår att göra. En snöskottande granne som tar betalt för 
sin tjänst, kunde också ses som en privat köpt tjänst, även om det görs i en infor-
mell ekonomi. Jag har dock valt att se det som grannhjälp, och reserverar termen 
privat omsorg till företag som tillhandahåller tjänster. 

Att köpa omsorg på marknaden är inte vanligt bland de intervjuade, och 
dessutom den omsorgsform som jag upplevt att de äldre haft svårast att resonera 
kring. Det går inte att utesluta att fler har denna form av omsorg än de som valt 
att tala om det. Med tanke på hur få som ändå anger att de har privat omsorg i 
någon form, tycks det som om detta är en omsorg som inte kan mäta sig i bety-
delse med andra former. Det antyder att omsorgen inte fungerar som en vara el-
ler tjänst som de äldre köper sig vid behov. Omsorg framstår därigenom som en 
aktivitet som bygger på förtroenden och rättigheter, men inte på den köpstarkes 
rätt att få en omsorg man kan betala för. 

Johanna är emellertid en av dem som anger sig ha denna form av omsorg, 
och som också resonerar kring den. Hennes uppfattning om dem som kommer 
hem till henne och städar påminner om hur de äldre resonerar kring de offent-
liganställda. Två gånger per år kommer det företrädare för ett privat företag hem 
till Johanna och hjälper henne med städning. De gör sådant som hemtjänstens 
personal inte får göra i sina tjänster (som att putsa fönster och kliva på stolar för 
att damma det som är högt upp) och genomför en storstädning. 

Johanna menar att de som kommer hem till henne känns som familjemed-
lemmar. Hon ser dem som några som blir intima med henne, genom att knytas 
till den sfär som familjen utgör. De är inte bara representanter för en organisation 
som gör det som Johanna betalar dem för att göra, utan framställs som indivi-
der till vilka hon har en relation som i det närmaste liknar familjen. Familjens 
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omsorg har en symbolisk kraft som den ideala omsorgen (Stone 2000, 93f). An-
dra omsorgsgivare kan vara nästan som familjemedlemmar, i betydelsen att de 
bedriver en omsorg som sätter den äldre i centrum och beter sig på ett taktfullt 
och omsorgsfullt sätt, samt sätter formella överenskommelser åt sidan för att ge 
omsorg utifrån behov som de ser ut för stunden. Att liknas vid en familjemedlem 
blir då att vara en god omsorgsgivare, och gör att en strukturerad del av om-
sorgen tonas ner. Städföretagets närvaro får Johanna att låta som ett inofficiellt 
besök av någon som känner henne väl och till vilka hon etablerar en informell 
kontakt. De blir härigenom inte formella företrädare för ett företag vars tjänster 
är köpta och där hon kunde inta en roll som kund, utan de blir människor som 
möter henne som de enskilda individer de och hon är. 

Liksom för den offentliga sektorn tolkar jag Johannas berättelse som ett utslag 
för en vilja att ge omsorgen ett ansikte. Omsorgen beskrivs i hög utsträckning 
som om den ges av individer med vilka det är möjligt att etablera en person-
lig kontakt. För både den offentliga sektorn och den privata är det av betydelse 
att påpeka att de inte bara är organisationer där de äldre har rättigheter som 
medborgare respektive möjligheter som kunder för att få omsorg utförd. De vill 
också föra omsorgen till en privat sfär där de och omsorgsgivarna kan etablera 
någon slags relation, om än den av nödvändighet måste bli flyktig. 

FRIVILLIGA KRAFTER

Att engagera sig i en frivilligrörelse är en vanlig syssla för svenskarna (Svedberg 
m.fl. 2010).  Landsbygden har en tradition av organiserande, inte minst genom 
de starka bonderörelserna (Flygare & Isacson 2003, 258ff). Svenska kyrkan och 
frikyrkoförsamlingar har också en viktig roll på den svenska landsbygden både 
som samlingspunkt för dess medlemmar och som en lokal aktör. 

De fyra organisationer som ska diskuteras i detta avsnitt har alla en verksam-
het som vänder sig till äldre med olika former av behov av omsorg. Deras hjälp-
behov är inte på något vis bedömt av någon utomstående utan bygger på att de 
äldre söker upp verksamheterna på eget initiativ. Härigenom skiljer de sig från 
den offentliga sektorns verksamhet. Däremot består också de som är frivilliga 
till stor del av kvinnor.  Också här har vi med andra ord att göra med verksam-
heter som till stor del, men inte enbart, bedrivs av kvinnor. 

Mat och följeslagare

De två matlagen består av personer som träffas för att äta lunch tillsammans. 
De är alla pensionerade. Ekonomiska medel för maten kommer från deltagarnas 
egna avgifter i samband med luncherna, och utifrån individens förutsättningar 
deltar medlemmarna i matlagningen. Det finns samordnare för verksamheten 
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som köper ingredienser till maten som ska lagas och som har ett planeringsan-
svar. Men i huvudsak består matlagen av en grupp människor som tillsammans 
gör något en dag i veckan. I matlagen finns inte någon tydlig givare och tagare 
av omsorg, utan där bidrar deltagarna till både sin egen och andras möjligheter 
att få mat och social samvaro tillgodosedd. Två av de äldre som är intervjuade 
för avhandlingen har till och från varit medlemmar i matlagen. Det beskrivs som 
”hur kul som helst alltså” av Frida, en beskrivning som drar uppmärksamheten 
till en social sida. För henne var det också ett sätt att som inflyttad komma in i 
ortens gemenskap. Genom matlaget har hon också kommit i kontakt med män-
niskor genom vilka hon kan få hjälp med sådant som skjuts. Matlaget beskrivs i 
mycket som en social aktivitet och är som sådan en träffpunkt för dem av byg-
dens äldre som deltar i verksamheten. Den som har mycket stora omsorgsbehov 
kan ha svårt att vara delaktig i matlagens träffar, och det är därför en omsorg 
som inte alltid är tillgänglig för den som har mycket stora funktionsförluster. 

Väntjänst och Besöksgruppens verksamhet bygger däremot på individuella 
möten mellan två individer. De äldre som använder sig av Väntjänst och Besöks-
gruppen är mestadels intresserade av att få någon som följer med till Akade-
miska sjukhuset i Uppsala eller någon annan vårdinrättning. På sjukhuset finns 
också Röda Korset att tillgå för den som behöver hjälp med att hitta. Väntjänst 
eller Besöksgruppens frivilliga åker däremot med från den äldres hem i sjuk-
bilen (taxi), kan om de äldre så vill vara med inne hos läkaren och kan också 
vara behjälplig när den äldre kommer hem genom att berätta för personalen på 
äldreboendet vad som sagts hos läkaren. En kopp kaffe under väntetiden på taxi 
hem igen brukar ofta hinnas med, varför ett umgänge också är en del i arrang-
emanget. Väntjänsten anordnar Bingo på ett äldreboende och Besöksgruppen 
högläser tidningar på ett annat boende, så till viss del finns även kollektiva akti-
viteter i deras verksamhet. 

Båda dessa verksamheter, med mat och följeslagare, har en omsorgsverksam-
het som har både en praktisk och en social sida, det vill säga den ger både en 
praktisk hjälp och ger individen en möjlighet att få emotionellt stöd och en social 
samvaro. Visserligen är verksamheten inte något som sker dagligen, men vär-
det av dessa organisationers aktiviteter ska inte underskattas. Mat, sällskap och 
sjukhusresor är viktiga delar av livet för den som upplever en åldersrelaterad 
funktionsförlust. 

Organiserade och informella frivilligkrafter

Verksamheterna i Väntjänst och Besöksgruppen innehåller delar som kan ses 
som informella, personliga kontakter, och delar som hänför sig till en organise-
rad och styrd verksamhet. De frivilliga kan ses som tillhörande de två poler som 
i det tidigare kapitlet också diskuterades för den offentliga sektorns anställda. 
Rekryteringen av de frivilliga i Väntjänst och Besöksgruppen sker både genom 
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offentliga annonseringar av verksamheten och genom personliga kontakter. 
De äldre som vänder sig till Väntjänst, Besöksgruppen och matlagen har likaså 
dessa två kanaler att tillgå: annonsering, de offentliganställda omsorgsgivarnas 
spridande av kunskaper om verksamheten och ”djungeltrumman”, som arrangö-
rerna av ett av matlaget uttrycker det. 

Den som vill använda sig av Väntjänst vänder sig till en samordnare på kom-
munen, som i sin tur förmedlar uppdrag mellan dem som har anmält sitt intresse 
för att delta som volontärer. Samordnaren utesluter inte att det utöver detta finns 
kontakter som tas utanför denna kanal, men de flesta av dem går genom samord-
naren. Besöksgruppens kontakter tas oftare direkt med de frivilliga, men även 
här finns pastorsexpeditionen vid Svenska kyrkan som en part som förmedlar 
uppdragen. Den äldre kan visserligen önska vem som ska följa dem när de ringer 
till samordnaren för Väntjänst, men oftast är det samordnaren som besitter kun-
skaper om vilka som kan passa ihop, vem som kan den aktuella tidpunkten och 
vilka som bor nära varandra. 

Ingegerd har vid flera tillfällen haft en frivillig med sig till Uppsala. Hon 
berättar att hon från början hade önskemål om vem som skulle följa med henne 
i sjukbilen. Denna kvinna arbetade tidigare i hemtjänsten. ”Sen blev hon pen-
sionär och då gick hon med i Väntjänsten, och då ringde jag dit och då fick jag 
henne. Så hon har varit med mig många gånger”, säger Ingegerd.  Men även om 
hon initialt ville ha kunskap om vem det var som skulle följa henne, är det inte 
den enda kontakten hon kan tänka sig att ha:

Cecilia: Är det du själv som väljer vem som ska hjälpa dig?
Ingegerd: Ja, om man vet vem det är. Men man ringer till en människa och då 
ordnar hon liksom den som bor närmast om den kan.
C: Så du fick inte säga jag vill träffa…
I: Då från början när jag pratade med henne, då sa hon att det var den här [namn] 
och sen en som heter [namn]. Ja, men då känner jag [namn]bäst och vill gärna ha 
[namn] sa jag. Och då fick jag henne. [--] Det är inte säkert att [namn] är ledig jämt 
när jag har tid hos en läkare. Då kommer den andra, hon kan kolla om jag kan få 
en annan. Om det finns någon som bor något så när nära här som vill. För de kan 
ju säga nej. De kan ju inte gå med på allting heller.

Det låter lite som vore det en vara som Ingegerd skulle beställa, men hon tillägger 
på slutet att det är klart att de frivilliga måste ha rätt att välja vilka engagemang 
de åtar sig. Den som hon säger sig känna bäst har hon tidigare mött i egenskap 
av anställd i kommunens hemtjänst. De har med andra ord en redan etablerad 
kontakt. En av dem som också brukar anlita Väntjänsts tjänster är Inga-Britt. 
Hon säger sig känna igen dem som hon åker med ”mer eller mindre, till och från 
om man säger så”. Att hon vet vem det är som följer ”är det samma, bättre är det 
förstås”. Det framstår inte som att det är folk hon känner till väl men som önsk-
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värt att hon vet vilka de är. Ordet vän i Väntjänst kanske har sin relevans, men 
nära vänner ska det inte förstås som. 

Från de ideellt engagerades sida framstår det inte heller som att de alltid kän-
ner de äldre väl. Margit är engagerad i Besöksgruppen. Hon säger sig känna till 
många av de äldre hon följer, men inte alla. Många av dem som hon är sällskap 
åt bor på äldreboende, och några av dem kommer från andra delar av kommu-
nen. De bor alltså på samma ort i dagsläget, men har inte alltid gjort så. De som 
Margit trots allt känner till har hon också lite kunskaper om. Många av de äldre 
som använder sig av Väntjänst eller Besöksgruppen vill tacka för hjälpen genom 
att bjuda på en kopp kaffe. Margit tackar ja till detta i de flesta fall, men inte om 
hon vet att det inte finns ekonomiska resurser för den äldre. ”Då tackar man nej 
och säger att vi dricker när vi kommer hem”, berättar hon. Hennes kunskaper om 
de äldre ger henne möjlighet att vara den som avgör vad de äldres pengar ska 
användas till och inte.

Volontären Eva säger sig däremot inte ha kännedom om dem som hon föl-
jer. Någon kan hon känna igen från sitt tidigare arbete på ett av kommunens 
äldreboende, men merparten hon följer bor i eget boende och deras vägar har 
inte korsats tidigare. De fortsätter dessutom att leva på samma ort men utan att 
i nämnvärd omfattning träffas igen. ”De här som jag har varit med nu då, de är 
inte så mycket ute på samhället utan de är mest inne, blir sittande i sina lägenhe-
ter”, förklarar Eva. Att det är äldre som vänder sig till Väntjänst och Besöksgrup-
pen betyder att det är en grupp människor som inte alltid har förutsättningar att 
röra sig ute i samhället. Det finns med andra ord praktiska omständigheter som 
gör att den relation som finns under den tid som de möts i taxin och på sjukhuset 
eller andra inrättningar inte fortsätter även vid andra tillfällen och platser. De-
ras relationer är också bundna i tid och rum genom det tystnadsavtal som alla 
engagerade skriver under. Deras uppdrag är att vara med varandra där och då, 
inte efteråt. 

Margit, som är volontär i Besöksgruppen, tycker att det är problematiskt att 
kontakterna ibland går direkt till henne. Ibland hade det varit bättre om en sam-
ordnare alltid sett till att det blev en jämn fördelning mellan dem som engagerar 
sig. Ändå säger hon sig kunna säga nej om hon inte kan eller orkar – det finns ju 
fler som de äldre kan kontakta. Den äldre blir inte strandsatt för att Margit själv 
har annat inplanerat. Hon har på så vis en organisation att luta sig tillbaka mot. 
Hon uttrycker också en oro över att de försäkringar som hon som privatperson 
har inte skulle täcka olyckor som skulle kunna hända när hon följer någon, och 
efterfrågar en insats från kommunen för att de frivilliga ska känna sig trygga. 
Hennes efterlysning av en mer reglerad verksamhet får Besöksgruppen att fram-
stå som alltför informell och för lite av en organiserad verksamhet. 

De äldre och de frivilliga i de två organisationerna Väntjänst och Besöks-
gruppen är, för att sammanfatta resonemanget hittills, varken nära bekanta med 
varandra eller fullständiga främlingar vars sammanförande regleras från or-
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ganisationernas samordnare. Snarare befinner de sig någonstans mitt emellan, 
mellan organiserade och informella kontakter.

Platsbunden åldersgemenskap

Frivilligrörelserna tillhandahåller en omsorg som är lokalt förankrad på ett an-
nat sätt än både familjens och det offentligas omsorg, och som därmed delvis 
agerar utifrån andra förutsättningar. De som deltar både som frivilliga och äldre 
är pensionerade och utgör som sådana en grupp med stort åldersspann. Trots 
detta har de ändå som gemensam nämnare att de tillhör samhällets äldsta in-
vånare.

De två matlagen träffas båda en dag i veckan. Medlemmarna i gruppen kän-
ner till varandra sedan många år då de bott i bygden länge, men har inte varit 
sammansvetsade grupper sedan tidigare. Deras träffar bygger på att de uppnått 
en viss ålder, kombinerat med faktorer som att de flesta inte har en livspartner 
och att de ofta, men inte alltid, upplever funktionsförluster. Matlagen har valt 
att äta lunch mitt i veckan vilket försvårar för många yrkesverksamma att delta. 
Även om de är öppna för dem som vill vara med, blir de i praktiken en verksam-
het för människor som uppnått pensionsåldern. I gruppen råder en i huvudsak 
egalitär struktur. Även om några ansvarar för verksamheten och planerar den, 
är många av deltagarna engagerade i matlagningen. Det är en verksamhet som 
betonar gemenskap och gemensamt ansvar, och ska inte ses som en tjänst som 
enbart ges till äldre med funktionsförlust. Utöver att äta lunch kan matlagen 
också göra utflykter tillsammans. Genom de kontakter som skapas via matlagen, 
ges också möjligheter för deltagarna att få hjälp med andra delar av vardagen. 
Så framkommer det vid ett par tillfällen att matlagen kan ge kontakter som kan 
vara användbara för den som själv saknar en bil och ibland behöver skjuts.

Matlagen kan ses som en grupp som bygger på en ålders- och en platsre-
laterad gemenskap, och som i sin verksamhet reproducerar denna gemenskap. 
Matlagen samlar långt ifrån hela bygdens äldre, och det bör betonas att det finns 
många äldre som inte vill vara med eller som kanske inte känner en tillräcklig 
delaktighet i bygdens gemenskap för att vilja vara delaktiga. När Sara Quandt 
m.fl. studerat hur äldre invånare delat med sig av mat i icke-organiserade nät-
verk på den amerikanska landsbygden, menar de att detta fungerar som ”indi-
cators of the social organization of these rural communities” (2001, 158). Maten 
delas i existerande nätverk, och betonar än mer dessa nätverks betydelse i det lo-
kala samhället. På samma sätt framhåller matlagen i Heby kommun högre ålder 
som en grund för gemenskap, men pekar också ut socknen som grund för denna. 
Även om det inte alltid skapas starka vänskapsband (se även Svensson 2006, 209) 
eller grupper som kan utöva ett aktivt inflytande i lokalsamhället i matlagen, är 
de ändå en slags manifestering av landsbygden som en plats där gruppen äldre 
är aktörer och stöttar varandra. Det betyder alltså inte att alla äldre alltid är före-
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mål för en omsorgsfullhet gentemot varandra, men att det ändå finns en grupp 
som väljer att hjälpa varandra på platsen där de bor, och därmed också synlig-
göra gruppen äldre. Det lokala samhället blir genom deras verksamhet en plats 
där det är möjligt att få omsorg från ytterligare en aktör – det blir ett samhälle än 
mer fyllt med omsorg. 

Volontär och skapare av en platsbunden verksamhet
Av de tre intervjuade som på frivillig basis är engagerade i verksamheterna med 
ledsagning till sjukhus anger de, i varierande grad, tre skäl till sitt engagemang: 
att de har en vilja att hjälpa de äldre, att de vill bidra till ett system med tjäns-
ter och gentjänster i bygden samt för att det ger dem själva något. Omsorg som 
ett system där en part är tagare av hjälp och en part är mottagare, luckras med 
denna hållning upp. Även om det är en hjälpverksamhet som riktar sig till de 
äldre i kommunen är det samtidigt en verksamhet för dem som ser det som me-
ningsfullt med ett socialt engagemang. På så vis är verksamheten något som 
skapar mening till en större grupp än de som är i behov av omsorg, och kan ses 
som en kraft som skapar styrka till landsbygden där den existerar. Det finns, för 
att låna Janine Wiles och Ranmalie Jayasinhas ord, en omsorg om platsen (”care 

Gemensam lunch, gemensam ålder och gemensam boendeort. Författaren sitter med vid bordet. 
Foto: Lennart Engström, Upplandsmuseet
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for place”) i de äldres engagemang (2013). De skapar en infrastruktur som kan 
komma andra och dem själva en dag till godo.

Britta Olby menar i en studie av frivilligrörelser som utför sociala insatser 
för äldre att de karaktäriseras av en ömsesidighet. ”Inom den frivilliga sektorn 
är uppdelningen mellan givare och mottagare av insatser sällan lika tydlig som 
inom den offentliga sektorn”, skriver hon (2001, 9, kursivering i original; se även 
Andrews m.fl. 2003). Ett engagemang i dessa frivilligrörelser ses som ett engage-
mang i den egna livssituationen liksom i bygden för volontärerna.

De som deltar som frivilliga i Väntjänst och Besöksgruppen är själva pensio-
närer. Några av de frivilliga har själva passerat 80-årsstrecket. Människor som 
nått pensionsålder är ofta engagerade i föreningsliv då de har både tid och möj-
ligheter för detta, och de har ett större intresse för frågor som har med åldrande 
att göra (Jegermalm & Jeppsson Grassman 2009b, 695). De äldre och de frivilliga i 
dessa två organisationer kan dela erfarenheter av att både tillhöra en kohort och 
att leva med erfarenheter relaterade till hög ålder, vilket även matlagens med-
lemmar kan göra

De engagerade i Väntjänst och Besöksgruppen ska själva ta sig till den äldres 
hem när de ska följa med i sjukbilen. Det betyder att de i möjligaste mån följer 
äldre i sin nära omgivning eftersom de får arrangera och bekosta resan själva. 
Samordnaren för Väntjänst gör också sitt bästa för att para ihop dem som finns 
nära i rummet. Det finns alltså praktiska skäl till att de verkar i sitt närområde.

Dessutom menar både Folke och Eva som är frivilliga i Väntjänst att de kan 
använda sig av kunskaper om den lokala bygden i kontakten med de äldre som 
de följer. Folke menar att det underlättar deras kontakter genom att han kan ”dra 
upp lite gammalt, och då blir de piggare”. Eva som bott ett 20-tal år i bygden me-
nar att även om hon inte känner till de äldre, kan hon ibland få kontakt med dem 
genom att hon har goda kunskaper om tidigare betydelsebärande verksamheter 
i området som hon och de äldre kan samtala om. En stor del av deras samtal 
handlar om att upprätthålla en gemensam berättelse om bygden vid deras mö-
ten. På detta sätt förstärks Väntjänst och Besöksgruppen som lokala fenomen. 
För frivilligsektorns del är det befogat att tala om platsen som en grund för en 
gemenskap med en omsorgsaspekt. Den fysiska närheten, de kollektivt skapade 
minnena och en slags investering i organisationer som även framöver kan till-
handahålla omsorg i bygden är alla delar i denna rumsliga och åldersbaserade 
gemenskap. 

Samband mellan det frivilliga och det offentliga

Det frivilligas omsorgsgivande framstår i intervjuerna som intimt sammanbun-
det med det offentligas. Väntjänst har en samordnare som är anställd av kom-
munen, Besöksgruppen har även om den drivs i kyrklig regi också haft vissa 
kontakter med kommunen. Ett tack för allt de frivilliga har gjort inom Väntjänst 
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och Besöksgruppen kommer varje år från kommunen respektive Svenska kyr-
kan. Det är de som ses som grundare av verksamheten och de blir också de som 
sänder de äldres uppskattning till volontärerna. 

Det finns en lång historia av band mellan det offentliga och frivilligsektorn 
(Jonsson 2006, 7). De har samarbetat, inspirerat varandra och pengar har förts 
mellan de två sektorerna. Det kan vara värt att minnas att hemtjänsten en gång 
startades av Röda Korset. Inspirationen kom från engelsk verksamhet med hem-
tjänst i Röda Korsets regi och från de i Sverige redan existerande hemvårda-
rinnorna (Gaunt 1996, 42; Qvarsell 1991, 129). Först efter hand kom denna verk-
samhet att övergå till den offentliga sektorns verksamhet. Det är visserligen inte 
unikt för Sverige att frivilligsektorn och den offentliga sektorn har ett samarbete 
(Edwards & Woods 2006). I exempelvis Nederländerna får frivilligorganisationer 
offentliga medel för att bedriva äldreomsorg (Lyon och Glucksmann 2008, 108). 

Det finns många drivkrafter som har med det civila samhället och med män-
niskors vilja att engagera sig som har betydelse för dessa verksamheter, genom 
volontärernas vilja att göra något meningsfullt för egen del och genom att vilja 
bidra till en infrastruktur på landsbygden som kommer de äldre till godo. Kyr-
kan har också drivkrafter i sin diakonala tradition. Det finns både motiv till att 
bedriva verksamheten separerade från den offentliga sektorn, samtidigt som det 
offentliga delvis är med och gör den möjlig att bedriva.

När matlagen övertagit verksamheten från den offentliga sektorn har verk-
samheten modifierats något. Målgruppen är delvis en annan, luncherna har 
mindre av funktion som ett sätt att få de äldre att äta näringsriktig mat och mat-
lagen är mer av en egalitär grupp som träffas. Några har ett större planeringsan-
svar för grupperna, men de är i samma ålder som övriga deltagare. Grupperna 
består till stor del av en skara som tillsammans beslutar över verksamheten och 
bidrar till praktiska moment som matlagningen i den mån de kan. Med andra 
ord är inte frivilligrörelsen en passiv mottagare av en redan pågående verksam-
het, utan omformar den i enlighet med egna ambitioner. 

Gränsen mellan det offentliga och frivilligsektorn blir än mer otydlig då några 
av de engagerade i frivilligverksamheten är tidigare anställda i kommunens äld-
reomsorg. Agneta som är ansvarig för det ena av matlagen har drivit det tidigare 
inom sin tjänst. För det andra matlagets fortsatta existens har kontakter med en 
tidigare anställd varit viktiga. Till Väntjänst rekryteras med fördel de som läm-
nar den offentliga omsorgssektorn med pension. De har både tiden och är de 
lokala experterna på åldrande. Dessa kvinnors roller blir en slags hybrid. De är 
frivilliga, fast har en kompetens som professionella omsorgsgivare. Med hjälp av 
Marta Szebehelys (1999) problematisering av omsorgsformer (tabell 1) behöver 
inte nödvändigtvis gränserna mellan olika omsorgsgivare ses som strikta. Dessa 
kvinnor blir både företrädare för frivilligsektorn och för den offentliga sektorns 
verksamhet och kunskap på en och samma gång. Arbetet är obetalt liksom annat 
arbete i frivilligrörelsen, men de som utför det är också bärare av en kompetens 
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de tillägnat sig i den offentliga sektorn. Härigenom för de också vidare en köns-
segregerad arbetsmarknad in i frivilligsektorn. 

 

Frivilliga – eller familj

I intervjuerna med de äldre och med omsorgsgivare ställs frivilligsektorn i mot-
satsförhållande till familjen. I matlagen deltar många som är ensamstående, som 
alltså inte har en livspartner som de delar vardagen med. Så kan exempelvis 
paret Gertrud och Gunnar konstatera att för dem är socknens matlag inte ett 
alternativ – de har ju varandra. När jag samtalar med Tommy och hans mor Vera 
svarar Tommy att det aldrig varit aktuellt för Vera att ta kontakt med Väntjänst 
eftersom han och hans syster finns. ”Det har inte behövts, för syrran och jag har 
ju hjälpt till jämt. Vi har varit till Västerås flera gånger”, säger han och tillägger 
att ”det var skillnad om vi inte bott här”. Vera har helt enkelt i hennes och sonen 
Tommys ögon inte haft behov av att anlita någon utanför familjen när hon ska 
till sjukhuset, eftersom det har gått att ordna för dem. De kommenterar också en 
kvinna i närheten som brukar ha hjälp av Väntjänst trots att hon, som de säger, 
har både barn och barnbarn i närheten. Inga-Britt, som tillhör dem som har hjälp 
från Väntjänst, får frågan om hon använt Väntjänst till något annat än sjukhus-
besök. Hon svarar ”Nej, det har jag inte. Det har jag min dotter till”. Dottern gör 
mycket täta besök hos sin mor, men arbetar på dagarna och kan inte vara sin mor 
behjälplig i Uppsala. Finns det familj tillgänglig får inte frivilligrörelserna någon 
större betydelse. 

Samordnaren för Väntjänst säger sig vid min direkta fråga också se verksam-
heten som något av en ersättare när familjen inte existerar, finns för långt bort 
eller inte kan vara de äldre behjälplig. ”Just det här att följa med till doktorn om 
inte anhöriga kan. Då blir man ju ett stand in. Lika om de inte har några anhö-
riga”, säger hon. Även om hon inte alltid känner till de äldres familjesituation, 
kan hon se att ett mönster finns. Det är de som inte har barn tillgängliga som 
främst behöver Väntjänst.

I sin genomgång av frivilligrörelser som tillhandahåller sociala tjänster (sam-
manfattade som ”Väntjänst”) i Motala och Katarina Sofia ser Britta Olby samma 
mönster. Hon konstaterar att brukarna oftare är utan barn, har få barn eller få 
kontakter med barnen. Hon skriver att ”en rimlig tolkning kan vara att åtmins-
tone för en del äldre, som inte får vare sig sina behov av praktisk hjälp eller sina 
behov av sociala kontakter tillgodosedda genom anhöriga, blir Väntjänsten och 
frivilligorganisationerna en stödform som ersätter anhörigomsorg” (2001, 52). I 
förhållande till familjen finns det något av en antingen-eller situation. Familje-
medlemmar behöver inte saknas, men kan befinna sig så långt borta att de inte 
kan vara delaktiga (se även Keeling 2001, 610), eller ha andra åtaganden.

Även för dem som engagerar sig som frivilliga ses det som en verksamhet 
som är rimlig om de äldre inte har barn som kan utföra uppgiften. Visst kan 
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det finnas anledningar till att barn inte alltid kan, men som princip anser Folke, 
frivillig i Väntjänst, ändå att det borde vara barnens uppgifter i möjligaste mån: 

Folke: En del har ju barn och så där vet du, men de jobbar ju allihop. Då ringer de 
hellre till Väntjänst. Men ibland tycker man ju liksom, att de kunde göra det.
Cecilia: Att barnen borde göra något?
F: I första hand. [--] Men sen beror det på, bor de nära då tycker jag. Men bor de i stan 
eller långt härifrån, då är det väl okej tycker jag. De har ju sitt jobb att sköta de också.
C: Men du menar det känns tokigt om barnen bor nära inpå.
F: Ja, då tycker jag det känns lite konstigare. Men det finns ju föräldrar också som 
är lite, om de blir lite gaggiga så där, då är det nästan bra att de har en utomstå-
ende med än barnen faktiskt. Man har märkt det på dem ibland. Det är olika på 
vilket humör man är. Om de har haft stroke och så där, då kan det ju hända vad 
som helst, humörmässigt. 
[--]Jag förstår dem [barnen] också, att är det så att de har saker, måste jobba alla 
dagar för att få ekonomin att gå ihop och så. Det kan vara sånt också som gör det. 
Man ska inte gnälla när man inte vet underlaget. Men ibland kan man ju tycka så. 
Inte säkert att de har några jobb heller. Men jag följer gärna med, så inte därför. 
Men det är kanske en personlig uppfattning.

Även den kvinna som är volontär i Väntjänst menar att det är i barnens ställe 
som hon engagerar sig i Väntjänst. Hon har inte lika mycket betänkligheter kring 
barn som inte väljer att följa sina föräldrar, utan anger enbart att det är tydligt att 
familjen ändå är första alternativet för de äldre.

Matlagen sägs inte vara ett alternativ till leverans av mat från det offentli-
ga, utan snarare ett alternativ till en livspartner att äta tillsammans med. Det 
ska inte glömmas att matlagen startade när kommunen inte längre ansåg att de 
rymdes i deras åtaganden, men någon större besvikelse över att det offentliga 
inte längre bedriver matlagen framkommer inte. De kan ses som ersättare för 
en tillbakadragen verksamhet från det offentligas sida, men deras verksamhet 
framställs i mycket i relation till möjligheten att äta med familjen. Det frivilliga 
framstår som en aktör som gärna samarbetar med det offentliga, men som kliver 
in först när familjen inte förmår att ansvara för viss hjälp till de äldre. 

GRANNAR

I intervjuerna för avhandlingen har omsorg av grannar kommenterats vid 9 till-
fällen av 17 och varierar stort i omfattning mellan dessa. Någon har enstaka hjälp 
med skjuts, andra har flera delar av vardagen som blir möjliga tack vare män-
niskorna runt dem. Det är en omsorg som inte är tillgänglig, eller kanske ens 
önskvärd, för alla. 
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Omsorgsgivande grannar kan vara svåra att särskilja från andra kategorier 
av omsorgsgivare. Några intervjuade äldre har grannar som är volontärer i fri-
villigorganisationen Väntjänst. I dessa fall blir grannarna både närboende och 
representanter för en frivilligorganisation. Även grannskap och vänskap är svårt 
att hålla åtskilda. Grannar man har utbyte med är förstås också att betrakta som 
vänner, och kan så vara även när grannskapet inte längre utgör bådas boen-
deplats. I intervjuerna finns bara en kvinna som nämner vänner som särskilt 
betydelsefulla. En kvinna som bor på ett äldreboende har ett socialt nätverk av 
människor som kommer hem till henne, några regelbundet och andra mer spon-
tant. Det är inte närboende utan individer hon fått kontakter med på andra sätt. 
Emellertid är det mestadels kontakt med andra i den omedelbara nuvarande och 
i något fall den tidigare omgivningen som kommenteras i intervjuerna, varför 
benämningen grannar och inte vänner är mer relevant. Närhet i rummet är en 
grundförutsättning för mycket av det som kommenteras i detta avsnitt

I intervjuerna i avhandlingen har merparten av dem som har hjälp från gran-
nar också barn, men barnen i sin tur har inte några omfattande kontakter med 
grannarna. Familjemedlemmar och grannar tycks känna till varandras existens, 
men har ingen omfattande dialog sinsemellan. Grannars omsorg grundar sig 
på kontakter som de äldre har, och barnen varken initierar eller är med och or-
ganiserar denna omsorg på något sätt. På denna punkt skiljer sig omsorgen av 
grannar från den offentliga sektorns omsorg, där barnen i betydligt högre grad 
tycks vara närvarande i diskussioner kring hemtjänst, larm och en bostad på ett 
äldreboende, men har däremot mer gemensamt med frivilligsektorns omsorg. 

Skjuts, post och en vinkning

Grannars hjälp som praktiska moment har till mycket stor del med ett lands-
bygdsboende att göra. Den är som praktisk omsorg centrerad kring bostaden och 
förflyttningar. Snöskottning, gräsklippning, hämtande av post, hjälp med inköp 
och skjutsningar är typiska områden där grannar fyller en funktion. 

Makarna Anita och Sten har många grannar som är närvarande i deras var-
dag. ”Vi utnyttjar både grannar och flickor” säger Sten och menar att både dött-
rarna och deras grannar hjälper dem med praktiska sysslor. Hans hustru Anita 
förtydligar: ”Två grannar, [namn], de tar in posten och har gett fåglarna mat. 
Nästa granne har tagit hand om snön och kört in ved och sen [namn] hon har 
handlat om vi har behövt”. Ytterligare en granne var hos dem någon dag innan 
jag kom på besök och hjälpte till med att städa upp efter sotaren. Exemplen visar 
på hjälp som ges i eller i nära anslutning till hemmet.

Det finns också många inslag av bevakande i grannars omsorg. Att grannar 
utövar en slags tillsyn av de äldre blev jag varse under några intervjuer. Under 
intervjun med Nanny står plötsligt en man i köket där vi sitter och håller några 
papper i handen. Han överlämnar dagens post till Nanny, och förklarar för mig 
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att han alltid tar in posten åt henne. Det är inte många meter till postlådan, men 
den korta sträckan är tillräckligt besvärlig för henne vintertid, varför grannen 
hämtar in posten åt henne. Kanske hade inte grannen sett att jag var där, men 
troligast hade han sett mig passera hans fönster på väg in till Nanny och valde 
att komma in medan jag satt där för att se till att allt var i sin ordning. Att kon-
trollera vad som sker hemma hos Nanny när hon får ett för grannen främmande 
besök, är att ha en slags övervakande roll. Även hos Ingegerd kommer posten 
under intervjun. Den gången skramlar det till i hallen när en granne tagit posten 
uppför trapporna och kastar in den genom lägenhetsdörrens brevinkast. Inge-
gerd säger att posten i vanliga fall överräcks personligen, men grannen är infor-
merad om mitt besök och väljer att inte avbryta vårt samtal. Ett besök som inte 
hör till vardagsrutinerna har uppenbart fått sin förklaring i förväg vid detta till-
fälle. Grannskapet framstår i dessa intervjuer som en plats för både närvarande 
ögon och närvarande handlingar.

Omsorg mellan grannar skildras som inte bara närvarande i flertalet inter-
vjuer utan som dessutom relativt okomplicerad. Den framställs som frivillig, 
naturlig och som en del av att leva nära andra. Liksom för den omsorg som ges 
inom familjen, finns några individer som tar större ansvar än andra gentemot 
människor i omgivningen. Detta är människor som framställs som både frivil-
liga och ansvarstagande omsorgsgivare. Anders är intervjuad som anhörig till 
sin moster, men under intervjun berättar han också om många andra som han 
hjälpt och hjälper i egenskap av anhörig och som granne. Anders berättar om en 
av de grannar som han hjälper:

Igår ville han ha gräset klippt. Det ville han ha förra veckan men vi fick skjuta lite 
på det. Jag klöpp det. Igår var han inte pigg alls. Men sen när jag kom hem så då 
var jag bara hemma en liten stund så då ringde han och sa ”nu har sänglampan 
slocknat, nu lär du komma med glödlampa. Ta med lite margarin också, jag har 
slut på margarin”. Ja, ja, visst. Det får man ju då göra, relativt snabbt även om det 
kom [annat emellan]. Så där är det. Jo, honom har jag hjälpt. Man har ju skött träd-
gården när han var i Spanien förut och nu har han varit sämre. Han skickar bud 
att man ska köpa mat åt honom, jag har fullmakt att sköta affärerna. Men sen har 
han barn med.

Anders ger hjälp med mindre ärenden var för sig, men som sammanlagt blir om-
fattande hjälp med vardagliga ting. I citatet ovan framkommer att denna granne 
kunnat lita till Anders tjänster även tidigare i livet. Anders framställer omsorgen 
han ger till andra som omfattande men inte uttryckligen som betungande. Han 
framställer den inte heller som noga övervägd. Grannen behöver hans hjälp, och 
liksom tidigare får han agera utifrån dennas behov.
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Delade rum: deltagande i omsorgen?

En förutsättning för grannars omsorg är att de finns nära i rummet. Paula Gard-
ner ser grannskap som både innehållandes en materialitet och en mening (2011, 
263). Grannskap är både möjliga att någorlunda väl avgränsa fysiskt som det som 
omger någon, och kan bära på föreställningar om gemenskap och ett ansvarsta-
gande för varandra. Grannskap betyder inte bara att det finns människor närva-
rande i det närmsta rummet, utan kan också vara en idé om att människor kan 
vara varandra behjälpliga. ”Men visst är det bra med grannar. Vad ska man ha 
dem till, säger jag, om man inte ska ställa upp för varandra?”, säger till exempel 
Anita, som får hjälp av sina grannar. Grannskap framställs som att ha några att 
kunna lita på vid uppkomna behov. I förlängningen framstår det lokala rurala, 
där dessa relationer ingår, som en omsorgsfull gemenskap, naturligtvis med stor 
risk för en romantisering (Milligan 2009, 95), men också med en möjlighet att 
beskriva landsbygden som en plats med en närvarande omsorg. 

Ett utbyte av tjänster eller enbart omsorg?
Delar av den omsorg som grannar ger beskrivs som en del av ett informellt ut-
byte av tjänster och gåvor mellan grannar, medan annat inte på samma sätt låter 
sig sättas in i ett slags bytessystem mellan närboende. Grannars hjälp kan med 
andra ord ses som involverad i en platsbunden samverkan kring många delar av 
livet på landsbygden likväl som en situation utlöst av att en part har ett omsorgs-
behov. Det beskrivs både som ett system där man försöker återgälda hjälp som 
getts och ges, och där en part är den som ger mer av hjälp till den andra. 

I intervjun med Anna, som är omsorgsgivare till sin sjuke make, framstår 
hjälpen i byn där paret bor som byggd på flöden av hjälp under långa tidsrymder. 
Anna berättar om en granne som funnits tillhands för många i området men 
som nu själv blivit dålig. Därmed har Anna – och andra med henne – sett en möj-
lighet att betala tillbaka något av allt denna kvinna tidigare gjort för människor i 
byn. Grannen kom med mat till Anna och hennes sjuka make vid ett tillfälle när 
de inte själva kunde laga mat, och nu har Anna hennes skål kvar hemma hos sig:

Anna: Som jag berättade för dig, hon med isterbandslådan här. Nu vart hon så 
dålig under lördagsnatten och söndags [och hon åkte till Akademiska sjukhuset]. 
Men nu tänkte jag, jag har ju hennes glasskål kvar här, så nu ska jag göra en Jans-
son åt henne och åka dit med istället när jag lämnar igen den. Så får de mat. [--] Det 
är en sån människa som där nere i [bynamn] håller alla ställningar, och hämtar 
folk och skjutsar och ställer och styr och ordnar. Ja, det är något makalöst. Men nu 
har hon fått igen mycket när hon har suttit här i fyra veckor. Folk har varit dit med 
bröd och mat och med kaffekorgar och med allt. 
Cecilia: De återgäldar?
A: Ja. För man tycker så mycket om henne, och kan man göra någonting så gör 
man det.
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Med utsikt över grannskapet. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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I berättelsen finns en tidigare grannsamverkan i botten, men som både föränd-
rats och ytterligare förstärkts med parternas omsorgsbehov. Anna säger sig vilja 
visa sin tacksamhet genom att erbjuda sina matlagningskonster till grannen och 
stärker därigenom bilden av grannskapet som innehållandes en emotionell och 
stöttande dimension. När hon nu har möjligheten vill hon att utbytet med gran-
nen ska nå mer av en jämvikt. Här har grannars omsorg likheter med den som 
ges inom familjen. Det är ofta en hjälp som är obalanserad, där alltså en part kan 
få mer än den andra. Likväl försöker många förhålla sig till detta genom att i 
möjligaste mån visa att hjälpen är uppskattad genom att på skilda vis försöka att 
återgälda omsorgen på i vart fall ett symboliskt plan. 

Kontinuitet och diskontinuitet i grannskapet
Precis som i frivilligrörelsen är grannrelationerna i mycket en åldersbaserad ge-
menskap. Det är många gånger de äldre grannarna som ger hjälp till de äldre i 
behov av omsorg i mitt material. Det betyder att det är en åldersbaserad förstå-
else av vad grannskapet innehåller, men också att grannarna själva kan bli äldre 
och uppleva åldersrelaterade funktionsförluster. I några av intervjuerna kommer 
dessa förändringar på tal. Hur ska nu veden skötas när grannen själv har bli-
vit dålig? Och kan grannen komma hem och hjälpa till med praktiska ting som 
trasiga lampor framöver, när han nu själv börjar få krämpor? Ju längre de äldre 
själva lever, desto fler av grannarna byts dessutom ut. ”När man har blivit så 
här gammal, då har man inte så många vänner och bekanta kvar. Då är de flesta 
borta”, som en av de intervjuade säger. Om grannskapet till stor del förstås inne-
hålla individer i ungefär samma ålder, måste det av nödvändighet förändras i 
takt med att människor åldras och dör. Migration, urbanisering och kontraurba-
nisering är processer som också talar om att landsbygden upplever befolknings-
omflyttningar, något som har tolkas som en nackdel för äldre (Woods 2005, 254). 
Om grannars omsorg bygger på att man levt sida vid sida med varandra under 
en längre tid, kunde grannars bortgång liksom in- och utflyttning medföra en 
diskontinuitet som skulle kunna försvåra grannars omsorg. 

Det är emellertid tydligt att även nyare kontakter också kan ingå i det nät 
av individer som ger omsorg i närområdet. Vid ett andra möte med Inga, som 
bor i ett hus i en mindre by, kommenterades hennes grannskap mer ingående 
än i andra intervjuer. Hon ger intryck av att ha mycket kontakter och dessutom 
omsorg från närboende. Hon berättade med hjälp av en karta i vilka fastigheter 
det bytts folk under det närmare halvseklet hon bott i byn, i vilka det skett ett 
generationsbyte samt från vilka hon har någon form av hjälp. Syftet med den 
mer noggranna genomgången av hennes grannskap var att utröna i vilken mån 
den hjälp hon får av sina grannar också kan hänföras till det faktum att de varit 
grannar under en längre tid. 

Förutom den föga förvånande kunskapen att många av bostäderna hunnit 
byta invånare, visade genomgången av Ingas grannskap att sommarboende och 
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permanentboende som övertagit fastigheter också är inblandade i den hjälp hon 
får (ta posten ur brevlådan, skotta snön framför entrén, klippa gräset, ta hand om 
katten vid sjukdom samt skjutsa till och från affären). Merparten av hjälpande 
grannar hade en hög ålder. Närheten var likaså en mycket viktig faktor. Att fak-
tiskt ha människor i ett omedelbart grannskap verkar utifrån ett omsorgsper-
spektiv vara viktigare än att ha kontinuitet i grannskapet, det vill säga närheten 
är viktigare än tiden. Även om en lika noggrann genomgång av grannskapet inte 
gjorts vid andra intervjuer, finns ett liknande mönster hos andra. Tiden är inte 
oviktig, men närheten kan ändå sägas vara av överordnad betydelse. Närhet kan 
ses som en utlösare av omsorgsrelationer, närmast som ett imperativ som ger 
anledning att hjälpa den med behov. Har man hjälp av grannar, är det oftast av 
de allra närmaste. Det gör också denna omsorg till något som i högsta grad sker 
nära inpå individen. 

Några av de intervjuade äldre har ingen närmare kontakt med människor i 
sin omedelbara omgivning. Bland dem finns både de som saknar erfarenhet av 
att ha levt på orten en längre tid, och de som har levt där länge. Inga-Britt är en 
av dem som inte har grannhjälp. Hon har bott i samma by i ungefär ett halvsekel, 
och saknar närmare kontakter med sina grannar. Hon bor några kilometer ut-
anför en av kommunens större orter. Det tar inte många minuter för mig att åka 
med bilen från närmaste centralort till henne, men bebyggelsen hinner tunnas 
ut. En smal grusväg leder upp till hennes hus varifrån man ser annan bebyggelse 
på lite håll. Det finns dock ingen som bor alldeles intill henne. Vi försöker inven-
tera vilka omsorgsgivare som finns runt henne under vårt samtal:

Cecilia: Är det någon annan som hjälper dig med någonting? Någon granne eller 
så?
Inga-Britt: Nej, det finns inga grannar.
C: Nej, det finns ingenting inpå.
I: Det finns inga grannar nej. Jag vet inte sen jag slutade som hemhjälp så har jag 
inte sett en enda, jag känner knappt igen grannarna nu. 
C: Jaså det är så.
I: Ja.
C: Så du har inga grannar som du har bott med länge?
I: Nej, nej, inte. Det är sommarfolk här uppåt som jag har på somrarna. De är ju 
gamla de, så de kommer inte dit. De är lika gamla som jag. Så det blir inte, de orkar 
inte de heller. De är sjuka de också. 

Det finns flera faktorer som tillsammans kan förklara varför Inga-Britt inte har 
grannar som är involverade i hennes vardag. Läget på hennes bostad, det faktum 
att hon är pensionerad och att många hus bytt ägare framhålls som orsak, till-
sammans med att de närmsta grannarna anges ha lika höga ålder som Inga-Britt 
själv och inte längre vistas så mycket i sin fritidsbostad. Den egna och grannars 
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hälsa ska inte underskattas i möjligheter att skapa och vidmakthålla grannkon-
takter. Inga-Britts berättelse talar om en landsbygd där den äldre har sett grann-
skapet bytas ut med tiden och där intresset för dem som lever nära kanske inte 
är så stort. Ett grannskap finns fortfarande där, men hon är inte involverad i 
någon gemenskap i närheten av sin bostad. För Inga-Britt är inte grannskapet 
detsamma som en stab av människor att interagera med, byta tjänster med eller 
vid behov få en enkelriktad hjälp från. Grannskapet är istället okända männis-
kor med undantag för de allra närmaste som också upplever en sviktande hälsa. 

Det finns både de som får omsorg i ett föränderligt grannskap, och de som 
upplever det förändrade grannskapet som ett hinder för att få omsorg. Det kan 
förstås också finnas inslag av personligt intresse av att ha en omfattande eller 
sparsam kontakt med grannar, och det förekommer individer som inte släpps in 
i grannskapets informella kontakter. Därmed finns ingen grund för att kunna 
tala om en generell erfarenhet av landsbygden som bestående av omsorgsfyllda 
grannskapsrelationer. För delar av de intervjuade äldre är det rimligt att tala om 
delade rum som en orsak till hjälp från grannar, för andra inte. 

Grannskap som källa till omsorg? Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet. 
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DISKUSSION

I kapitlet har både de äldres och omsorgsgivares utsagor bildat grund för att för-
stå omsorgen. Deras respektive berättelser är till stora delar samstämmiga och 
understryker därigenom det faktum att omsorgen är en verksamhet där både 
de äldre och omsorgsgivarna är delaktiga. I detta avslutande avsnitt ska några 
teman som återkommer i beskrivningen av omsorgen från de olika sektorerna 
ytterligare diskuteras. Först ut är frågan hur landsbygdens specifika förutsätt-
ningar beskrivs genom omsorgen, därefter kommenteras sökandet efter en öm-
sesidighet i omsorgssituationen, pendlingen mellan en intim respektive en dis-
tanserad och reglerad relation och slutligen landsbygdens omsorgslandskap så 
som det framträder genom intervjuerna.

 

Landsbygdens förutsättningar 

De äldres bostad är ett tema som kommer att få en mer noggrann belysning i det 
följande kapitlet, men redan här kan kommenteras att en tradition med stor an-
del småhus på landsbygden ger en specifik karaktär till omsorgen om de äldre. 
Familjemedlemmar och grannar är involverade i en omsorg där hjälp ges med 
utgångspunkt i den äldres bostad. Även för de äldre boende i staden kan den 
fysiska bostaden och omgivningen vara av betydelse för vardagslivet. Frågan om 
bostaden har hiss eller gångvägars skick kan bli betydelsefullt för den som bor 
i flerfamiljshus i Heby kommun likväl som i en stad, på samma sätt som gräs-
klippning och snöskottning kan vara det för den som lever i enfamiljshus. Den 
praktiska omsorgen får ändå en speciell riktning på landsbygden genom den 
höga andel som lever i eget hus. 

Avstånd 
En av grundstenarna för att tala om landsbygd är dess avstånd till kommersiella 
och administrativa centra samt en gles befolkningsstruktur. Hjälp med förflytt-
ningar till affär och sjukhus är påtagligt i intervjuerna. Sjukvården är något som 
de äldre i hög grad måste ta sig till själva. Frivilligsektorn är en omsorgsgivare 
som har tagit på sig ett stort ansvar för att underlätta för de äldre att komma till 
sjukhus när anhöriga inte finns tillgängliga som stöd. Deras verksamhet kan inte 
förstås utan att avstånd till sjukhus beaktas. Även grannar och familjemedlem-
mar tar stort ansvar för att de äldre ska kunna ta sig till sjukvårdens instanser 
och andra viktiga inrättningar. Samtidigt ska det framhållas att förflyttningar i 
liten skala också kan vara problematiska. Den som bor nära affären kan också 
behöva någon som följer med, varför även en närhet ibland kräver hjälp med 
förflyttning.

I intervjuerna med de äldre finns en påtaglig närvaro av omsorg, inte bara 
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förstådd som fysiskt nära utan också i betydelsen att den är verksam i deras 
vardag – om än med olika intensitet beroende på livssituation. Det finns ingen 
grund för att tala om de äldre som boende i en position där omsorgen skulle fin-
nas på avstånd. Den behovsprövade omsorgen kan visserligen ibland beskrivas 
som frånvarande trots upplevda behov. Detta har med en generell strikt behovs-
prövning att göra och inte landsbygdens geografiska läge. Vid omsorgen från 
det offentliga har avstånd mellan omsorgsgivare och de äldre inte någon större 
betydelse för de enskilda äldre. Omsorgen sker där den äldre lever, och inte där 
det offentligas administrativa centra ligger. Här skiljer sig omsorgen från vår-
dens instanser.

Anhörigas omsorgsgivande finns på både nära och långt avstånd. Makar 
lever under samma tak och den omsorg de ger varandra kan vara så intensiv 
och allomfattande just för att de lever så tätt inpå varandra. Barnen är en om-
sorgsgivare som många gånger lever på andra platser än den ort där föräldrarna 
bor. Något barn kan finnas på ett avstånd som upplevs som problematiskt, men 
som givare av emotionellt inriktad eller samordnande omsorg kan barnen också 
ha viktiga funktioner på distans. Närhet i rummet är en förutsättning för de-
lar av omsorgsgivandet, och dessutom tycks närhet också viktigt för att någon 
blir omsorgsgivare. Personlighet, livssituation och en tradition med kvinnligt 
ansvarstagande för omsorg kan både förstärkas av och sätta avstånd och närhet 
i bakgrunden. 

Både den offentliga sektorn och barnen är omsorgsgivare som kan finnas på 
andra orter, men som likväl möjliggör för de äldre att få omsorg där de lever. 
Möjligheter att åldras på plats, bygger delvis på dessa resurser som fysiskt kan 
vara frånvarande på den landsbygd där de äldre lever, men i beskrivningen av 
landsbygdens omsorg är starkt närvarande. Det är inte bara de fysiskt allra när-
maste resurserna som skapar omsorg om de äldre. 

Grannar och frivilligrörelse finns däremot i de äldres närhet. Denna närhet 
är inte bara en förutsättning för omsorgen från dessa två aktörer, utan kan till 
och med ses som något som ger upphov till deras omsorg. Skulle de inte ha varit 
grannar eller boende i samma del av kommunen, hade de inte varit involverade 
i en omsorgsrelation. 

Landsbygdens befolkningsstruktur
En annan viktig del av den svenska landsbygden är den glesa befolknings-
strukturen, där nätverk ofta korsar varandra. Det har tidigare framhållits som 
en faktor som kan underlätta i grannars och frivilligsektorns omsorg. Detta är 
även synligt i den stora roll som några kvinnor har som omsorgsgivare. Många 
gånger är de kvinnor som arbetar eller har arbetat inom den offentliga sektorn 
en förutsättning även för andra sektorers omsorg. I familjens, frivilligsektorns 
och grannars omsorg har de en viktig funktion. I landsbygdens omsorg kan de 
rent av ses som centralfigurer. Dessa kvinnor är de lokala specialisterna på åld-
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rande och omsorg och deras erfarenheter, erhållna inom den offentliga sektorn, 
ger förutsättningar för också andra former av omsorg. I den glesa befolknings-
strukturen blir de också synliga experter, och deras kunskaper är efterfrågade 
på flera håll. 

Glesheten gör sig också påmind i den offentliga sektorns verksamhet. De 
äldre ger uttryck för att i möjligaste mån skapa sig en personlig relation till om-
sorgsgivarna från den offentliga sektorn. De två parterna har inte sociala band 
som föregår omsorgen som de sedan har att förhålla sig till. Då den kommunala 
organisationen är förhållandevis liten underlättas ändå en strävan att skapa en 
situation där de äldre och de anställda i offentlig sektor får kunskap om varan-
dra och kan skapa en mer familjär relation.

Befolkningen på landsbygden har dessutom en åldersstruktur som gör de 
äldre till något fler i befolkningen än i städer. Både frivilligsektorn och grannars 
omsorg ges många gånger av människor som själva har passerat pensionsålder 
och som i vissa fall kan vara lika gamla som de som får deras hjälp. Den omsorgs-
givare som är intervjuad som företrädare för den privata sektorn har också pas-
serat pensionsåldern, och först därefter startat en firma som erbjuder städhjälp 
och andra tjänster till landsbygdens äldre. Det gör landsbygdens åldersstruktur 
till mer än en svaghet ur omsorgssynpunkt, eftersom den hjälp äldre får tenderar 
att ofta ges av andra äldre men inte omsorgsbehövande. Äldre får inte bara om-

Avstånd till affären ger behov av hjälp med inköp. Butiken i Huddunge. 
Foto: Lennart Engström, Upplandsmuseet.
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sorg av yngre yrkesverksamma, utan också av andra pensionerade. Detta är ett 
förhållande som sällan är påpekat i den svenska landsbygdsforskningen. 

En omsorgsfull ruralitet?
De äldre och deras omsorgsgivare talar uttryckligen i mycket liten mån om 
landsbygden som en plats för relationer som skulle ha en inneboende omtänk-
samhet där människor ser till varandras behov. Likväl visar många av hand-
lingarna hur äldre och omsorgsgivare upprätthåller landsbygden som en plats 
för omsorgsfulla relationer. Drivkrafter för volontärer i frivilligsektorn är bland 
annat att skapa en infrastruktur i lokalsamhället så att det kan tillgodose äldres 
behov av omsorg. Grannskapet blir genom den hjälp som några grannar väljer 
att ge varandra en instans som innehåller en omsorgsfullhet gentemot de som 
finns i den fysiska närheten. Vissa av barnen som är de äldre behjälpliga ses 
som omsorgsfulla individer som har inneboende egenskaper som premierar en 
vilja att engagera sig i föräldrarnas vardag. De äldre i sin tur är måna om att 
framhäva att de är intresserade av att omsorgsgivarna ska ha en situation där 
omsorgsgivandet blir hållbart för dem. Landsbygdens omsorg får härigenom en 
närvarande emotionell dimension. Det finns en relevans i att se landsbygden 
som bestående av nätverk där människor är medvetna om varandras behov och 
också väljer att vara involverad i en omsorgsrelation, men det bör betonas att det 
är något som inte inkluderar alla. 

Ömsesidighet som ideal

Centralt i omsorgen är att en av parterna får den, och att en ger den. Detta skapar 
just i omsorgsögonblicket ett asymmetriskt maktförhållande. Det utesluter inte 
att det sett över hela livet finns många äldre som själva varit omsorgsgivare. De 
kan ha varit det i egenskap av föräldrar, makar, grannar, i frivilligrörelser eller i 
sin profession. I intervjuerna finns också en vilja att inte alltid se omsorgen som 
beroende av en stark, aktiv och givande part som ger hjälp till en svagare, passiv 
och mottagande part. Anneli Anttonen och Minna Zechner framhåller att en be-
skrivning av omsorg som skapandes beroenden delvis kan förklaras med att det 
är omsorgsgivarna som forskningen intresserat sig för i första hand (2011, 26ff). 
De som får omsorgen har ofta varit förbisedda, med resultatet att relationen mel-
lan dem och omsorgsgivarna inte alltid fått stort utrymme. 

Det finns en viss vilja att i någon mån återgälda omsorgen som de äldre får, 
även om det också är tydligt att omsorgsgivande och tagande inte är jämnt förde-
lat. Några i en familj ger mer omsorg än andra, och detta i sin tur berättigar inte 
alltid till en rätt att själv få omsorg. Volontärer inom Väntjänst och Besöksgrupp 
betonar sitt eget intresse av att engagera sig i föreningarna och när grannarnas 
omsorg kommenteras framställs det delvis som ett system med tjänster och gen-
tjänster. Inte heller för dessa omsorgsgivare finns emellertid en absolut jämlik-
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het i omsorgssituationen, varken här och nu eller sedd över längre tidsrymder. 
Det synes som om omsorgen trots allt inte är rättvis, som om den inte liksom en 
vätska vill lägga sig i jämna lager. Snarare klumpar den ihop sig i vissa läger och 
skapar ojämna flöden av hjälp till och från den enskilda människan. Den som 
ger omsorg kan kort och gott inte alltid räkna med att få något tillbaka. 

Trots detta beskrivs omsorgen som utan några större konflikter och som utan 
större maktobalanser. Det är överlag positiva berättelser jag fått i intervjuerna, 
där de äldre mestadels säger sig vara nöjda med livet och när det kommer till 
omsorg inte ger uttryck för att de skulle ha problem med att få hjälp med det de 
behöver (se även Andersson 2007, 186). Några viktiga undantag finns, med berät-
telser om hur den offentliga sektorn inte anses kunna garantera en god omsorg 
och hur barnens omsorg kräver väldigt mycket av deras tid och engagemang. 
Det sista är något som är framträdande hos något barn, men inte hos andra. Jag 
vill inte negligera att omsorgen är krävande för anhöriga, men konstaterar att för 
merparten av intervjuade äldre och barn beskrivs ändå omsorgen som om den är 
hanterlig i deras vardag. 

Hjälpbehövande men inte alltid beroende
Även om omsorgen innebär att en individ får hjälp av en annan människa eller 
organisation, betonas det sällan i intervjuerna att det är en situation där resurser 
ensidigt går från den ena parten till den andra eller där den äldre skulle vara 
utelämnad till sina omsorgsgivare. 

Detta förhållande har påpekats även i annan forskning (Hammarström & 
Torres 2010; Kröger 2009). Den äldre kan gott känna sig oberoende av sin om-
sorgsgivare förutsatt att nivån på den totala omsorgen upprätthålls på en hög 
nivå, att den äldre är medveten om sina egna begränsningar och att det finns ett 
flertal omsorgsgivare som kan vara den äldre behjälplig. Därmed är de äldre inte 
uteslutande beroende av en omsorgsgivare för att vardagen ska fungera. Det är 
möjligt att förstå sig själv som självständig och oberoende i förhållande till den 
som ger omsorg förutsatt att den omsorgsbehövande upplever sig ha kontroll 
över omsorgssituationen. Den som har makt att styra över vad som ska göras och 
hur, och har en vetskap om att det finns flera omsorgsgivare närvarande skulle 
med andra ord också kunna känna sig både trygg och oberoende av omsorgsgi-
vare – trots att livet inte skulle kunna levas lika enkelt utan deras omsorg.

Så länge en kvalitet och en kvantitet upprätthålls, kan det med andra ord 
vara enklare för alla inblandade parter att se omsorgen som sprungen ur en öm-
sesidighet och inte bara ett ensidigt flöde av resurser från en part till en annan. 
Dessa tankegångar skulle betyda att så länge det finns en landsbygd med många 
omsorgsgivare så behöver inte de äldre känna sig utelämnade och styrda av sina 
omsorgsgivares hjälp – och likaledes borde inte omsorgsgivarna själva känna 
situationen som alltför betungande. 
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Omsorg som del av landsbygdens relationer
Många av de äldre har varit omsorgsgivare genom livet. För dem är omsorgen en 
del av det levda livet, där man både som givare och tagare har varit involverad i 
omsorgsrelationer. Här ger teorierna inom ”ethics of care” (Held 2005; Sevenhu-
ijsen 1998; Tronto 1993) inspiration till att se omsorg som så mycket mer än det 
som sker just här och nu för de inblandade. Den situation som de äldre upplever 
med sin egen funktionsförlust är inte något isolat. Omsorg är ett fenomen som 
alltid hittat sin form och landsbygden ställs inte inför en helt ny situation med 
en ökande andel äldre i behov av omsorg. Varken de äldre själva eller omsorgs-
givarna behöver uppleva det faktum att några behöver andras hjälp som skapan-
des en svårhanterlig situation eftersom omsorg alltid är en del av det samspel 
som människor har till varandra. 

I avhandlingen görs en uppdelning mellan omsorgsgivare och -tagare. I någ-
ra fall kan det vara tydligt att de som betecknas som givare också får något. Det 
är påtagligt i frivilligsektorn, men också i några fall i familjens omsorg. Ett barn 
som äter en stor del av sina måltider hos sin äldre förälder är inte bara en part 
som ger något i omsorgsrelationen. Omsorgen måste inte ses som köpt av den 
äldre, men väl som integrerad i ett system där människor är involverade i var-
andras liv och ömsesidigt beroende av varandra under livets gång. Omsorgen är 
helt enkelt en integrerad del av det sociala samspelet mellan människor.

Detta är ett synsätt som ifrågasätter landsbygdens åldersstruktur som enbart ett 
potentiellt hot mot en framtida social hållbarhet, så som det kan framställas i den de-
mografiskt orienterade forskningen. I denna forskning framstår en hög andel äldre 
som skapandes en landsbygd med en grupp resurskrävande, där de yrkesverksam-
ma kan komma att få svårigheter att ge omsorg och bekosta pensioner till de äldsta. 
Både de äldre och landsbygden blir då beskrivna som problematiska, en situation 
som tar sin utgångspunkt i ekonomiskt grundade processer på en makronivå. Att 
omsorg kan vara ekonomiskt betungande på ett samhällsekonomiskt plan, betyder 
inte att det för individen behöver framstå som en verksamhet där flödet av resurser 
är enkelriktat. Här kan intervjuerna i Heby bidra till att tona ner en beskrivning av 
äldres omsorgsbehov som enbart skapandes en problematisk situation, till förmån 
för en förståelse av omsorg som ingående i en ständig interaktion med en strävan 
efter ömsesidigt ansvarstagande mellan omsorgens deltagare.

Intimiserad och organiserad omsorg 

Ovan har viljan att framställa omsorgen som något av en gemensam sak utan en 
part som varandes mycket starkare kommenterats. Det låter onekligen harmoniskt 
med en omsorg som skulle existera som spontant given, och där båda parter skulle 
ha en vinning. Som Michael Fine och Caroline Gledinning kommenterar skulle 
det om det fanns en tillräcklig mängd omsorgsgivare i informella nätverk, inte 
finnas ett behov av en samhällsapparat som också garanterar allas rätt till omsorg 
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vid en eventuell funktionsförlust (2005, 611). Grannars och familjemedlemmars 
omsorg saknar en övergripande organisation som styr deras verksamhet. För den 
offentliga, den privata och frivilligsektorn finns både en mellanmänsklig nivå och 
reglerade kontakter mellan de äldre och omsorgsgivare som också ges ett värde, 
inte minst som en garant för en rättvis fördelning av tillgänglig omsorg. Någon-
stans mittemellan informella kontakter utan en styrd verksamhet och en ordnad 
och planerad verksamhet finner man därför landsbygdens omsorg. 

I intervjuerna framstår omsorgen från det offentliga och det privata som både 
karaktäriserad av en vilja till en nära relation och som karaktäriserad av en upp-
styrd verksamhet i enlighet med organisationers krav. Det finns en slags centri-
petal kraft i deras omsorg som gör den intim, familjär och därmed till en relation 
som finns nära inpå individen Den offentliga sektorns omsorg är en form som, när 
den väl är beviljad, bygger på ett sökande efter en personlig närhet. Den starkaste 
kritiken som de äldre ger i samtalen är den offentliga sektorns oförmåga att ge de 
äldre en trygghet i att veta vem som kommer till deras hem. Ständigt förändrade 
ansikten på dem som stiger in i deras hem tillsammans med en alltför flyktig och 
opersonlig hållning återkommer som en svag punkt i omsorgen som omger de 
äldre. Hebys offentliga omsorg sker inte i en så pass liten eller stabil organisation 
så att de äldre och anställda redan känner varandra och kan bygga på redan eta-
blerade kontakter. Kontakterna måste skapas genom omsorgen, något som möjligen 
underlättas genom att organisationen trots allt är relativt liten. Samtidigt finns där 
en verksamhet med centralt satta beslut om omsorgens innehåll och beslut om tid-
punkten och längden på mötet mellan den äldre och omsorgsgivaren som de äldre 
visar sig vara väl medvetna om och beredda att anpassa sig efter. Pendlingen häre-
mellan gör att omsorgen både blir interpersonell och en del av en avpersonifierad 
verksamhet. Här finns en slags glidande skala mellan informella och formella om-
sorgsrelationer som de äldre och omsorgsgivarna har att hantera. 

De två matlagen består av människor som känner till varandra och som ge-
nom personliga kontakter rekryteras till träffarna. Matlagen är informella nät-
verk som bygger på medlemmarnas kunskaper om vilka som kan tänkas vara 
i behov av andras sällskap. Det är en grupp med relativt otydliga organisatörer 
och det finns ingen formell organisation som står bakom verksamheten, även om 
man har samarbete med Svenska kyrkan respektive en idrottsförening genom 
att man använder deras lokaler. I intervjuerna med omsorgsgivarna inom Vän-
tjänst och Besöksgruppen finns och efterfrågas däremot en organisatorisk nivå 
i verksamheten. Det ses som positivt av volontärerna med en instans som kan 
förmedla kontakter och som gör det möjligt för dem att kunna säga nej till vissa 
uppdrag. Det finns för volontärerna en önskan om att både vara vän och att vara 
del av ett regelverk. De äldre beskriver det som en verksamhet där kommunen 
garanterar att de ska få en följeslagare, och där kunskap om vem som följer dem 
inte är det mest väsentliga. Samtidigt berättar de om tryggheten att ha en person-
lig kontakt med sig på sjukhusbesöken. 
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En alltför organiserad verksamhet uppfattas ibland som den skulle sakna den 
emotionella sidan av omsorgen (Leira & Saraceno 2002, 69). Intervjuerna visar 
dock att den organisatoriska nivån också har ett värde för de äldre och för om-
sorgsgivare. I viss mån är den ett besvärande moment och kan stå i vägen för 
mötet mellan den offentliga sektorns anställda och de äldre. Men det är ändå 
något som är närvarande och strukturerar denna omsorg. Landsbygdens om-
sorg framstår med andra ord både som grundad på personliga och familjära 
kontakter och mer reglerade dito. 

Omsorgslandskapet

När avhandlingen ställer frågan om vilken relationen mellan olika omsorgsgi-
vare är, är det långt ifrån första gången det görs i forskningen. Den offentliga 
sektorn är som kommenterats sedd som den främsta kraften i skapandet av ett 
omsorgslandskap, det vill säga den specifika väv av omsorgsrelationer i tid och 
rum som omger den äldre omsorgsbehövande. I svensk forskning är det framför 
allt anhöriga som ses som omsorgsgivare av nöd och inte bara av fri vilja vid de 
nedskärningar och omstruktureringar som har gjorts (se t.ex. Brodin 2005; Sze-
behely & Ulmanen 2012). Avhandlingen ger en möjlighet att diskutera i vilken 
mån en förskjutning av omsorgsgivande mellan olika sektorer också upplevs 
som en realitet på ett mikroplan, och då även med hänsyn tagen till flertalet 
omsorgsgivare. 

Det breda omsorgsbegreppet
Det omsorgsbegrepp som används i avhandlingen är brett och innehåller delar av 
hjälpgivande som inte ingår i den offentliga sektorns och därmed lagstiftningens 
syn på omsorg. Denna vida betydelse gör omsorgsbehövande till något som in-
träffar tidigt i människors liv och kan kritiseras för att därmed framställa de äldre 
som onödigt omsorgsberoende. Förtjänsten med ett vitt omsorgsbegrepp ligger i 
att det uppmärksammar både behov och omsorgsgivare som annars riskerar att 
inte bli sedda. Snöskottningen kommenterades om och om igen den snörika vinter 
då intervjuerna genomfördes, sjukresorna är ett besvärligt moment som tar en hel 
lång dag i anspråk och det egna hemmet är många gånger ett hus med en över-
våning som nås genom svårbemästrade trappor. Det offentliga ser sig inte som 
lösningen på de problem som räknas upp, utan här fyller andra omsorgsgivare 
viktiga funktioner. Landsbygdens diversifierade omsorg kan inte komma till ut-
tryck om inte en vid definition föregår letandet (se även Szebehely 2006, 437). 

Landsbygden blir med ett brett omsorgsbegrepp också en plats där både kvin-
nor och män är involverade i de äldres vardag. Anställda inom den offentliga äld-
reomsorgen är mestadels kvinnor, och likaledes de flesta volontärerna i frivillig-
rörelsen. Deras verksamhet hänger delvis ihop då de kvinnor som varit anställda 
inom den offentliga sektorn också väljer att engagera sig för bygdens äldre efter 
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att de slutat förvärvsarbeta. Men i familjen och bland grannar är det många män 
som också figurerar i intervjuerna. Ett snävt omsorgsbegrepp bekräftar delar som 
kvinnor av tradition utfört, så som omsorg nära kroppen, som omsorg medan an-
dra delar av hjälpbehov i så fall blir klassificerat som något annat (se även Sten-
backa 2014, 20; Wreder 2005, 45). Ses inte skjuts som ett omsorgsbehov framträder 
inte manliga och kvinnliga grannars körande till och från serviceinrättningar, och 
ses inte mat i gemenskap med andra som omsorg syns inte kvinnors och mäns 
organiserande av detta. Landsbygdens omsorg blir med ett brett omsorgsbegrepp 
en plats där både kvinnor och män ingår i omsorgsrelationer. 

Det vida omsorgsbegreppet synliggör med andra ord många delar av de äld-
res vardag, och framställer det som en vardag där många omsorgsgivare är in-
volverade. Denna bredd är inte bara en situation som landsbygdens äldsta har. 
Både för landsbygdens och stadens del kan därför detta vida omsorgsbegrepp 
vara ett verktyg för att få kunskap om omsorgslandskapet.

Förhållandet mellan olika former av omsorg
Att göra en strikt uppdelning mellan olika typer av omsorgsgivare stöter på hin-
der. Tydligast framkommer detta bland de kvinnor som arbetat inom den of-
fentliga sektorn och som ger omsorg i frivilligrörelser och som grannar, men det 
kan också vara en realitet i familjens omsorg. Omsorgsgivande som profession 
tycks föda omsorgsgivande även i obetald form och ger därmed den offentliga 
sektorn en viktig funktion på ett inte alltid uppmärksammat vis. De lokala om-
sorgsexperterna, de som har varit eller är anställda i den offentliga sektorn, har 
härigenom en nyckelroll för mycket av landsbygdens omsorg. Både familjen och 
frivilligsektorn kan ha det offentliga som en partner i omsorgsgivandet, i form 
av stöd till anhöriga eller samordning av frivilligverksamhet. Denna sektorsö-
vergripande funktion hos mycket av omsorgen gör att den blir till en väv av trå-
dar som förbinds med varandra. 

Den offentliga sektorn bedriver omsorg för medborgare efter att deras behov 
prövats. Dess förändringar med neddragningar, omstruktureringar och en föränd-
rad arbetsorganisation ger utan tvekan avtryck i de äldres vardag. Att en plats på 
äldreboenden har blivit svårare att få är något de äldre är väl medvetna om, liksom 
att hemtjänstens personal arbetar med andra premisser än för några decennier se-
dan. Man är medveten om att de anställda inom hemtjänsten har begränsningar i 
sina direktiv, och löser behoven med andra omsorgsgivare alternativt omformule-
rar omsorgsbehoven. En soppåse som blir dyr att få slängd i soporna, slänger man 
istället själv, och när det offentligas anställda inte får städa det som är högt upp 
gör den privata sektorn, grannar eller familjemedlemmar det. På så vis kan andras 
omsorg ses som ett svar på vad det offentliga gör eller inte.

De olika omsorgsgivarna beskrivs många gånger ge omsorg på skilda grun-
der. Så kan en källa till omsorgsgivande finnas i släktskap och sammanboende 
(makar och barn), i närhet i rummet (barn, grannar och frivilligsektorn), i att 
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den är en integrerad del av det sociala livet (barn, grannar och frivilligrörelse), i 
viljan att vara med och bygga upp en social infrastruktur på landsbygden (den 
offentliga sektorn, frivilligsektorn och i viss mån grannar och det privata) samt 
i att säkerställa att landsbygdens äldre får tillgång till medborgerliga rättigheter 
vari omsorg är den del (det offentliga). Dessutom skiljer sig den praktiska omsor-
gen åt då de skilda omsorgsgivarna kan sägas ha egna nischer. Detta gör att det 
inte enbart går att se det offentliga som den som sätter ramar för hur och i vilken 
omfattning som andra omsorgsgivare ska agera. Landsbygdens omsorg styrs 
helt enkelt av fler faktorer än den nivå som det offentliga upprätthåller. Andra 
omsorgsgivare har egna motiv och omständigheter som är fristående därifrån. 

Familjen är central för de äldre. Inom familjen finns en speciell turordning 
som avgör vem som kommer att vara den viktigaste omsorgsgivaren, ensam eller 
tillsammans med andra familjemedlemmar. Makar kommer före barn. Mellan 
barnen finns det ett flertal faktorer som tillsammans avgör om ett av barnen 
kommer att ta ett större ansvar när det finns syskon (syskonens kön, personlig-
het, rumslig närhet samt barnens livssituation). Både söner och döttrar deltar i 
omsorgen så som den definieras i studien, men med lite skilda inriktning. Det 
finns utifrån studiens intervjuer inte anledning att se omsorgen som mestadel 
en kvinnligt buren erfarenhet inom familjen, så som det är inom den offentliga 
sektorn och frivilligsektorn.

I genomgången av olika former av omsorg i detta kapitel framträder familjen 
ofta som den främsta omsorgsgivaren. Familjen är primär då andra omsorgsgiva-
re är relevanta först när familjens resurser inte räcker. De äldre förlitar sig på famil-
jens medlemmar när omsorgsbehov först uppträder, och först därefter tas kontakt 
med det offentliga, det privata och frivilligsektorn. De äldre ser det offentliga som 
några som kan lyfta över ansvaret från barnen. På så vis kan familjens intensitet i 
omsorgsgivande också ses som avgörande för andras omsorgsgivare. 

Det kan konstateras att den privata sektorn knappt är företrädd bland om-
sorgsgivare. De äldre har bara vid några tillfällen privat betald omsorg. Att den-
na omsorgsform är så frånvarande kan säkerligen förklaras med hänvisning till 
landsbygden som ett glest befolkat område, då detta ger ett litet kundunderlag. 
Privat köpta tjänster har tolkats som en form av omsorg för den som har ekono-
miska möjligheter att betala för den, och därigenom som en ersättare av både det 
offentliga och anhörigomsorg (Szebehely & Trydegård 2007, 208). Oavsett om det 
ska tolkas som en frånvaro av möjlighet eller vilja att betala för omsorg, eller en 
frånvaro av ett utbud, framstår landsbygden i avhandlingen som en plats där 
omsorg sällan betalas på marknadsvillkor. Obetald och skattefinansierad om-
sorg är betydligt mer framträdande.

Grannar är däremot mer närvarande som omsorgsgivare, även om det inte är 
den största omsorgsgivaren. Deras verksamhet framställer landsbygden som en lo-
kal gemenskap med aktiva sociala nätverk för delar av befolkningen. Grannar sätts 
inte i relation till andra omsorgsgivare. På så sätt blir de autonoma och bygger sin 
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omsorg på erfarenheter på ett delande av rummet. Det faller väl in i existerande 
teorier om landsbygden som ett lokalsamhälle med en dimension av gemenskaps-
känsla. Det finns en uppenbar risk för en idyllisering av ett ruralt åldrande genom 
att framhålla delandet av rummet som skapandes omsorgsrelationer. Det är där-
för viktigt att framhålla att den omsorg som skapas lokalt inbegriper processer där 
några knyts närmare varandra, medan andra själva väljer att stå eller ställs utanför.

Frivilligsektorn är den som tydligast synes ha tagit vid där det offentliga 
inte har förmått vidmakthålla en verksamhet. Banden till det offentliga är ett 
framträdande drag i organisationerna. För de äldre är det däremot en ersättare 
för familjemedlemmar som är förhindrade eller frånvarande, ett perspektiv som 
också bekräftas av de engagerade volontärerna. Samtidigt finns uppenbart an-
dra drivkrafter också närvarande så som diakonalt arbete och skapande av en 
social infrastruktur genom frivilligt engagemang. Liksom för grannars omsorg 
är detta en form av omsorg som också involverar en mindre andel än de som har 
omsorg av det offentliga eller av anhöriga. Det gör omsorgen med bas i en rums-
lig gemenskap officiellt öppen för alla, men i praktiken selektiv. 

När man som jag utgår från äldre och omsorgsgivares egna berättelser om om-
sorgen framstår den inte som påtagligt föränderlig och som skapad i ett system 
där det offentliga sätter ramarna för de andras engagemang. Både familjen och 
det offentliga tycks spela huvudrollerna i landsbygdens omsorg. Att de båda har 
förändrats är välkänt, men vardagens omsorgssituation löses utifrån rådande för-
utsättningar utan att alltid ställas i relation till övergripande samhällsprocesser. 
Ett landsbygdens omsorgslandskap framstår därför med mitt angreppssätt som 
skapat av de resurser som finns för handen och inte i en abstrakt förändringsfas. 
Detta förvånar mig något. Jag hade förväntat mig att omställningsprocessen inom 
den offentliga sektorn skulle ge fler uttalade avtryck i hur man beskriver lands-
bygdens omsorg. Många av landsbygdens äldre kvinnor var med och byggde upp 
välfärden i den offentliga sektorn och ska nu själva konsumera dessa tjänster. De 
konstaterar sakligt att förutsättningarna har förändrats och anpassar sig efter dem, 
snarare än att tala om sina rättigheter och utkräva en högre nivå på omsorgen. Det 
finns en rättighetstanke hos några äldre uttryckt som en känsla av att ha nått en 
situation i livet där man kunde förvänta sig att kunna få ta del av de omsorgsnät 
som finns i den offentliga sektorn, men som kräver mer av funktionsförluster. I 
huvudsak förmedlas ändå ett konstaterande av att den offentliga sektorn arbetar 
efter andra principer idag och att det är något som bara är en realitet. Det ses inte 
som något att protestera mot, och inte som orsakande ett omsorgslandskap med 
ett helt annat utseende än för några decennier sedan. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de intervjuade äldre landsbygdsbo-
ende får omsorg från flera håll, att det finns många band mellan skilda former av 
omsorg men att den samtidigt bygger på skilda förutsättningar samt, inte minst 
viktigt, att landsbygden i Heby framstår som fylld av möjligheter att få omsorg 
för den som har hjälpbehov.
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Detta kapitel sätter platsen för åldrande och omsorg i centrum i form av det egna 
hemmet, äldreboendet och det lokala samhället närmast de äldre. Boendet sätts 
i relation till att det är beläget på landsbygden samt hjälpbehov och hög ålder. 

För de flesta intervjuade äldre är det egna hemmet platsen där de får omsorg. 
Sverige har i likhet med många andra länder sett en utveckling där den äldsta 
befolkningen bor kvar i det egna boendet i högre utsträckning, och där allt färre 
därmed flyttar till ett äldreboende. I enlighet med Michael Browns tankar i hans 
studie av hospicevård i hemmet (2003), kan äldreomsorg som bedrivs i det egna 
boendet ses som inkluderande en plats (den egna privatägda eller hyrda bosta-
den), en hälsofilosofi (tanken att den äldres hälsa gynnas av att de är kvar i den 
egna bostaden) och en officiell omsorgspolicy (det offentligas uttalade mål att 
förlägga så mycket omsorg som möjligt i den äldres ordinarie bostad, med kon-
sekvenser även för andra omsorgsgivare). Omsorg av samtliga omsorgsgivare 
har att utgå från att de äldre i de flesta fall bor i en lägenhet eller ett hus de äger 
eller hyr, och inte i ett äldreboende. 

Den svenska officiella kvarboendeideologin samverkar många gånger med 
de äldres egen vilja att bo kvar hemma i det egna boendet och i det lokala sam-
hället i möjligaste mån. Detta är i intervjuerna uttryckt som en vilja att få vara 
kvar ”hemma” (se även Westin 2012). Att känna sig hemma handlar om att se sig 
som en del av och känna en tillhörighet till platsen där man lever. 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis de äldres egna beskrivningar av att 
vara hemma i den bygd där de bor, med några mindre hänvisningar även till 
omsorgsgivares syn på detta. Därefter kommer ett avsnitt som mer fokuserar 
på bostaden, där bostaden främst får en immateriell dimension. Bostaden ses 
som två motsatta uttryck för att tala om ålder och funktionsförlust; som ett sätt 
att förklara sig självständig trots funktionsförluster och tvärtom som ett sätt att 
förklara sig som beroende på grund av funktionsförluster.

En vilja att fortsätta bo kvar där man bor är dock inte den enda sidan av de äldres 
förhållande till sin bostad. I samtalen med de äldre är en medvetenhet om att en 
flytt till ett annat boende (en annan form av eget boende eller ett äldreboende) kan 
vara nödvändig ständigt närvarande, och i några fall önskvärd. Detta är det tema 
som avhandlas i den näst sista delen av kapitlet. Kapitlet avslutas med en diskussion.

ATT ÅLDRAS I EN VÄLBEKANT MILJÖ

De äldres förhållande till sitt boende innehåller många emotionella aspekter (Mil-
ligan 2005, Milligan m.fl. 2005). I intervjuerna är känslan för bygden man lever i 
påtaglig. Det är inte den enda sidan av deras förhållande till sitt boende, men en 
viktig del av det. Ibland är denna känsla svår att sätta fingret på. Att man bor där 
man bor och i många fall trivs med det, kan uttryckas som en självklarhet. Ändå 
framkommer två teman i beskrivningen av varför de äldre trivs, och av varför de 
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inte vill flytta från sitt boende. De talar om bygden eller bostadens allra närmaste 
omgivningar som för det första bestående av en materiell dimension, med imma-
teriella värden grundade i dessa. För det andra ger de dem en social dimension, 
genom att tala om dem som bestående av välkända människor och händelser.

Den materiella omgivningen

Närheten till naturen och ett landskap präglat av jordbruk och andra areella nä-
ringar är viktiga delar i en definition av landsbygd (Waldenström & Westholm 
2006, 8f). I en studie av inflyttning till landsbygden konstaterar Susanne Sten-
backa att en av anledningarna till att människor väljer ett landsbygdsboende är 
möjligheten att kunna ta del av naturen i anslutning till bostaden (2001, 110). Av 
de intervjuade för denna studie framställs ofta deras boende placerat på en plats 
med en materiell karaktäristika, och då inte sällan med immateriella värden in-
vävda i dessa. Såtillvida kan de äldres tolkningar av sin boendemiljö ses som väl 
i linje med tidigare forskning. För den som har en funktionsförlust är det dock 
inte alltid en omgivning man praktiskt kan besöka längre. Icke desto mindre tar 
naturen och den fysiska miljön en självklar plats i några av de äldres berättelser 
om varför de känner sig hemma där de är. 

Inga bor i en liten by en bit från en av kommunens tätorter. Hon har vuxit upp 
på landsbygden och har som vuxen levt på landsbygden. Något annat boende 
har hon inte provat. Jag provar att ställa staden mot landsbygden i samtalet med 
henne för att få veta hur hon tänker kring sitt eget boende:

Cecilia: Har du längtat till att bo i stan någon gång?
Inga: Åh tok i världen! Jag vill inte till stan. Skulle väl aldrig ge mig in i den röran. 
Nej usch nej.
C: Vad är det som gör att du vill bo här då?
I: Ja, det är så fritt. Jag har så mycket utsikt. Jag vill inte sitta instängd i en lägenhet. 
Och jag som har fobi för att bli instängd. Jag vill inte låsa dörren knappast. Det har 
gått över lite, men förut tyckte jag det var otäckt när dörren var låst. Och hiss åker 
jag inte själv. Då blir jag livrädd. 

Motsatsen till Ingas boende beskrivs som instängt och trångt, nästan som ett till-
stånd av panik. Öppna vyer och möjligheten att hålla dörren olåst blir däremot 
synonymt med hennes val av boende idag. Inga menar sig leva på en plats där 
hon inte behöver vara rädd att bli instängd. Under samtalet med Inga pratar vi 
också om bärplockning och syltkokning vid ett par tillfällen. I skogen har hon 
hämtat råvaror till matlagning och på markerna som omger hennes bostad har 
hon arbetat tillsammans med sin make och sin svåger. Med andra ord är hon 
omgiven av marker hon rört sig i under sitt liv i byn. Hon befinner sig i ett fysiskt 
landskap hon interagerat med under många decennier. 
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Ytterligare några av de intervjuade äldre refererar till en plats med både im-
materiella och materiella karaktäristika grundade på landsbygdens rumsliga 
läge. Elsa är en av dem. Hon flyttade till den före detta sommarstugan efter pen-
sioneringen. En av sönerna tycker att hon ska lämna huset och flytta närmare ho-
nom i en av de större städerna i Mälardalen. Sonen har till och med ställt henne 
i bostadskö, har hon fått veta. Själv är hon inte så intresserad:

Elsa: Jag vet inte om jag vill flytta tillbaka till storstan.
Cecilia: Vad är det som gör dig tveksam till det?
E: För att här på landet är det framför allt lugnt och fridfullt, det är frisk luft. Den 
som har varit i storstan och kommer hit de säger åh vilken luft, den är som sam-
met. Och sen vet jag inte om jag klarar av att bo i en lägenhet efter att ha bott här. 
Här kan man komma och gå som man vill. Trädgården är mitt största nöje, även 
om jag nu inte [kan ägna mig åt den] tyvärr eftersom jag skadade ryggen för några 
år sedan. 

Åkrarna som en gång var arbetsplats. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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Tre saker kan kommenteras i citatet av Elsa. För det första hänvisar hon till en 
plats som erbjuder specifika fördelar. Luften är ren, det råder ett lugn och en stor 
tomt ger möjlighet att ha trädgård som fritidsintresse. För det andra blir lägenhe-
ten motsatsen till hennes nuvarande boende. Det är inte en speciell lägenhet, i ett 
speciellt bostadsområde eller ens en särskild boendeort som avses. Lägenheten 
och staden är idéer om ett annat boende och ett annat liv. För det tredje säger sig 
Elsa ha stor glädje av trädgården, men säger i samma andetag att det är något 
som hon inte längre kan ägna den tid som hon en gång gjorde. Det materiella 
runt Elsa finns kvar där, men kan inte nyttjas som tidigare. Det gör det dock inte 
mindre viktigt för henne att leva nära trädgården, då den fortfarande påminner 
om det som varit en viktig del av hennes liv. Det materiella blir på så vis även ett 
minne av det långa liv som levts.

Det är inte främst en daglig praktik i det nuvarande vardagslivet som an-
vänds för att förklara varför de äldre är fästa vid sitt boende. Istället framkom-
mer i hög grad berättelser om vad boendeplatsen har erbjudit för möjligheter tidi-
gare. Landsbygdens yngre invånare behöver inte heller alltid praktiskt använda 
sig av landsbygdens utbud för att uppskatta det. Men de äldre refererar ofta till 
en verklighet som de en gång levt med. Dagens boende är alltså även ett boende 
som har varit betydelsefullt tidigare i livet. Det egna livet och platsen man bor 
på vävs samman i en berättelse. Detta är vad Graham Rowles vill betona med sitt 
begrepp det autobiografiska rummet (1983). För den med ett långt liv på platsen 
blir rummet en livsberättelse. 

Människor och minnen 

Vanligt förekommande i intervjuerna är att en känsla av att vara hemma länkas 
samman med de sociala nätverk som varit och är centrala för individen (se även 
Bryant & Pini 2011, 126; Rowles 1983, 303). Några av de intervjuade äldre är åter-
flyttare till platser där sociala kontakter beskrivs som viktiga. Att människor 
boende på landsbygden i hög grad anger att sociala kontakter är väsentliga för 
deras boendeval är också något som har uppmärksammats tidigare (Amcoff & 
Niedomysl 2011; Kåks & Westholm 2006). 

Paret Anita och Sten byggde ett nytt hus några kilometer från sin tidigare 
bostad när de gick i pension. De får frågan av mig varför de valde att stanna kvar 
i bygden och Anita hänvisar beslutet till människorna runt dem: 

Anita: Men [du frågar] varför vi ville vara kvar, jo för jag måste säga att jag känner 
mig mer, jag flyttade hemifrån -46, och jag känner mig mer hemma här än vad jag 
gjorde om jag skulle komma tillbaka till [hembyn]. Då kanske det inte finns en 
enda människa som jag känner idag. För det är bara yngre folk där. Och då är det 
inte så roligt att bo där. Jag trivs jättebra här.
Cecilia: Vad är det som är bra här då?
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A: Ja, folket är bra.
C: Ja, konstiga frågor kanske.
A: Ja, men man trivs här. Man skulle inte vilja flytta. Folk är snälla och, ja jag kan 
inte förklara vad jag menar.

Anita anger att det kunde funnits ett annat alternativ till det nuvarande boen-
det, nämligen byn där hon bodde som barn. Även det är en plats där hon har 
haft viktiga sociala kontakter. I hembyn är människorna utbytta säger Anita, 
men självklart har det varit stor omflyttning tillsammans med en naturlig be-
folkningsförändring också i den by där Anita bor idag. En stor del av forskning 
och teoribildning kring det rurala utgår från att det har skett en stor omställ-
ning på landsbygden under 1900-talet, inbegripet både utflyttning och inflytt-
ning (Amcoff 2000; Hjort 2009; Stenbacka 2001; Waldenström & Westholm 2006, 
24). Ett kvarboende sett som en vilja och möjlighet att vara kvar i en välkänd 
omgivning innehåller därför många moment av förnyelse. För den som lever 
till hög ålder är det inte bara grannar utan också många vänner som med tiden 
försvinner. Den sociala omgivningen byts av nödvändighet ut med tiden, men 
ändå framställs den som flertalet välkända relationer för Anita. Eftersom hon 
levt med förändringarna i bygden där hon lever, framstår barndomsbyn som 
mer påtagligt förändrad. 

De människor som påtalas som väsentliga för att de äldre känner sig hemma, 
är både de människor som lever där idag och de som en gång levt där. De rela-
tioner som hör till platsen, behöver inte vara aktuella kontakter. Närheten till 
kyrkogården där familjemedlemmar vilar kan uppskattas, liksom bara vetska-
pen om att barndomen utspelade sig en bit bort och att släkten en gång fanns i 
närheten. Här finns likheter med beskrivningarna av att känna sig hemma som 
tar sin utgångspunkt i en fysisk miljö, när de äldre anspelar på något som finns 
rumsligt nära men som också minner om det liv som levts. Det är inte bara nu-
tida nyttjade rum respektive kontakter som man vill vara nära, utan också det 
som har varit viktiga delar av livet.

Karl, som bor på ett äldreboende, anspelar på kontakter som inte längre är re-
ella i vardagen i sin beskrivning av att känna sig hemma. Han framhåller att han 
inte gärna vill lämna landsbygden för staden. Han bor fortfarande relativt nära 
sin barndoms gård, som han en gång tog över och drev även om han arbetade 
på annan ort en stor del av sitt liv. Han säger sig inte vara beroende av att idag 
finnas nära gården han bodde på. Där finns inte längre hustrun kvar och alltså 
kan det inte bli ett riktigt hem för honom mer. Däremot är han glad över att han 
fortfarande är kvar på landsbygden och inte bor i staden, då man är ”mer isole-
rad i en stad än man är på landsbygden”, som han uttrycker det. Jag frågar om 
han har kvar sitt mycket omfattande kontaktnät från sin tid som yrkesverksam, 
och han replikerar med ett ”nej, jag är ju 93 år.” Hans ålder, eller snarare hans 
åldersrelaterade funktionsförluster, betyder att hans förutsättningar att faktiskt 
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delta i sociala sammanhang har blivit betydligt sämre, samtidigt som många 
av dem som en gång ingick i hans kontaktnät förmodligen inte lever eller själva 
har svårigheter att upprätthålla en social kontakt. Inte desto mindre minner det 
faktum att han lever på en ort som vi benämner landsbygd honom om att där 
finns en social struktur som han uppskattar. Landsbygden är för honom interak-
tion med andra, staden isolering. Det kan sägas vara landsbygden som en allmän 
miljö som Karl åsyftar, och inte en bestämd ort. Denna idé handlar om en plats 
där människor har lättare att interagera med varandra, där de är synliga och där 
kontakter mellan människor är levande. 

I Graham Rowles (1983) kategorisering av äldres förhållande till rummet ser 
han en autobiografisk relation som den viktigaste. De platser där de äldre har 
levt minner om händelser och personer som format dem. Deras liv blir både 
placerade på en plats, och platsen minner om vilket liv de har levt. Att vilja vara 
nära denna plats kan ses som ett uttryck för att behålla kontakten med det långa 
livet som varit. Det är för Rowles den mest centrala rumsliga relationen för äldre, 
och förklarar varför de väljer att åldras på plats i hög utsträckning. 

Lia Bryant och Barbara Pini ser också minnen som centrala i en åldersspecifik 
ruralitet på den australiensiska landsbygden (2011, 141). Minnen kan användas 
för att skapa och upprätthålla kontakter i lokalsamhället. För Bryant och Pini 
skapas en ålderskodad ruralitet genom minnen skapade tillsammans med andra, 
för Rowles är det en individuell relation till rummet som åsyftas. Båda dessa per-
spektiv kan emellertid vara relevanta: även om individen har utvecklat en in-
tim relation mellan det levda livet och den plats där hon lever, kan gemensamt 
skapade minnen vara strukturerande för det sociala livet och möjligheten att se 
sig som innesluten i en platsbunden gemenskap. Det senare är tydligt i några 
av intervjuerna, där inflyttade till orten utan större kontaktnät, utan egna min-
nen av det levda livet i bygden eller en plats i andras kunskaper om människor 
och händelser, ser sig som utanför sociala kontaktnät. Nästa avsnitt ska därför 
handla om äldre med erfarenhet av att vara inflyttade. 

Avsaknaden av minnen

Elsa är en kvinna som har flyttat runt i hela sitt liv. Som barn flyttade hon ofta, 
och som vuxen ännu oftare. Hon har rest över hela världen och hon har bott i 
ett flertal andra länder. Hon är den av de intervjuade som levt det mest rörliga 
livet tidigare. Samtidigt är hon den som jag också förstår som den som känner 
sig mest utanför i sin omgivning. ”Och nu jag bor här i en liten torpstuga”, kom-
menterar hon sin egen berättelse om ett kringflackande liv. Jag svarar att det låter 
som stora kontraster, och hon replikerar:

Elsa: Enormt stora kontraster. Särskilt om man jämför. Jag är lite avundsjuk på vad 
som händer på bygden, för de pratar om sin lärarinna den och den, skolan den och 
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den, och faster, ja du vet hon med det där. Och jag tänker de har bekanta, de har 
släktingar överallt. Och de känner till allting och de är jordnära. De har brukat 
jorden och de har gården och när de gifter sig så flyttar de in hos grannen och så 
vidare. Och jag har inga sådana rötter alls. Så jag har varit lite avundsjuk på dem. 
Jag har inte haft någonting att tillföra. Och skulle jag yttra mig om att vi bodde där 
och där. Javisst, ja, ja, ja, ja, ni bodde i Paris. 
Cecilia: De är inte nyfikna på dig då som har andra erfarenheter?
E: Nej. Och jag säger inte så mycket för jag vill inte att de ska tro att jag är högfär-
dig, eller att jag tycker att mitt liv är intressantare än andras.

Elsa tycks inte anse att hon är en självklar del av bygdens sociala nätverk. När 
Elsa och hennes familj var nya i byn ägnade de tid åt att lära känna områdets 
historia. Torplämningarna i skogen och den egna stugans historia har fascinerat 
henne. Hon har en kunskap om platsens historia på ett plan, men saknar den på 
andra plan då hon inte har några djupare kunskaper om människorna i bygden. 
”Jag vill lära känna folk som bor runt omkring så jag frågar mig fram. Jag förhör 
mig om var den och den bor som jag har läst om i tidningen”, säger hon. Hon tar 
viss del av bygdens föreningsliv, men inte heller därigenom menar hon sig riktigt 
vara del av den lokala gemenskapen. 

Att vara delaktig i föreningsliv och ha ett omfattande socialt kontaktnät be-
höver inte vara viktigt för alla (se även Svensson 2006, 163). Många äldre väljer 
frivilligt att stå utanför, och ska inte ses som exkluderade eller ensamma för den 
skull. Däremot uttrycker Elsa en känsla av att inte riktigt höra till i det lokala 
samhället på samma villkor som andra. 

Elsa är en av två kvinnor bland de intervjuade som är inflyttade efter sin 
pensionering och som inte återvände till sin barndoms trakt. Den andra kvinnan 
berättar hur hon efter flytten dit fick veta att äldre släktingar till maken en gång 
bott i byn. Därigenom fick hon en historia i byn och släktingar som andra äldre 
kunde minnas, något som hon själv menar var en positiv upplevelse.

Båda dessa inflyttade kvinnor känner att de inte är en självklar del av byg-
dens gemenskap. De nämner sina allra närmaste grannar som några de har utby-
te med oftare än andra, men annars ser de sig som att de befinner sig i utkanten 
av de sociala kontaktnäten. Båda känner en osäkerhet kring om de verkligen vill 
bo kvar på orten. Omfamningen av bygden är inte total på det sätt som det tycks 
vara för många andra. En del av denna känsla ser jag som orsakad av att de har 
sämre kunskap om, och liten del i andras kunskaper om dem som levt på platsen 
och händelser som varit viktiga.

Om en autobiografisk relation till rummet, för att använda Graham Rowles 
(1983) begrepp, även kan vara en kollektiv skapelse och ses som en viktig del av 
umgänge med andra, kan kanske dessa kvinnors känslor av att inte riktigt höra 
till bygden få en förklaring. Jag ser det som ett belägg för att minnen av det som 
en gång varit är en resurs för individen själv och i det samtida umgänget med 
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andra människor i bygden (Bryant & Pini, 2011). Det finns en sida av hågkomster 
av det levda livet som fungerar som näring också i samtiden. Detta har också 
betydelse för möjligheter att få omsorg i grannskapet.

Omsorgsgivares syn

Det tycks vara en mycket stark tanke även hos omsorgsgivarna inom det offent-
liga och bland anhöriga, att åldrandet sker bäst om de äldre inte behöver flytta 
från sin invanda miljö. Det betyder att de, för att värna de äldre, arrangerar sin 
egen omsorg kring de äldres egen bostad.

Den offentliga sektorns utökade satsningar på hemtjänst och möjligheter att 
anpassa bostaden vid funktionsförluster istället för att erbjuda plats på äldrebo-
ende har förvisso delvis ekonomiska orsaker, men är också grundade i en tanke 
om att äldres hälsa gynnas av att de får åldras på plats (Vård och omsorg 2003, 294). 
Placeringen av äldreboenden är också inordnade i denna tanke. I Heby kom-
mun hålls, som redan påpekats, den lokala nivån i form av de forna socknarna 
levande av många av kommunens invånare. Många kommuninvånares känsla 
av samhörighet med delar av och inte hela kommunen har medverkat till en 
äldrepolitik där de äldre kunnat bo kvar i sin kommundel i hög utsträckning. 
Genom att kommunen haft äldreboenden i kommunens fyra hörn har många 
äldre kunnat vara kvar i bygden även efter flytt till ett äldreboende. Under den 
period som intervjuerna utfördes var detta ett system som var under diskussion 
i kommunen.

För Kristina, tjänsteman med ansvar för Heby kommuns äldreomsorg, är be-
tonandet av den lokala samhörigheten något som har strukturerat äldreomsor-
gen i kommunen, vilket hon är kritisk mot. Både antalet äldreboenden och plat-
serna på dem har varit fler än riksgenomsnittet. ”Min analys, eller vad jag tror 
att det beror på, är att man har värnat mycket om sina byar. Det är ju inte bara 
äldreboendena. Det är byskolorna, det är bensinmacken och det är affärerna som 
ska finnas överallt”, säger hon. Hon sätter därmed in äldreomsorgen i en allmän 
decentraliserad struktur i kommunen. En nationell trend med en minskad andel 
platser på äldreboenden och mer hemtjänst i det egna boendet förklaras ha dröjt 
lite i Heby på grund av denna tradition. Kommunen har förändrat omsorgen 
mot ett kvarboende som i högre utsträckning innefattar den egna bostaden ge-
nom utökade satsningar på hemtjänst. Detta förändringsarbete innebär att äldre 
i ökad utsträckning kan komma att behöva flytta till en annan del av kommu-
nen om de behöver plats på äldreboende. Därmed har man inte bara förstärkt 
det egna hemmets betydelse, utan också tagit spjärn mot en tanke att åldrandet 
skulle underlättas som de äldre kunde fortsätta bo kvar i en speciell del av kom-
munen. Den offentliga sektorn har med andra ord gjort det egna hemmet än mer 
centralt, medan det lokala samhället fått en något mindre betydelse. 

Barnen ser också de äldres möjligheter att vara kvar i det egna boendet som 
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av stor vikt, i vart fall så länge föräldrarna inte har mycket stora omsorgsbehov 
och kan vara berättigade till plats på ett äldreboende. Föräldrarna anses må bäst 
av att vara kvar där de bor, och omsorgen om dem får arrangeras utifrån detta. 
Även om det egna boendet kan innebära svårigheter, ses det ändå som en viktig 
grund i de äldres livssituation att de får åldras på plats. Mest tydligt är det för 
Vivianne, dottern som flyttat in hos sin mamma och som ägnar många timmar 
av dagen till att vara sin mor behjälplig. Hon ser moderns boende i det egna 
huset som i det närmaste en rättighet. Modern har bott där sedan 1940-talet, och 
Vivianne inordnar hela sin vardag under moderns omsorgsbehov. ”Det är nog 
det viktigaste av allt”, säger Vivianne när vi talar om mammans vilja att få vara 
kvar i huset. En av de belöningar som Vivianne ser att hon får genom sitt om-
sorgsgivande är att hon ger sin mor just denna möjlighet att få bo kvar. ”Det är 
många gamla som inte har det så bra”, menar hon. 

När Anders, systerson till Nanny, får frågan om han tycker att det hade varit 
bättre om Nanny flyttat närmare Anders eller någon av hans syskon, svarar han att 
det inte hade varit ett bra alternativ eftersom det ju är i bygden hon bor som ”hon hör 
hemma”. ”Det är aldrig bra att rycka upp träd med roten”, tillägger han. Det betyder 
också att Anders och hans syskon är de som får resa för att kunna ge Nanny hjälp. 
För Nanny finns hennes liv där hon lever, och att omsorgen om henne från de anhö-
riga skulle underlättas om hon flyttade blir sekundärt. Det blir omsorgsgivarna som 
måste lösa en förflyttning om praktisk omsorg ska vara möjlig att ge. 

BOSTADENS TVETYDIGHET

I detta kapitel ska boendet i ökad utsträckning diskuteras i relation till de äldres 
funktionsförluster. Det är den egna bostaden som står i centrum, den boende-
form som de flesta äldre både i mitt material och i Heby kommun lever i. Flera 
forskare pekar på en dubbelhet i äldres inställningar till både det egna boendet 
och äldreboenden: de innehåller både en positiv sida där de ses som en resurs 
och där värden som egenmakt och trygghet kommer till uttryck, och en negativ 
sida där de tvärtom innebär att makten över vardagen överlämnas till andra 
(Brown 2003; Kearns & Andrews 2005, 16ff; Milligan 2009, 122; Rowles m.fl. 2004, 
175). Det egna hemmet uppfattas både som en plats för självständighet och som 
en plats för beroende på en och samma gång. Dessa två sidor ska nu belysas i 
varsitt avsnitt. 

Bostaden som plats för självständighet

Inga, som bor i ett hus där hon levt i snart femtio år, är en av alla de äldre som 
betonar att hon inte vill flytta från det egna boendet. För henne är det bland an-
nat möjligheten att få bestämma över sina egna dagar som hon vill slå vakt om. 
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”Ingen som bestämmer över mig då. Då bestämmer jag själv. Att så här ska det 
vara. De som flyttar till [äldreboendet] och det där, de har ju inte så roligt. Och 
där stänger de in sig på sina rum”, säger hon. I sitt eget hus råder hennes egna 
regler, i äldreboendet någon annans. Hemmet blir en plats för hennes egna in-
vanda rutiner (Milligan 2009, 68) och hennes egna beslut. Äldreboendet framstår 
också som en plats där hon skulle avskärma sig från sin omgivning, instängd 
och uttråkad. Så länge hon är kvar hemma tycker hon sig ha möjlighet att intera-
gera med andra.

Inga är inte ensam om att beskriva sitt nuvarande boende och tankar om ett 
framtida annat boende i dessa termer. Att bo kvar i ett eget boende är ett sätt 
att betona att man inte är beroende av en specifik omsorgsform: den offentliga 
sektorns äldreboende. Det som kan avgöra en flytt till ett äldreboende sett från 
den egna individens horisont, är förlust av förmågan att klara sig själv. Vad det 
innebär är inte lätt att sätta fingret på, utan beskrivs som ett tillstånd där det inte 
längre är möjligt att leva som man gör nu, ofta med en hänvisning till kroppens 
eventuella fortsatta förändringar. Hemmet blir en plats där de äldre tycker sig 
kunna bemästra sitt åldrande och sina liv så länge livet levs i den egna bostaden. 

En flytt från det egna hemmet till ett äldreboende har tolkats som en över-
gång mellan liv och död (Milligan 2009, 116f). Medan det egna boendet står för 
vitalitet och liv, står det särskilda boendet för försämring och ofrånkomligen 
död. Äldreboendet är det sista boendet i den sista fasen av livet, och att det finns 
en motvilja att flytta dit kanske inte är så egendomligt. Det egna hemmet får en 
allt starkare betydelse när det ställs mot alternativet äldreboende. 

För Manfred, som har förlorat mycket av sin syn, är den egna bostaden en 
plats där han tar sig fram genom sina upparbetade rutiner. Han har själv byggt 
huset en gång och känner det väl efter alla år. Manfred både vill och vill inte till 
ett äldreboende:

Manfred: Inte vill jag direkt [flytta till ett äldreboende], men nöden har ingen lag. 
När man ser så är det alldeles svart, och det kan bli svartare. Då kan jag inte tänka 
mig hur fan man ska bo. Då måste man ju på ett serviceboende riktigt.[--]
Cecilia: Men du säger nöden har ingen lag. Det låter som att du egentligen inte vill.
M: Nej, det vill jag inte.
C: Berätta varför du inte vill. 
M: Det kan jag säga. Då är man inte självständig längre. Då kan jag till exempel 
inte ligga till 8-9 om mornarna om jag skulle vilja. De knuffar en ur sängen. Så 
jävliga är de förstås inte.

Manfred håller dörren öppen för att en dag flytta till ett äldreboende. Förlusten 
skulle vara hans självständighet, att inte längre råda över sin egen livssituation. 
Han är dramatisk i sin korta beskrivning av vad ett annat boende kunde inne-
bära för honom, på ett skämtsamt sätt. Att inte inlemmas i någon annans schema 
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blir att vara självständig. Det offentligas omsorg skulle göra att hans dagar skulle 
styras av någon annan.

Det kan tyckas som att Manfred, och andra med honom, redan har fått sina 
liv inrutade i och med att det ska sammanfogas med det schema och de rutiner 
som görs från den offentliga sektorn när hemtjänsten kommer hem till honom. 
Likaså är Manfreds helger styrda av döttrarnas regelbundna besök hos honom. 
Det är det offentligas mest omfattande omsorg – och platsen för denna omsorg 
– som Manfred tar spjärn emot. Andra omsorgsgivare som också de ställer krav 
på att han ska vara tillgänglig hemma under en viss tid och styr hans aktiviteter 
under dessa tider, tycks inte hota hans självständighet nämnvärt. Äldreboendet 
blir en plats där Manfreds suveränitet tas ifrån honom, men inte omsorgen som 
redan sker i hans hem. 

Det är tydligt att äldreboendet har en alldeles särskild symbolik, och det egna 
hemmet skapas delvis i relation till ett äldreboende. När jag kommer hem till 
Ingegerd får jag ta trapporna upp till hennes bostad. Hon bor i en av tätorterna 
i kommunen och hyr en lägenhet. Hyreshuset hon bor i har ingen hiss, en fak-
tor som försvårar möjligheten för henne att komma ut och in i lägenheten. Hon 
berättar om sitt arrangemang med att ta ut soporna, där hon först får ta sig ner 
för trapporna med en käpp för att sedan använda en rollator som står nere vid 
entrén för att kunna komma ut till sophuset. Soppåsen får hon fästa på rollatorn 
så händerna kan vila på rollatorns handtag. Varje gång hon ska upp och ner för 
trapporna innebär en ansträngning. Samtalet leder in på frågan varför hon ändå 
vill vara kvar i lägenheten trots uppenbara nackdelar med boendet:

Cecilia: Jag tänkte på det när jag kom här och skulle två trappor upp och ingen 
hiss. Men du klarar trapporna?
Ingegerd: Det går sakta. Ja men jag trivs här, jag vill inte flytta. Jag säger då kryper 
jag väl upp för trapporna hellre. Ja men sen orkar man inte flytta när man är så 
här gammal. Nej. Då ska man flytta in på [äldreboendet] eller någonstans. Och dit 
vill jag inte heller.
C: Varför vill man inte dit?
I: Därför att det är väl lugnare och skönare att ha sina grejer och göra som man 
vill, hålla på och äta på kommando och sitta och fika. Jag vill inte ha något kaffe 
heller som du. Det där med tårta och kaffe, jag är inget för det. Jag har inget in-
tresse för alla de där som är där, och bara se alla gamlingar som är sjuka. Det är 
ju bara deppande tycker jag. Då sitter jag väl hellre ensam och tittar på tv. Då ser 
jag väl gladare människor där än jag ser på ålderdomshem. Håller du inte med? 

För Ingegerd finns inte något mellanting mellan hennes lägenhet och ett äldre-
boende. Det är som om det vore de enda alternativen. I praktiken kan det visser-
ligen finnas visst fog för ett sådant synsätt, men ändå är det värt att betona att det 
endast verkar finnas två ytterligheter: ett eget boende där individen helt och hål-
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let styr över sig själv och ett äldreboende där individen istället är helt i händerna 
på någon som infogar individens liv i ett annat sammanhang. Markeringen av 
det egna hemmet som en plats där man är självständig blir än tydligare genom 
att något annat pekas ut som dess motsats. 

Att sitta och äta på kommando, och se äldre som befinner sig i en annan fas av 
åldrandet är inget som lockar för Ingegerd. Hon säger sig både vara för ung och 
för pigg för ett äldreboende, och för mån om att få styra över sitt eget liv för att 
det ska vara aktuellt med ett institutionaliserat boende. Det egna hemmet blir en 
plats att förhandla med den egna åldern och bilden av ålderdomen (Mowl m.fl. 
2000, 195). Trapporna ska hon besegra säger hon, de ska inte få stå i vägen för 
hennes möjligheter att även fortsättningsvis markera sin fria och förhållandevis 
vitala vardag. Den symbol som hemmet utgör ges härmed företräde över hem-
mets materiella dimension. 

För Dag besvaras frågan om en eventuell flytt på ett lite liknande sätt som för 

Beroende av hjälp och hjälpmedel, men kvar i det egna boendet så länge som möjligt. 
Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet. 



158

Ett landsbygdsboende

Ingegerd. Han håller också självständighetens flagga hög, kombinerat med en 
motvilja mot att förväntas leva på ett åldersspecifikt vis:

Cecilia: Du sa från början när jag kom att man vill ju inte flytta någonstans. Alltså 
flytta till något boende.
Dag: Nej, nej.
C: Vad är det som avskräcker att göra det?
D: Ja, hörre du. Sådana där hyreshus. En får så mycket grannar och grejer. Så det är 
inte säkert man får vara i fred. Nej, nej. Som i [ort] där är det ju hyreshus också. Ja, 
där bor det ju en massa änkor och frånskilda, så det är inte säkert att jag får vara i 
fred. Det vet jag ser du att då är det ju många som är intresserade av att sällskapa. 
Men det vill inte jag ha ser du. Och sen är det väl en del ungkarlar och så där med. 
Och då kommer de och sitter. Och vad de är mest intresserade av det är det här 
förbannade bingot och grejer. Sitta och glo på sånt där. 

Dag gör tydligt att han varken vill sitta och prata gamla minnen med andra i 
hans egen ålder (”några gamla kompisar de vill sitta och snacka om gamla min-
nen och både det ena och det andra, kommer du ihåg, kommer du ihåg”) eller ha 
sällskap av ensamstående kvinnor (”nej, också det här med gamla jävla änkor”). 
Dags hem är en plats där han är fri från många sociala band till andra i sin om-
givning, barnen dock undantagna. I sitt hem väljer han vad som inför mig fram-
står som ett sparsamt umgänge med människor utöver den närmsta familjen. Så 
länge han är kvar i sitt eget boende är det ett liv han också fritt kan välja att leva. 

För de intervjuade som bor på ett äldreboende framställs bostaden däremot 
inte i någon högre utsträckning som en plats där de inte skulle kunna vara själv-
ständiga. Ragnar som bor på ett av kommunens äldreboenden har fortfarande 
kvar villan som han lämnat i sin ägo. När jag frågar om det känns som att äldre-
boendet är hemma för honom svarar han: ”Just nu känns det nog så. Jag har mina 
fel. Jag har lite andra fel också som inte är svåra”. Han fortsätter genom att räkna 
upp några av de fysiska åkommor som han har. Hans känslor kring vad som är 
ett hem hänförs till hans kropp. Med tanke på de besvär han har, finns ingen 
större längtan tillbaka till det som tidigare var hans hem. För honom är det en 
plats som fyller hans behov och därmed något som görs till ett väl fungerande 
hem. 

Hemmet kan ändra mening med högre ålder, funktionsförluster och nya faser 
i livet (Cristoforetti m.fl. 2011; Wiles 2005a, 102). Förståelsen av vad hemmet är 
och vad som är hemma för de äldsta i samhället måste förstås i relation till så-
väl det sociala åldrandet som den åldrande kroppen (Kontos 2000, 269; Milligan 
2009, 73). Hemmet blir en plats där man berättar om sig själv som något annat än 
beroende av en omfattande omsorg. Bostaden kan uppfattas även som ett hinder 
för den äldre, och jag ska utveckla det lite längre fram i texten. Men landsbyg-
dens bostäder är, i enlighet med de resonemang som förts i detta avsnitt, också 
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en källa till en känsla av att klara av sin vardag för dem med hög ålder. Lands-
bygdens bostäder blir därmed ett stöd för den som åldras med funktionsförlust.
Bostaden förändras
För att kunna vara en källa till en känsla av självständighet behöver emellertid 
det egna hemmet många gånger omdanas. Åsa Alftberg skriver att ”åldrande-
processen får tillvarons materialitet att träda i förgrunden” (2012, 152, kursive-
ring i original). Att åldras på plats inbegriper, som också andra betonat, en för-
måga att hantera många omställningar (Alftberg 2012; Knapp 2009, 133; Rowles 
& Ravdal 2002, 91). En kontinuitet i boendet kräver helt enkelt en anpassning av 
bostaden och av individens användande av den. Så länge en bostad kan föränd-
ras med rumsliga omförflyttningar, hjälpmedel eller mer vardaglig teknik för 
att möta den äldres nya behov vid funktionsförluster, kan bostaden också ha en 
fortsatt stöttande funktion för individen.  

För några av de intervjuade äldre har sovrummet flyttats från övervåningen 
till nedervåningen när trappan blivit svår att gå i. Elsa berättar att barnen tog 
det beslutet för henne efter en operation. En av sönerna bar ner sängen till ne-
dervåningen och den har sedan fått vara kvar där. Hos andra har duschen fått 

En säng nedflyttad och ett nytt sovrum ordnat där inga trappor längre behöver bemästras. 
Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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hjälpmedel i form av handtag och pall att sitta på för att förhindra fallolyckor, 
badkaret burits ut, mattor tagits bort för att eliminera fallrisken och entrén till 
bostaden kan ha anpassats så att det går att komma in med en rollator. Många 
av dessa förändringar är det den offentliga sektorn som arrangerar och bekostar, 
andra kan barnen eller andra vara involverade i. På så vis omdanas hemmet hela 
tiden för att kunna fungera som fortsatt bostad. Det är ofta smärre förändringar 
som görs var för sig, men sammantaget kan de bilda en väsentlig förändring av 
bostaden. 

En omdaning av hemmet kan ses som en möjlighet – både till fortsatt boende 
på platsen och till att (fortsatt) beskriva sig som oberoende. Det finns tack vare 
att man har kunnat förändra bostaden en möjlighet att kunna fortsätta uppleva 
sig vara i en situation som man behärskar.

Bostaden som plats för beroende

En kontinuitet i boendet har i avsnittet innan setts som ett led i en strävan att 
framställa sig som oberoende och ännu inte i en åldersfas där man behöver ett 
annat boende och därmed en annan omsorg. Samtidigt finns en berättelse om 
det nuvarande boendet som en begränsning och som en orsak till självständighe-
tens motsats; beroendet. Det fysiska rummet kan medverka till att funktionsför-
luster blir till begränsningar (Wiles & Allen 2010, 217). En stor del av den omsorg 
som ges till landsbygdens äldre tar sin utgångspunkt i deras bostad. Bostaden 
kan med andra ord ses som en källa till beroende av andras hjälp.

En följd av ett landsbygdsboende är många gånger att man måste ta ansvar 
för en egenägd bostad med tomt, sommar som vinter. Återkommande är behovet 
att få undan snön närmast husen, då många intervjuer gjordes under en snö-
rik vinter 2010. De boende i lägenheter kan också uppfatta stora snömängder 
som något besvärligt. Även gräsklippning och trädgårdsodlingar som ska skötas 
kommenteras av de intervjuade som områden som är besvärliga och där många 
av de äldre har hjälp.

En av de intervjuade som erfarit att kroppen och bostaden kan samspela med 
varandra är Manfred. Han har förlorat mycket av sin syn och har dessutom yt-
terligare kroppsliga komplikationer. En god kännedom om hans hem är en nöd-
vändighet för att han ska kunna klara sin vardag. Han berättar:

Jag får ju stå och fundera ibland, var fan kan jag vara. Är det så att det är någon 
dörrkant eller något som skymmer vet du, då märker jag med en gång att då får 
man vara försiktig tills man hittar några punkter. Jag var ute alldeles innan du 
kom på altan och öppnade fönstret på altandörren. Då när jag kom in då var det 
svart inne. Då hade jag inga lysen och inga lysen i stora rummet pådrivna. Då 
gick jag försiktigt, smög mig om det där matbordet så jag fick se dörren här. För i 
farstudörren har jag tre stycken glas, så då såg jag att det lyste där. Då visste jag 
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att det är farstun, det är bara att gå däråt. Så jag går ju mycket på sånt där vet du. 
På fönster och på lamporna. 

Manfred byggde huset han bor i som fritidshus en gång och han har spenderat 
åtskillig tid där även innan han flyttade dit permanent. Det var med andra ord 
en plats han kände väl i alla sina former även innan han började mista sin syn. 
Hans förmåga att klara sig utan mer praktisk hjälp från sin omgivning bygger på 
att han kan orientera sig så pass väl som han kan. För något tag sedan hamnade 
han fel och ramlade i trappan, varför den fick stängas av med en grind. Även på 
andra sätt formas hans hem om. Starkare ljuskällor har kommit till liksom hjälp-
medel i duschen. Vi talar om mattorna som ligger på golvet, något som han vet 
att han en dag kan snubbla över men som än så länge får ligga kvar. Hans hem 
är förstås inte statiskt, det måste förändras med hans funktionsförlust. Men till 
stora delar är det ändå en plats där hans kropp rör sig hemtamt. Hans välutveck-
lade rutiner och goda kännedom om hemmet som en byggnad har kunnat stödja 
honom i hans vardag, men han känner samtidigt att det finns en gräns för hur 
länge han faktiskt kan klara vardagen i sitt hem.

Manfred anses inte ha behov av ett äldreboende av kommunen. Inte vill han 
dit heller egentligen, men det kan ju komma en dag då det blir en realitet. Han 
återberättar sitt senaste samtal med kommunens biståndsbedömare, då när de 
beslutade att han skulle få hjälp med att göra i ordning smörgåsar:

För vi satt ju här och resonerade sist de var här och bestämde att de skulle få bre mack-
orna. Då sa jag så: Ja sa jag, blir nästa vinter lika jävlig som den vi hade nu, och jag 
lever, då vet inte jag, sa jag. Då får man väl försöka komma in på hemmet någonstans. 
Då på en gång förstås sa de nej det var jag för bra för att komma på hemmet. Men då 
hade de lägenheter här. Om de hade någon ledig nu vet jag inte, nere i [den närmaste 
orten]. Där är det ju tjänligt för dig att bo. Ja sa jag, då ska man till att ha grejer där 
sa jag, också ska man lära sig hitta i den lägenheten. Det blir ju samma problem det. 

Manfreds självständighet både bygger på och hotas av att han är kvar i sitt hem. 
Genom att vara kvar kan han fortfarande röra sig någorlunda fritt och hämta de 
saker han behöver, men genom att vara kvar är han samtidigt begränsad i sin 
rörlighet och beroende av att andra ger honom hjälp. Det framkommer också 
en negativ känsla av att vara i behov av andras insatser i intervjun med honom. 
Visst har han snälla grannar som skottar undan snön, men helt enkelt är det inte 
att lita till deras insatser. Samtidigt som han betonar att han ser sitt oberoende 
som en del av att få bo kvar hemma, är hemmaboendet en källa till beroende 
likväl. En annan form av omsorg vill inte kommunen ge honom, och som många 
andra ger han intryck av att vara fast i ett tillstånd där han inte vet vad han ska 
göra: han vill vara kvar men kan inte med tanke på hans tillstånd, han vill däri-
från men inga bättre alternativ finns med tanke på hans tillstånd. 
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Bostaden som källa till beroende för männen
I mina intervjuer är det några av de män som bor hemma som säger sig i viss 
mån vara redo för ett annat boende. En av dem är Sten som bor med sin hustru 
Anita i ett hus de byggde för tjugo år sedan när de pensionerades. Hustrun Anita 
menar sig vilja bo kvar i huset så länge det bara går, medan Sten säger sig hellre 
vilja bo antingen i en lägenhet eller på ett äldreboende:

Sten: Men det är klart att man börjar bli lite för gammal att vara villaägare. För det 
är alltid lite att göra.
Anita: Barnbarnet har hjälpt oss att måla huset, Sten.  
S: Ja, men det ska klippas gräs och det ska skötas om sommaren.
A: Ja, med det gör de också. Grannens grabb kommer ju och hjälper oss. [Namn] 
hjälper oss, våra grannar här.

Makarna fortsätter att uttrycka olika åsikter om vad det skulle innebära att bo på 
ett äldreboende. Ett eget rum och en gemensam matsal lockar Sten, men Anita 
tycker att deras egna boende är att föredra. ”Man blir mera beroende av hjälp, så 
om man bara bodde i lägenhet”, säger Sten. För honom tycks det vara svårare att 
ta emot den omsorg som de närboende och anhöriga ger, för Anita är det som 
att det knappt finns problem med deras boende eftersom de ju faktiskt har hjälp. 
Anitas inställning har stora likheter med det resonemang som förts i kapitlet om 
omsorgsgivare: för den som får omsorg som motsvarar behoven behöver det inte 
förstås som att man är i en situation då man är beroende av andras hjälp. Hjälp 
från andra kan ge en individ en känsla av oberoende (Hammarström & Torres 
2010; Kröger 2009). För Sten däremot synes hjälpen från andra påminna honom 
om att han faktiskt inte klarar av alla moment som han en gång gjorde. 

Likaså är makarna Gertrud och Gunnar inte riktigt överens om huruvida 
en flytt från det egna huset skulle vara önskvärd. De bor på gården där Gun-
nar är född och Gertrud är född i en av granngårdarna. Det är Gunnar som 
har större omsorgsbehov, tillfredsställt av Gertrud, de två döttrarna och i viss 
mån av grannar. I framtiden finns emellertid bara en utväg menar Gunnar: 

Cecilia: Ja. Men vad menar du med att det finns bara en utväg?
Gunnar: Ja det är att sälja det här och flytta till stan. 
C: Är det så ni tänker?
Gu: Ja. Hur ska man tänka annars på för vis?
Gertrud: Jag vet inte om det är så vi tänker. Han tänker så.
Gu: En lägenhet då.
Ge: Jag undrar om vi skulle trivas.
Gu: Ja, man får väl finna sig i allt. Om man är tvungen. 
Ge: Ja, man får ta en dag i taget.
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Ett byte av bostad till en lägenhet skulle vara ”bekvämare” som Gunnar sä-
ger, men Gertrud framhåller att å andra sidan skulle det innebära en omställ-
ning som blir mer påtaglig med deras höga ålder. Gunnar menar att de hade varit 
piggare om de flyttat några år tidigare som om deras boende tagit för mycket av 
hans krafter, Gertrud att de ju faktiskt fram till för några år sedan har kunnat 
röra sig fritt i skog och mark runt gården och hämtat kraft därifrån. Någorlunda 
överens tycks de däremot vara om att det så småningom måste ske en flytt, och 
att det blir en omfattande arbetsuppgift att flytta bohag och rensa upp i allt som 
inte ska med. Dessutom är de överens om vad som lockar i staden som de – nog 
– tänker flytta till, nämligen närheten till de två barnen.

Precis som för Anita och Sten är det mannen i paret som talar om något annat 
boende som önskvärt. Medan både Anita och Sten har upplevt funktionsförlus-
ter, är det mestadels Gunnar som börjat uppleva att åldersrelaterade förändringar 
sätter gränser medan hans fru inte har upplevt det i lika hög utsträckning. Ändå 
är det kanske inte en tillfällighet att det är två män som här menar sig tycka att 
det aktuella boendet är besvärligt. Känslan av att inte kunna klara underhållet 
av ett hus på egen hand framstår som svårare att bemästra för dem, som skulle 
det vara besvärligare för dem att ta emot hjälp av andra. Kanske kan det ses mot 
bakgrund av en arbetsfördelning i hushållen. 

Trygghet eller hot? Liljebackens äldreboende, Tärnsjö. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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Åldrande innebär en förlust av vitalitet och styrka, två begrepp som ofta får 
beteckna delar av en hegemonisk manlighet (Meadows & Davidson 2006, 296). 
Inte minst har dessa förmågor beskrivits som en viktig del av en rural maskuli-
nitet (Nilsson m.fl. 2013). Att åldras och tappa i vitalitet och styrka och vara i be-
hov av andras hjälp kan i ljuset av detta ses som något som i högre utsträckning 
kunde utmana männens känsla av vilka de är. Det är som om åldrande och funk-
tionsförluster i högre utsträckning uppfattas som ett tillstånd av beroende av de 
intervjuade männen som bor i eget boende, än vad som är fallet för kvinnorna.

TILL ETT ANNAT BOENDE?

En motsats till kvarboende är både en flytt till en annan egen bostad och en flytt 
till ett äldreboende, något som i den ovanstående texten både ses som lockande 
och avskräckande. Flyttningsfrekvensen för de äldsta i befolkningen är lägre än 
för andra åldersgrupper. De äldre tenderar både att vara kvar i sin bostad och i det 
område där de bor i högre utsträckning än andra åldersgrupper, sedda både som 
en kohort och som gruppen de äldsta i samhället (Abramsson & Niedomysl 2008, 
199; Andersson & Abramsson 2012, 965; Fransson 2004a, 26ff; Hagberg 2005). 

Det finns många praktiska omständigheter som inverkar på de äldres beslut 
att vara kvar i sitt nuvarande boende eller inte. Sådana omständigheter är höga 
kostnader förknippade med ett annat boende, svårigheter att genomföra själva 
flytten och de förhållandevis få lägenheter anpassade efter äldres behov som 
finns tillgängliga. För framför allt den som bor utanför de större orterna i kom-
munen finns mycket få alternativ om man vill bo kvar i byn.

Funktionsförluster kan tillta och bli mer påtagliga, kroppen bli sämre och 
vardagen svårare att klara av. Marianne Abramsson och Jan-Erik Hagberg (2012) 
kallar det för en skugga som de äldre lever i med vetskapen om att omsorgen kan 
komma att tillta. Ofta framkommer en slags uppgivenhet i intervjuerna. De äld-
re vill bo kvar, fast inte till vilket pris som helst. De vet vid närmare eftertanke 
kanske inte alltid vad de egentligen skulle vilja, och i realiteten synes det förres-
ten inte finnas många alternativ. ”Och tala om var man ska bo om man inte ska 
bo hemma. Det finns ju inget”, utbrister Anna när vi talar om hennes och makens 
beslut att fortsätta bo i det stora hus de äger. Vart ska de bo? Alternativen är inte 
många såvida de inte skulle flytta till en annan ort. Maken är alldeles för pigg 
för ett äldreboende menar hon, något större utbud på lägenheter i deras omgiv-
ningar finns det inte och dessutom finns en ekonomisk realitet. En lägenhet kan 
vara ett dyrt alternativ. En flytt är också i sig en omfattande aktivitet. ”Det värsta 
är ju när vi ska ut ur det här huset som är så stort”, säger Anna. Själva flytten är 
också i sig ett omfattande projekt som hon gärna ser att de inte behöver uppleva.

Frågan om att flytta till en ny bostad i form av hus eller lägenhet är indi-
videns egna val. En flytt till ett äldreboende är däremot i högsta grad styrt av 
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det offentligas uppskattning av individens omsorgsbehov. I den processen är 
sjukdomsbild och ett allmänt tillstånd med medicinska förtecken det som enligt 
lagstiftningen ska avgöra om en flytt kan bli verklig. Huruvida en flytt till ett 
äldreboende alls är möjlig är med andra ord inte något som individen helt styr 
över själv, men något som hon förstås kan ha en åsikt om. Likaså kan barnen vara 
engagerade i den äldres planer att byta bostad. Beslut om ett annat boende tas 
ofta tillsammans med barnen, på samma sätt som olika faser av omsorgen också 
ofta kommer till genom barnens medverkan. Att flytta är inte ett beslut som de 
äldre tar helt själva, men en eventuell önskan som de kan bära på. 

Kroppsliga erfarenheter som grund för flytt

I resonemangen kring ett byte av bostad har kroppen en framskjuten position. 
Flera av de intervjuade äldre ser kroppen och bostaden som intimt förbundna 
med varandra. När Nanny ramlade hemma och kom på sjukhus var hennes sys-
konbarn engagerade i planeringen för att hon skulle kunna lämna sjukhuset. 
Hon hade ett biståndsbeslut på hemtjänst men någon plats på ett äldreboende 
ansåg sig kommunen däremot inte kunna ge henne. Därtill var hon för pigg. 
Problemet var att Nannys hus inte var moderniserat. El fanns där, men vatten 
och avlopp saknades däremot. Det tycker hon själv inte var något större problem. 
Hon säger att ”man ska väl röra sig så man har någonting att göra. Och lägga in 
i spisen, annars slocknar det”. Men efter sjukhusvistelsen var Nanny inte i så 
god kondition att hon kunde flytta tillbaka till huset. Det blev syskonbarnen som 
gemensamt skyndsamt fick se till att ordna med en annan bostad till henne. För 
kommunens biståndshandläggare var det rimligt att Nanny skulle tillbaka till 
det egna hemmet så länge hon kroppsligt inte var redo för ett äldreboende. Att 
det i sin tur inte alls fungerade som bostad var det de anhöriga som både hade 
kunskaper om och fick ta ansvar för. Resultatet blev att Nanny flyttade till en 
lägenhet i markplan med rinnande vatten och avlopp. Nanny längtar tillbaka till 
huset samtidigt som hon lite uppgivet säger ”har man varit sjuk så har man det” 
och ”det är bra att det finns att komma till, jodå” när vi talar om skillnaden mel-
lan huset och lägenheten. Trots att hon säger sig sakna huset är lägenheten ändå 
ett boende som jag förstår att hon anser vara rimligt för henne med hänvisning 
till vad hon fysiskt klarar efter sin sjukhusvistelse. 

I diskussioner kring åldrande ses ålder som en social kategori, kroppsliga 
förändringar och individens förståelse av den egna kroppen som sammanvävda 
(Alftberg 2012, 47; Taghizadeh Larsson 2009). Tilltagande funktionsförluster ska-
par en ny fas av åldrandet, som kan innebära nya behov av omsorg och nya 
platser att åldras på. I intervjuerna med de äldre hänvisas både resonemang och 
handling när det gäller byte av bostad till en tolkning av ett kroppsligt tillstånd. 
Kroppen, eller snarare den betydelse den ges för individen, avgör i mycket om 
det är relevant att söka sig till en ny form av boende. 
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Hur mycket de äldre än trivs i sin nuvarande bostad, i byn där de bor eller i en 
specifik del av kommunen så vill ändå några av dem därifrån alternativt håller 
dörren öppen för att en dag trots allt flytta därifrån. Stephen M. Golants (2011) åt-
skillnad mellan att känna sig hemma där man bor (”comfort”) och att känna sig 
säker på att man klarar vardagen i sin bostad (”mastery”) kan vara klargörande 
för att förstå att de äldres starka önskan om att bo kvar och önskan om en möjlig-
het att flytta till något annat kan existera parallellt. Dessa två sidor av den äldres 
boende anspelar på två skilda aspekter, enklast uttryckta som skillnaden mellan 
formulering av formen ”jag trivs med att bo här” kontra ”jag kan bo här”. Så länge 
den äldre anser sig tillfreds med båda dessa sidor finns det ingen anledning till 
ett byte av bostad. Mister individen kontrollen över något av dessa områden, kan 
en flytt däremot vara aktuell. Det betyder att starka känslor för det egna boendet 
och en åsikt om att man är beredd att göra vad som helst för att bo kvar, ändå 
kan samexistera med en önskan om att leta sig till en annan form av boende med 
nya kroppsliga erfarenheter. Det går inte med hänvisning till de äldres starka 
berättelser om deras emotionella bindningar till sin bostad hävda att de där-
med inte är intresserade av andra boendeformer. En platstillhörighet grundad 
på minnen, sociala kontakter eller den fysiska bostaden med dess omgivningar, 

Lägenheter anpassade för äldre i Runhällen. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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samexisterar med känslor av att kunna eller inte kunna hantera vardagen i den 
miljö där man befinner sig. I det senare är hemmets fysiska tillstånd, möjligheter 
till förändringar och tillgänglig omsorg viktiga delar. 

En eventuell flytt

Ett byte av en bostad betyder att en flytt ska genomföras. För Elsa ter sig detta 
som ett alldeles för stort företag för att hon ska orka. I ett av uthusen står delar av 
hennes bohag som aldrig packats upp sedan hon tillsammans med maken läm-
nade en lägenhet i staden för att flytta till det som var sommarstugan för många 
år sedan. Nu är hon änka, har barnen i en stad ett par timmar bort och bor i ett 
hus som hon visserligen har älskat att vara i, men som också har sina nackdelar. 
Det är ensligt beläget och kräver sitt underhåll. ”Jag vet faktiskt ingenting om 
framtiden”, menar Elsa och tillägger i meningen därefter att det fungerar ju så 
bra på vårdcentralen. Med en flytt skulle hon ju också förlora en god vårdrela-
tion. Elsa vet inte om hon verkligen vill bo kvar där hon är, tvivlar på att hon 
vill bo någon annanstans och vill definitivt inte genomföra en flytt. En eventuell 
flytt är inte bara ett packande och ett organiserande, utan det är också en känslo-
mässigt arbetsam uppgift då allt bohag och alla minnen måste gås igenom. Elsa 
menar sig inte vara redo för något ytterligare steg i livet just nu. ”Och jag ska säga 
dig att i dagens läge vet inte jag vad jag vill”, säger hon. En av hennes tre söner 
presenterade alternativet lägenhet i staden där han bor. ”Jag kan inte, jag är inte 
färdig än”, menar hon. Ska kroppsliga funktionsförluster ses som en utlösande 
faktor för en flytt är Elsa inte där än, som hon själv uttrycker det, då hon har 
jämförelsevis få funktionsförluster. Men hon är för den skull inte helt nöjd med 
sitt boende heller, utan tycks avvakta vad framtiden har att utvisa. I väntan på 
den är emellertid en flytt ett praktiskt påfrestande moment som hon gärna ser 
att hon kan undvika. Av rent praktiska skäl blir det mycket lättare att vara kvar i 
den bostad där hon lever, även om det finns nackdelar med det. 

Elsa är inte ensam om att anse att en flytt innebär för många praktiska mo-
ment för att det ska vara attraktivt. Dessa praktiska omständigheter förklaras 
som extra påfrestande med tanke på deras höga ålder. Flyttat skulle de ha gjort 
tidigare i så fall, men inte nu när de är i den här åldern, menar flera av dem. 
 Deras höga ålder binder dem på så vis allt hårdare till deras bostad.

Sällan menar sig de äldre ha en i förväg utstakad plan för hur de tänker agera 
den dag då de inte längre vill vara kvar i sitt nuvarande boende. Det är något 
som skjuts upp till dess det verkligen är aktuellt med en flytt, ett förhållande som 
även andra påvisar (Fransson & Niedomysl 2004, 118; Iwarsson 2008; Nilsson 
2011, 66; Whitaker 2007, 22). En långsiktig planering finns inte för de intervjuade. 
Framtiden är trots allt oförutsägbar för den med omsorgsbehov (Gunnarsson 
2009, 257). Det finns en kunskap om vad som möjligen kan ske framöver men 
inte om det sker och i så fall när. I det läget är det som att de äldre inte anser det 
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vara meningsfullt att göra en planering ens över den närmaste framtiden. Det 
betyder att den som frågar efter äldres tankar kring sitt boende främst får svar 
på hur de ser på det idag, och inte ur ett längre perspektiv. Just nu vill de bo i sin 
bostad på landsbygden, men kanske inte livet ut.

Om en vilja och beredskap att flytta inte framkommer starkt i intervjuerna, 
behöver det inte tolkas som att de äldre inte önskar sig ett annat boende så små-
ningom. Känslor för den egna bostaden kan komma att hamna i bakgrunden om 
åldrandets funktionsförluster skapar fler hinder i det nuvarande boendet, en för-
ändring som dessutom kan ske snabbt. Ett utdrag ur intervjun med Inga-Britt, 
som bor i ett eget hus, illustrerar en vanlig framförd tanke att flyttbeslut får tas 
när det aktualiseras:

Cecilia: Vad är det som skulle göra att det inte längre skulle fungera att bo här? 
Inga-Britt: Att jag inte skulle kunna vara själv. Som sagt var. 
C: Har du tänkt någonting på om det skulle hända någon dag?
I: Nej, nej, det har jag inte. 
C: Du tar det då?
I: Ja, i så fall. Det gör jag. Jag går ju så hemskt dåligt. Jag har ju knän som är alldeles 
slitna. Jag kan inte gå upp i en trappa. 

Knäna anförs som en anledning till att Inga-Britt någon gång kan behöva om-
pröva sitt boende. Hon har en beredskap för att det faktiskt kan ske en fortsatt 
förändring av hennes kropp. Men, som hon säger, vad det skulle kunna innebära 
det får tiden utvisa. Hon delger mig inte någon plan för vilka steg som kan tas, 
det finns ingen bostadskö hon säger sig stå i eller några uttalade preferenser för 
vilken form av boende eller boendeort hon kunde tänka sig att flytta till. Så länge 
får därför alternativet nytt boende vara outtalat, och det nuvarande boendet is-
tället omhuldat.

DISKUSSION

I detta kapitel ska centrala delar i ett landsbygdsboende med ett åldrande- och 
omsorgsperspektiv slutligen diskuteras. De äldres boende ska diskuteras utifrån 
begreppet förtrogenhet, utifrån omsorgsbehov och omsorgsgivare samt slutligen 
tanken att boendet både har en stöttande och en stjälpande roll för den åldrande 
individen. 
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Förtrogenhet med landsbygden

De äldres känsla av att vara hemma tolkar jag som ett uttryck för en platstillhö-
righet. Att åldras på plats blir också en känsla av att åldras på rätt plats. Jag an-
vänder också ordet förtrogenhet, fritt översatt från Graham Rowles ”insideness” 
(1983), med vilket han betecknar äldres relation till platsen där de lever. Även 
stadens äldre kan ha en stark känsla för platsen där de lever (Hagberg 2011a; 
Knapp 2009; Orsholm 2003; Smith 2009). På så vis är det inte en unik situation för 
landsbygdens äldre när de uppvisar starka känslor för sitt boende. I känslorna 
för bostad och bygd återfinns delar som är vanliga för att karaktärisera lands-
bygden. Det finns materiella sidor karakteristiska för landsbygden som fram-
kommer i de äldres beskrivningar av att känna sig hemma, där markerna och 
dess användning till exempel tar stor plats. 

Även den som på grund av hög ålder har en funktionsförlust och inte kla-
rar att röra sig lika mycket i trädgården, markerna runt om eller som kanske 
inte kommer åt sin egen övervåning längre, betonar värdet av att det fortfarande 
finns nära dem. Delar av boendet kanske inte kan brukas som förr, men betydel-
sen av det är fortfarande stark och medverkar till de äldres önskan om att få bo 
kvar på platsen även med funktionsförluster. Sociala kontakter som inte längre 
existerar kan anges som en anledning till att man känner sig hemma i sitt bo-
ende. Den som en gång hade släktingar i närheten, känner sig fortfarande i deras 
närhet efter att de gått bort. På så vis vävs en materiell, social och en autobiogra-
fisk förtrogenhet samman. Boendet är inte bara en fråga om hur man kan an-
vända det idag och vilka kontakter man har i dess närhet idag, utan är också ett 
sätt att vidmakthålla minnet av allt det som varit. I detta minne finns ett samspel 
mellan individens liv, sociala band och landsbygdens materiella förutsättningar. 
Det blir det rum som är nära inpå de äldre som får denna starka betydelse för 
deras levda liv och deras berättelse om var de helst vill åldras och få omsorg. 

För dem vars liv utspelat sig även på andra platser än i Heby, saknas inte ut-
tryck för en känsla av samhörighet med bostaden eller den vidare bygden. Men 
avsaknaden av personliga minnen och erfarenheter under en längre tid kan göra 
deras umgänge och känslan av att ta en självklar del av det sociala livet svårare. 
Det finns en kollektivt skapad berättelse om ett biografiskt rum – människor som 
levt i bygden och händelser som utspelats där – där de som saknar denna kun-
skap kan känna sig utestängda från en gemenskap. Det gör det svårare för den 
som levt stora delar av sitt liv på en annan plats att ta självklar del i det sociala 
livet på orten. 

Tiden central med ett åldrandeperspektiv
Kanske är det så enkelt, som Yi-Fu Tuan skriver, att en känsla för och ett skapan-
de av något som är hemma är något som alla folk i alla tider haft behov av (1977, 
149ff). Jag tolkar det ändå som att det starka betonandet av en förtrogenhet med 
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platsen också har en åldersspecifik förklaring. Även om de som betecknas som 
äldre i högsta grad är heterogena, finns det faktorer som gör det möjligt att tala 
om dem som en grupp: de har, i enlighet med mitt intresse, en funktionsförlust 
och de har levt ett jämförelsevis långt liv. Inte sällan har de dessutom bott många 
år på samma plats. 

Ordet förtrogenhet anger att individen har upparbetat en vana och känner 
sig väl bekant med sin omgivning. Det betonar att de äldre har haft tiden för att 
utveckla en relation till den plats där de lever. Tiden är en faktor som gör deras 
relation till människorna, bostaden och bygden speciell. Ett långt liv på en plats 
ger förutsättningar för många minnen, positiva så väl som negativa (Chapman 
2009). Genom det långa livet på platsen skapas en intimitet eller en hemkänsla 
som kan vara stark och som räcker långt, men inte helt, för att förklara varför de 
äldre väljer ett landsbygdsboende. De äldre har helt enkelt många gånger bott 
länge på platsen, är vana vid att leva där och har med åren vävt samman min-
net av det levda livet med den plats där de lever. De äldre är en grupp som inte 
gärna flyttar och som har en bostadsmarknad med få alternativ om de lever på 
landsbygden. Detta förstärker också en kontinuitet i deras boende, och därmed 
en förtrogenhet med platsen. 

Minnen, såväl individuella som kollektiva, ser jag som en del av en landsbygd 
med ett åldersperspektiv. Det är en ståndpunkt som riskerar att passera de äldre 
till förgången tid (Alftberg 2012, 18; Chalmers & Joseph 2006, 397). Det är därför 
värt att än en gång betona att det framstår som något som strukturerar det sociala 
livet bland landsbygdens äldre här och nu (se även Bryant & Pini 2011, 126). När 
omsorg från närboende, det vill säga grannar, kommenteras i intervjuerna är det 
framför allt närheten som framställs som viktig. När istället en känsla av tillhö-
righet, att vara innesluten i en platsbunden gemenskap, kommenteras framstår 
tiden som relevant. Det behöver inte ses som en motsägelse. Till viss del är omsorg 
av närboende och känslan av att vara del av ett socialt sammanhang samman-
bundna, men inte enbart. Praktisk omsorg och en slags övervakande omsorg kan 
fortfarande vara vanligast att få av dem som finns allra närmast i rummet. 

Boende för den med omsorgsbehov

De äldres boende är centralt när landsbygden studeras med ett åldrande- och 
omsorgsperspektiv. Man kan säga att boendet kan skapa omsorgsbehov, kan 
skapa känslan av att inte ha så stort omsorgsbehov samt skapas utifrån ett om-
sorgsbehov. Det är inte bara den plats där omsorgen utspelas, utan också en plats 
där en förhandling av innebörden i hög ålder, funktionsförlust och omsorgsbe-
hov sker. Möjligen finns här en skillnad mellan äldre kvinnor och äldre män, 
där det egna boendet i högre grad tolkas som en känsla av att leva med svår-
hanterliga funktionsförluster för männen, varför ett äldreboende därmed antas 
underlätta deras vardag i högre grad. 
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Landsbygdens boende är till stora delar det egna huset, även om lägenheter 
inte saknas. Lägenheterna behöver dock inte alltid vara anpassade efter äldres 
behov. Med ett kvarboende knyts de äldre allt mer till den egna bostaden. Till 
viss del går bostäderna att förändra allt eftersom det behövs, och det är också nå-
got som många gånger görs för att de ska bli funktionella bostäder och fortsätt-
ningsvis kunna vara rum för vardagslivet i en välbekant miljö. Bostaden omska-
pas i sin materiella form, vilket betyder att den varken är statisk i sin materiella 
form eller i dess betydelse som en källa till självständighet respektive beroende. 

Omsorgsgivarnas roll 
En form av boende betyder inte att en omsorgsgivare är aktuell för den äldre, 
men de kan ha skilda roller i eget respektive ett äldreboende. Så ger familjemed-
lemmar omsorg både i det egna hemmet och i äldreboendet, men mest intensiv 
omsorg ges när de äldre bor i eget boende. Det offentligas omsorg är tvärtom mer 
intensiv på ett äldreboende. Grannar är omsorgsgivare för dem som lever i eget 
boende, medan frivilligrörelsen hjälper äldre oavsett var de lever. Den privata 
sektorn, slutligen, ger omsorg i det egna hemmet. Det är däremot tydligt att någ-
ra omsorgsgivare förknippas med de två boendeformerna i högre utsträckning 
än andra när de äldre beskriver sina känslor och handlingar kring sitt boende. 

I berättelsen om det egna boendet tar äldreboendet, det vill säga en av det of-
fentligas två huvudformer av omsorg, en mycket stor plats. Barnen som de facto 
är en stor omsorgsgivare får däremot en undanskymd roll. Ett fortsatt boende 
i den egna bostaden uttrycks sällan som ett sätt att avlasta familjemedlemmar 
eller som ett sätt att fortsätta få omfattande omsorg av familjemedlemmar. Visst 
kan barnen nämnas i samband med de äldres resonemang kring sitt boende, 
men de spelar ändå inte någon huvudroll i berättelser om varför man vill eller 
inte vill bo där man bor. En stor omsorgsgivare i form av barnen blir på detta 
sätt perifer i diskussioner kring bostaden. Äldreboendet får däremot en mycket 
framträdande roll, trots att det är en realitet för få. 

Likaså blir grannar synliga i form av de människor som omger de äldre. Även 
om grannars och vänners hjälp inte har fått så stort utrymme i omsorgsforsk-
ningen, har deras roll uppmärksammats i diskussioner om äldres vilja att åldras 
på plats. Ett socialt nätverk kan aktualiseras som omsorgsgivare, men i förhål-
lande till viljan att vara kvar i det egna boendet ses de inte så mycket som om-
sorgsgivare utan som välkända kontakter. De blir ändå synliggjorda när de äldre 
resonerar kring viljan att åldras på plats. 

Det egna hemmet och familjen, eller åtminstone familjära och intima rela-
tioner (Milligan 2009, 67), har en lång tradition av association. Framför allt har 
familjens kvinnliga medlemmar och hemmet setts som två sammanlänkade 
kategorier (Tronto 2003, 122). Omsorgen i hemmet kan därför framställas som 
en kvinnligt buren erfarenhet i huvudsak (Brodin 2005; Milligan 2009, 27ff; Wil-
liams & Crooks 2008, 243). Det finns inte underlag i min studie för att se boende 
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i det egna hemmet som en fråga som mest angår döttrar eller andra kvinnliga 
anhöriga. Snarare utlöser det egna boendet ett omfattande hjälpbehov som ak-
tualiserar flertalet omsorgsgivare, och där både kvinnor och män förklaras vara 
delaktiga. Deras ansvarstagande kan däremot vara olika. Både anhöriga och det 
offentliga har en intensitet i omsorgsgivandet som grannar och frivilligrörelse 
saknar. 

Eget hem med närvarande omsorgsgivare
Det är ibland som om omsorgsgivandet skulle vara närmast osynligt bara det 
sker inom det egna hemmets väggar. De som säger sig vara självständiga och 
oberoende i det egna hemmet, har samtidigt en vardag där flertalet omsorgs-
givare är närvarande. Det offentligas hemtjänst är det som ställer mest krav på 
att få vara med och förändra bostaden och vara med och styra över den äldres 
vardag. Det egna hemmet får både hjälpmedel som den offentliga sektorn till-
handahåller och blir en arbetsplats för offentligt anställda omsorgsgivare (Bergh 
1996, 127), med konsekvenser att den egna bostaden och den offentliga sektorns 
verksamhet blir sammanlänkade (Twigg 2000, 77). 

Detta föranleder Christine Milligan att tala om ett skifte från institution till 
extitution (2009, 145). Institutionen som fysisk plats är visserligen inte närva-
rande så länge man bor i det egna hemmet, men individen är likväl påverkad 
av det offentligas organisation och rutiner. Det är inte en avinstitutionalisering 
som sker med en kvarboendeideologi, utan en annan form av påverkan från or-
ganisationer utanför individens egen kontroll som ger avtryck i de äldres egna 
hem. På så vis blir, som Julia Twigg har visat i sin studie av badande inom den 
brittiska omsorgen, det egna hemmet strukturerat i tid och rum av en offentlig 
omsorgssektor – men inte nödvändigtvis med konsekvensen att de äldre kän-
ner sig helt styrda av denna (Twigg 2000, 105). Att leva hemma men med om-
sorgsgivares närvaro kan paradoxalt nog få till konsekvens att de äldre känner 
sig självständiga. Flera av de äldre som uttrycker en motvilja mot att inlemmas 
under det offentligas organisation i form av en plats på äldreboende, kan känna 
sig självständiga för att de har omsorg från det offentliga i form av hemtjänst och 
hjälpmedel. Landsbygdens bostäder är med andra ord många gånger samman-
flätade med det offentligas omsorgsverksamhet. 

Det stöttande och det stjälpande rummet

Både landsbygden som omger den äldre och den egna bostaden beskrivs som 
en resurs och som en belastning för de äldre. Liksom tidigare forskning (Blunt 
& Varley 2004, 3; Brown 2003; Milligan 2009, 67) ser jag hemmet och den vidare 
bygden som en motsägelsefull plats. Det är en plats att finna styrka i likväl som 
det ges många negativa känslor och skapar svårbemästrade praktiska moment. 
Äldreboendet är likaså en plats för många känslor. Det är en alienationens plats, 
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där den äldres suveränitet är hotad och en plats där omsorgsbehoven inte blir 
lika tydliga och den äldre kan känna sig trygg. Likaså är de sociala kontakterna i 
bygden något som ses som en tillgång i åldrandet och som en kraft som utesluter 
några. Denna dubbelhet har sin motsvarighet i landsbygden som mångtydig: 
som en idyll och en fasa på en och samma gång (Rye 2006), eller något mer nyan-
serat som en plats där livet kan underlättas och där det kan försvåras.

När det rum de äldre lever i förklaras ha en stöttande funktion för indivi-
den, är det nästan som om platsen också blir en omsorgsgivare. Åldrandet och 
funktionsförlusterna blir inte lika påtagliga om åldrandet sker på (rätt) plats. I så 
mening kan man tala om det egna hemmet och bygden som ett terapeutiskt rum 
(Williams 2002; 2010). De ges en mening som gör att åldrande och funktionsför-
luster blir något mindre problematiska. Betydelsen av åldrande och funktions-
förlust blir därmed också en fråga om var man befinner sig. Bara man är på rätt 
plats, är åldrande och funktionsförluster något som kan hanteras. Omsorgsbe-
hovet synes mindre framträdande för individen så länge hon inte lever på ett 
äldreboende – i vart fall till en viss gräns. Därefter blir det egna hemmet snarare 
något som påminner om funktionsförlust och omsorgsbehov, och äldreboendet 
istället en plats som stöttar den äldre individen. Åldrandet är en rumslig upp-
levelse, och likaså blir omsorgsbehoven rumsligt skapade. Ingen plats har i sig 
en funktion för de äldre, utan förstås i relation till deras kroppsliga erfarenheter, 
betydelser av hög ålder och omsorgsbehov.

Byte av plats för åldrande
I forskningen har ibland platsen där de äldre åldras setts som så pass viktig för 
deras välbefinnande, att de skulle mista en del av kunskapen om vilka de är om 
de skulle behöva flytta (Milligan 2003, 426; 2009, 116; Rowles m.fl. 2004; Rowles & 
Bernard 2013, 14; Rowles & Ravdal 2002, 86ff). Det är som om känslan av att vara 
någon var fastnaglad i det materiella rum som omger dem. En sådan tolkning 
skulle göra de äldre mycket sårbara vid ett uppbrott, och negligerar de äldres 
egna berättelser om att parallellt med en önskan om att åldras på plats också se 
sig i en situation där åldrandet skulle underlättas om de kunde flytta till något 
annat.

Jag vill inte förmedla en uppfattning om att äldre i alla lägen skulle må bra av 
att vara kvar i sitt boende. Tvärtom finns några berättelser om hur svårt de har 
att ta sig därifrån fast de önskar det, och de intervjuade som lever på ett äldre-
boende ger uttryck för att vara nöjda med denna boendeform. Robin Means ser 
den brittiska forskningen som medskapare i en trend med kvarboende genom 
att påvisa att de äldre själva föredrar att vara kvar i sitt eget boende så länge det 
är möjligt (2007, 65). Detta kan i sin tur medverka till en politik som stödjer ett 
åldrande i de äldres existerande boende på bekostnad av en politik som istället 
skulle underlätta för äldre att söka sig till nya former av boende och nya platser 
för sitt åldrande (se även Iwarsson 2008, 141; Wiles & Allen 2010, 221, 230f). 
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I det ljuset är det befogat att betona att viljan till en kontinuitet i boendet ofta 
anges vara aktuell här och nu och inte nödvändigtvis på längre sikt. De äldre 
uttrycker, som påpekats, ofta en samtidig önskan att få vara kvar i det egna bo-
endet och en längtan om att (så småningom) kunna ta sig därifrån. Här skym-
mer kanske det starka symbolvärde som ordet hemma har denna önskan om 
att kunna hitta någon annan boendeform. Så länge något får epitet hemma blir 
det också något som självklart ska värnas, av de äldre, av omsorgsgivare, inom 
politiken och om man inte är vaksam också i forskningen.
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Jag har närmat mig frågan om ett samspel mellan landsbygd, åldrande och om-
sorg från två olika håll: först har omsorgen stått i centrum och sedan de äldres 
bostäder. I detta avslutande kapitel ska slutligen diskuteras hur denna avhand-
ling genom ålders- och omsorgsperspektiv med utgångspunkt i Heby kommun 
kan vara med och bidra till en utvecklad teoretisk förståelse av landsbygden. Jag 
bygger upp diskussionen utifrån fyra slutsatser: 

1. Det finns en relevans i att se den levda landsbygden som ett samspel mellan 
materiella och immateriella delar.

2. Landsbygden kan både ses som perifer och som central, det vill säga både 
avstånd och närhet definierar landsbygden. 

3. Den föränderliga landsbygden är både högst påtaglig och får speciella konse-
kvenser för de äldsta. 

4. Landsbygden är omsorgsfylld, och åldrande och omsorg är därför processer 
som bör få större utrymme i den svenska kulturgeografin.

Dessa fyra slutsatser ska nu fördjupas i varsitt avsnitt. 

Den sammansatta landsbygden

En utgångspunkt i avhandlingen är Keith Halfacrees (2006; 2007) vidareutveck-
ling av Henri Lefebvres trefaldiga rum. I denna är landsbygden uppbyggd av 
en materiell sida (en lokalitet), en immateriell (representationer) och av varda-
gens handlingar, upplevelser och förståelser (den levda landsbygden). Det är den 
levda landsbygden jag har velat få kunskap om genom intervjuer med äldre och 
omsorgsgivare, något som enligt Halfacrees modell inte kan separeras från de 
andra två delarna. I min studie finns formella representationer, som Halfacree 
intresserar sig för, närvarande i mycket liten utsträckning. Det är inte lagstift-
ningens eller den offentliga administrationens bild av en landsbygd som gör sig 
påmind i första hand, utan snarare en vardaglig immateriell betydelse av vad ett 
landsbygdsboende innebär för individen. 

Jag ser med denna modifiering av betydelsen av landsbygdens immateriel-
la sida, ändå modellen som en rimlig tolkningsram för det som framkommit i 
denna studie. Här samspelar en landsbygd med fysiska dimensioner med en 
landsbygd som även ges immateriella värden. Så har landsbygden en bebyggelse 
och ett geografiskt läge, vilket ger omsorgen en specifik inriktning. Ved som ska 
travas i uthus och bäras in av barn och grannar är en påminnelse om skogen 
som en nära resurs, snöskottande grannar talar om ett boende som bygger på det 
egna ägda och underhållna huset, och skjutsande och följeslagare till sjukvården 
talar om landsbygden som placerad på annan plats än sjukvårdens instanser. 
Samtidigt finns berättelser om landsbygden som något som ger känslor av fri-
het, sundhet och – inte minst – att vara i ett sammanhang där välkända män-
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niskor finns tillhands om de skulle behövas. Det egna boendet ses som en del 
av en berättelse om det levda livet och vad funktionsförluster har för betydelse, 
och litandet till grannar och frivilligsektorns verksamhet talar om nätverk där 
landsbygdens vardag bland annat upprätthålls av lokalt grundade sociala band 
innehållandes en hjälpsamhet mellan individer.

Landsbygden beskrivs i tidigare forskning som ett livsrum som både under-
lättar och försvårar ett åldrande med ett omsorgsbehov. Mitt material bekräftar 
att landsbygden har sina särdrag både med sig och mot sig. Delar av den tidigare 
forskningen ser en materiell sida av landsbygden som mestadels en komplika-
tion, och sociala kontakter och immateriella värden som mestadels något som 
stödjer den åldrande individen (Blackstock m.fl. 2006, 168; Hagberg 2011b, 7, 10ff; 
Pettersson 2010, 165; Sims-Gould & Martin-Matthews 2008, Svensson 2006, 65ff). 
Jag ser svårigheter med att tolka samspelet mellan åldrandet och landsbygden 
på det viset av två skäl. 

För det första ges både det som tillhör en materiell sida respektive immateriella 
värden negativa och positiva betydelser för den med funktionsförlust. Lands-
bygdens glesa befolkningsstruktur gör att många samhälleliga och kommersi-
ella tjänster finns på avstånd, vilket är en faktor som ger många äldre behov av 
hjälp. Samma glesa struktur synliggör många gånger individerna och skapar 
förutsättningar för nätverk där omsorgsgivande ingår för delar av landsbygdens 
befolkning. Landsbygdens materiella karaktäristika ges ömsom betydelse som 
något som skapar omsorgsbehov, ömsom betydelse som något som gör det möj-
ligt att klara vardagen trots funktionsförluster och omsorgsbehov. När det gäller 
bostaden är detta tydligt. Ett egenägt småhus eller en lägenhet som inte är fullt 
anpassad efter den äldres behov framträder i sin fysiska form som något som 
kan skapa hinder i vardagen och därmed ger upphov till behov av att omsorgs-
givare som barnen och grannar engagerar sig. För några är bostadens materiella 
sida tvärtom en tillgång genom att man känner den utan och innan. Samtidigt 
ges bostaden immateriella värden där den både kan vara en källa till att kän-
na sig självständig och att känna sig beroende av andra. I dessa känslor spelar 
 bostadens utformning och konstanta förändring en roll. Genom att bostaden kan 
omskapas, skapas också känslor av att vara mer eller mindre utsatt på grund av 
funktionsförluster. 

För det andra är det svårt att isolera en materiell och immateriell sida av lands-
bygden från varandra. Snarare är de sammanflätade och det är svårt att se dem 
som separerade enheter som i sig kan underlätta eller försvåra vardagen för den 
åldrande individen. Som kapitlet om äldres landsbygdsboende visar, är männis-
kor och minnen viktiga delar i de äldres platstillhörighet, likväl som bostadens 
och omgivningens materialitet. Gränserna mellan dessa tre delar är svåra att dra, 
med följden att deras stödjande och försvårande funktioner går in i varandra. En 
trädgård som inte kan skötas på grund av en ond rygg kan synliggöra funktions-
förluster och beroenden, men finns ändå där, möjlig att se från fönster och möjlig 
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att besöka. Skogen kanske inte heller kan nyttjas som tidigare, men man vill vara 
nära den då den berättar om vad ett landsbygdsboende kan innebära och vad det 
egna levda livet har inneburit, och i den funktionen har en positiv roll för indivi-
den. Närhet i rummet, som är en del av omsorgsgivandet, är inte bara en rumslig 
position utan lika mycket en idé om hur man förhåller sig till varandra när man 
delar rummet. Landsbygden är inte bara en lokalitet, utan något som människan 
tolkar och därmed ger en funktion i sitt åldrande. Exemplen visar hur försök att 
avskilja en materiell och immateriell landsbygd från varandra är svårt att göra. 

Det finns tendenser i tidigare forskning att både uppfatta äldre som proble-
matiska för landsbygden, och att uppfatta landsbygden som problematisk för 
äldre. Detta är närvarande tankegångar i forskning som tar utgångspunkt i den 
demografiska utvecklingen (se t.ex. Amcoff & Westholm 2007; Turunen & Maru-
sarz 2010, 194; Waldenström & Westholm 2006, 15), men också i forskning som 
kommenterar landsbygdens utbud och förändringar (se t.ex. Joseph & Cloutier-
Fisher 2005; Landsbygdskommittén 2006, 175; Snellman 2009, 241f; Woods 2005, 
253). Att vända på perspektivet och istället hävda att landsbygden i alla lägen är 
en god plats för åldrande och att landsbygden har mycket att vinna på en äldre 
befolkning är lika problematiskt. Det finns drag av båda dessa sidor. Både indivi-
den och situationen avgör hur landsbygden och den åldrande individen förhåller 
sig till varandra. Eftersom både åldrandet och landsbygden är mångbottnade, är 
det svårt att dra ensidiga slutsatser om deras samspel. 

Att leva i centrum och i periferin

Glesheten, som är ett viktigt drag i definitionen av landsbygden (Cloke 2006, 20; 
Waldenström & Westholm 2006, 8f), betyder dålig tillgång till mycket av samhäl-
lets sociala och kommersiella service. Den har även setts som väsentlig för de 
äldres livsvillkor (se t.ex. Hagberg 2011b, 10f). Detta gör i sin tur att landsbygden 
är placerad bortom några av de delar av det som är nödvändigt för ett väl fung-
erande vardagsliv. För att spetsa till detta resonemang, kan landsbygden härige-
nom sägas vara perifer. 

Frivilligsektorns omsorg med ledsagning till sjukhuset är en form av hjälp 
som är föranledd av landsbygdens geografiska läge, liksom grannars och anhö-
rigas skjuts och hjälp med inköp. Visserligen kan även den som har nära till en 
affär eller en vårdcentral, har en busshållplats utanför knuten eller bor nära den 
lokal där matlagen träffas stöta på hinder som kan kräva en följeslagare. Avstånd 
är således viktiga, men inte det enda som avgör hur landsbygdens äldre kan ta 
del av nödvändig service och vårdinrättningar. Omsorgen om de äldre utgår 
ändå delvis från landsbygdens lokalisering som perifer i förhållande till viktiga 
samhällsinstanser.

Med ett åldrande- och omsorgsperspektiv kan landsbygden emellertid både 
beskrivas som perifer och som central. Mycket av det som händer i de äldres var-
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dagsliv, och då inte minst omsorgen, sker i deras lokala samhälle och gör bygden 
de lever i till en högst central plats för den åldrande individen. Sedd utifrån den 
levda erfarenheten kan det rum man lever i bli centralt för vardagen (se även 
Munkejord 2006).

De fem omsorgsgivare som avhandlingen centrerar kring hanterar och byg-
ger på en närhet på skilda vis. Familjemedlemmar kan finnas både nära och på 
avstånd. Omsorgsgivande makar är mycket nära dygnet runt och gör andra fa-
miljemedlemmar i det närmaste överflödiga. Barnen kan finnas både nära och 
långt ifrån, och fysiskt avstånd är en av de faktorer som kan ges betydelse mellan 
familjemedlemmar, även om det inte är den enda. På avstånd är barnen fortfa-
rande ofta påtagligt närvarande i föräldrarnas vardag, både i en stöttande och en 
samordnande roll. Den offentliga sektorns omsorg finns i den äldres eget hem. Den 
är i likhet med barnen en omsorgsgivare som tar sig till den äldres hem för att 
bedriva hemtjänst, men finns i samma byggnad för den som lever på ett äldrebo-
ende. Var hemtjänsten har sin bas för de anställda är i allmänhet oviktigt för den 
äldre, och gör lokaliseringen av kommunens verksamhet till något underordnat. 
För den privata sektorns omsorg finns ett liknande förhållande. Omsorgsgivarna 
förflyttar sig till de äldres hem, och de äldre behöver aldrig själva söka upp dem. 
Grannar är däremot per definition människor i den äldres omedelbara närhet, 
och människor som de äldre har goda kunskaper om och etablerade relationer 
till. Det är den omsorgsgivare som i allra högsta grad bygger på en närhet, där 
närheten rent av kan ses som utlösare av omsorg. Frivilligsektorn arbetar också 
den med en tanke på omsorg som grundad i det lokala samhället. Både grannar 
och frivilligsektor drar omsorgen mot en territoriell gemenskap, där omsorgen 
inte alls skulle ske om inte omsorgsgivare och -tagare levde i samma bygd. 

Vissa omsorgsgivare finns med andra ord nära, andra på lite längre avstånd. 
Intensitet och innehållet i omsorgen styrs bland annat av detta förhållande, men 
det är viktigt att betona att omsorg inte bara är en fråga om fysiska avstånd mel-
lan de äldre och omsorgsgivarna. Den som räknar på antalet kilometer mellan 
äldre och potentiella omsorgsgivare, har inte mycket kunskap om de äldres om-
sorg om det inte också kompletteras med kunskap om vem som faktiskt beskrivs 
som närvarande av de äldre samt kunskap om vilka olika former av omsorg som 
de äldre behöver. Detta är mycket tydligt i familjens omsorg där avstånd, genus-
relationer, personlighet och barnens livssituation är fyra delar som tillsammans 
strukturerar barnens omsorgsgivande. En distinktion mellan en praktisk och en 
emotionell omsorg är också väsentlig, då den praktiska ofta kräver en närhet 
medan den emotionella, med moment som övervakande och delaktighet i sociala 
sammanhang, tillåter att parterna har avstånd mellan sig.  

Från omsorgsgivarens horisont kan den äldre leva i ett perifert läge. Even-
tuella avstånd mellan de äldre och omsorgsgivare ses däremot inte av de äldre 
själva som skapandes en situation där de lever långt från omsorgens arena – den 
sker trots allt där de befinner sig. På så vis lever de äldre i en central position, 
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där de är den rumsliga medelpunkten för den omsorg som sker. Att omsorgen 
blir utförd där de äldre lever, betyder inte att omsorgen bara utgår från förutsätt-
ningar på den plats där de åldras. Barnens villkor där de lever sitt vardagsliv är 
av betydelse för hur omsorgen realiseras, liksom politiska beslut som tas i cen-
tralorten Heby eller på riksnivå. Nätverk och processer av betydelse är både lo-
kala och translokala (Andersson & Jansson 2012, 49; Ekman 2006; Forsberg 2010; 
Hedberg & do Carmo 2012). De äldre förlitar sig både på resurser som finns i 
deras omedelbara fysiska närhet, och resurser som finns på längre avstånd. De 
sitter i ett slags korsdrag av beslut och impulser från andra håll, men ändå tryggt 
förankrade i sin bostad, den plats där också omsorgen till största del sker. 

Centrum är ett i högsta grad relevant begrepp när man ser till hur de äldre 
beskriver sitt boende. De äldre uttrycker ofta en stark önskan om att fortsätta 
leva där de bor, och anhöriga och den offentliga sektorn verkar också för att de 
äldre ska kunna leva kvar där. I likhet med andra studier av landsbygdsboende, 
är sociala relationer ofta viktiga för valet att leva på landsbygden liksom en upp-
skattning av den fysiska livsmiljö som landsbygden erbjuder (Amcoff & Niedo-
mysl 2011; Kåks & Westholm 2006; Stenbacka 2001). Därtill finns en viktig tids-
dimension, där majoriteten av de intervjuade äldre har levt stora delar av sina liv 
på samma plats och därmed haft möjligheter att skapa sig minnen som är knutna 
till bygden och bostaden. Sammantaget medverkar detta till att de äldre känner 
sig allt mer knutna till sitt boende. Jag har valt att kalla det för en förtrogenhet, 
utifrån Graham Rowles (1983) kategorisering av de delar som samspelar i äld-
res platstillhörighet. Genom att de äldre känner sig förtrogna med bygden och 
 bostaden, blir dessa också viktiga delar i deras vardagsliv. Här har livet utspe-
lats, här äger det rum idag och här måste följaktligen alla olika former av omsorg 
som de äldre får utspela sig. Att flytta från det egna hemmet till exempelvis ett 
barn i staden eller till ett äldreboende i en av kommunens huvudorter, ses som 
att flytta till en perifer position – så länge inte omsorgsbehoven är mycket stora. 
Där har de ingen kontakt med det mest centrala i livet: det egna boendet som 
inkluderar de rutiner, kontakter och minnen som de ofta – men inte alltid – byggt 
upp under decennier. Rummet ges en terapeutisk funktion (Williams 2002; 2010) 
och att fortsatt leva i en invand miljö ses som en källa till ett välbefinnande så 
länge omsorgsbehoven kan bli tillgodosedda där. Så länge bostaden och bygden 
ges denna stöttande funktion, är den också central för den åldrande människans 
vardagsliv.

Jag vill, sammanfattningsvis, påstå att landsbygden med ett åldrande- och 
omsorgsperspektiv i vissa lägen kan beskrivas som perifer, men i lika hög grad 
kan beskrivas som central för de äldre. Samtidigt som de äldre ses som en grupp 
som har svårt att hantera landsbygdens avstånd, är de också en grupp som till-
bringar mycket tid i sina hem och den närmaste omgivningen, och också vär-
derar den nära omgivningen högt. Landsbygdens äldre bor i centrum av den 
omsorg som ges, och i en bostad och ett lokalsamhälle som är central för deras 
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liv och förståelsen av vad hög ålder och funktionsförluster har för betydelse för 
dem. Det betyder också att landsbygden både saknar och är i besittning av de 
resurser som behövs för den åldrande individen. 

En landsbygd med kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring är två krafter som stretar och drar åt varsitt håll i 
berättelsen om landsbygdens äldre och den omsorg som utspelas där. Med ett 
åldersperspektiv har de båda relevans, och de kan sägas ha samtida realitet. 

En förändrad, och rent av ”ny” landsbygd, är ett välkänt tema i landsbygds-
forskningen. I den internationella ruralgeografiska gerontologiska litteraturen 
återkommer landsbygdens omvälvningar som en faktor som gjort åldrandet och 
omsorgen där till något statt under förändring, och därmed ofta även proble-
matiskt för de äldre själva (se t.ex. Joseph & Cloutier-Fisher 2005; Phillipson & 
Scharf 2005, 68). Den förändrade landsbygden anges ha en särskild betydelse för 
samhällets äldsta då den sätter deras åldrande i en ny och ständigt föränderlig 
kontext. För den som vill veta något om 1900-talets förändrade landsbygd är de 
äldre en betydelsefull grupp att studera. De har god kunskap om landsbygdens 
utveckling, både rörande förändringar som är utanför deras kontroll och sådana 
som griper in i deras vardag. Berättelsen om deras åldrande och omsorg kunde 
vara en berättelse om hur man anpassar sig till en föränderlig landsbygd. Det 
är samma territoriella landsbygd, men människor har bytts ut och försörjning, 
utbud av varor och tjänster, samt idéer om vad landsbygden är har successivt 
ändrat form.

Omsorgslandskapet är också i förändring. Statistiken visar på ett snabbt brott 
där hemtjänsten ökar och äldreboenden minskar i den offentliga sektorns om-
sorg (se tabell 6 och 7), och en ökning tycks ske av andra sektorers omsorg (Jepps-
son Grassman 2005, 289ff; Szebehely & Ulmanen 2012). Den nya landsbygden, 
med befolkningsförändringar, förändringar i näringsstruktur, minskad samhäl-
lelig och kommersiell service på landsbygden samt inte minst förändringar inom 
familjens geografi och genusstrukturer, samverkar med omsorgens lösningar. 

Med funktionsförluster och omsorgsbehov kan också de sociala kontakterna 
kring de äldre komma att förändras. In- och utflyttning tillsammans med en 
naturlig befolkningsförändring ger ett socialt landskap som byts ut. Barnen och 
grannarna kan bli omsorgsgivare, varvid deras umgänge och beroende av varan-
dra kan anta nya former. Bostäderna förändras i takt med funktionsförluster och 
får nya betydelser i takt med åldrandet. Åldrandet skapar med andra ord också 
en föränderlig relation till landsbygdens bostäder och andra landsbygdsboende.

Det finns flera anledningar till att se förändring som ett nyckelord när lands-
bygdens åldrande och omsorg studeras. Både omsorgen och landsbygden är be-
skrivna som varande inne i omvälvande skeden, och individens eget åldrande gör 
också hennes relation till omgivningen förändrad. Det ger en snabbt f öränderlig 
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landsbygd respektive omsorgssektor på ett övergripande plan. Det finns dock 
inget i intervjuerna som talar om en uppkommen situation med hastiga omställ-
ningar. Omsorgsgivares verksamhet beskrivs sällan som svarande på dessa 
övergripande förskjutningar. Självklart relaterar de intervjuade till förändringar 
i såväl den offentliga sektorn som inom familjen, likväl som de förändringar 
de upplevt av landsbygden under sin livstid. Men de gör det inte i ordalydelser 
som skulle antyda att de befinner sig i en omvälvande period med konsekven-
ser för deras åldrande. Förändringar sker successivt, och vardagen anpassas allt 
eftersom till nya förhållanden. Det är med andra ord inte utan reservation som 
det går att säga att landsbygdens omsorg skulle vara en sektor stadd i rörelse, 
ett förhållande som Christine Milligan (2001) också påvisat i sin studie av frivil-
ligsektorns omsorg i Skottland. De förändringar som sker tycks kunna hanteras 
av de äldre och omsorgsgivare utan att försätta dem i en svårhanterlig situation. 

I fråga om de äldres boende är det mest framträdande draget viljan att åldras 
på plats (”ageing in place”). Kapitlet om de äldres boende visar att ett åldrande 
som inte inbegriper stora rumsliga förflyttningar ofta ses som liktydigt med väl-
mående, en hållning som många av de äldre och deras omsorgsgivare ställer sig 
bakom. Den är inte oemotsagd, men strukturerar mycket av de äldres förhål-
lande till sitt boende. Genom det långa levda livet har många av dem skapat 
starka emotionella band till den landsbygd där de lever. Få alternativa bostäder 
finns dessutom tillgängliga för de äldre. Förutsättningar för att skapa en än star-
kare emotionell relation till det nuvarande boendet finns därmed. Även den som 
väljer en kontinuitet i sitt boende måste emellertid hantera alla de förändringar 
som åldrandet i sig och den föränderliga omgivningen skapar. Hemmet är både 
den stabila punkten i livet och ett ständigt föränderligt rum. 

Intervjuerna berättar om en lång kontinuitet på platsen som en viktig del av 
den sociala gemenskapen. Att själv minnas händelser och människor som ver-
kat på orten, och att ha varit del av sociala sammanhang under en lång period 
underlättar mycket av samvaron med andra. Detta betyder att den som i sin livs-
bana kan påvisa en stabilitet på platsen har lättare att ingå i sociala sammanhang 
och därmed kunna ta del av omsorg i dessa nätverk. Den som tvärtom inte har 
denna resurs synes ha svårare att vara en självklar del i dessa sammanhang. 
Landsbygden framställs härigenom inte som skapad av ständiga platsövergri-
pande flöden av människor och idéer (Hedberg & do Carmo 2012; Murdoch 
2006; Woods 2011, 40ff), utan tvärtom av platsbundna nätverk där en kontinuitet 
i rummet värderas högt. Även andra forskare har sett skillnader mellan de som 
är inflyttade och bosatta på landsbygden sedan länge (Ekman 1991; Gunnarsdot-
ter 2005; Stenbacka 2001), men med ett åldersperspektiv accentueras ytterligare 
tidsperspektivet utgående från den egna individen. Med ett åldrande- och om-
sorgsperspektiv betonas på så vis en kontinuitet framför en förändring när man 
ser till den sociala gemenskapen, inklusive vidmakthållande och skapande av 
omsorgsgivande nätverk. Det är inte otänkbart att det är förhållanden som kan 
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komma att få minskad betydelse när andra kohorter, som varit rörligare under 
sina liv, blir samhällets äldsta. Det är en fråga som återstår för framtida forsk-
ning att svara på.

En landsbygd med en hög andel äldre kräver en beredskap för att kunna han-
tera förändringar, då framtiden är oförutsägbar för den som åldras och upplever 
funktionsförluster. Jag är inte den första som påpekar att ett åldrande på plats 
innebär många omställningar och en förmåga att anpassa sig efter dem (se även 
Milligan 2009, 87; Rowles & Ravdal 2002, 91). Men få har i den svenska forskning-
en också sett detta som något som skapar en landsbygd som är föränderlig och 
en landsbygdsbefolkning som behöver vara anpassningsbar. Det är emellertid 
viktigt i det sammanhanget att betona att det finns två samtidiga sidor: det är 
en landsbygd som både bejakar kontinuiteten och en landsbygd som bejakar det 
föränderliga som blir resultatet när hög ålder och omsorgsbehov ges utrymme. 
Trots detta finns det anledning att betona att den förändrade landsbygden inte 
bara är en viktig bakgrund till landsbygdens åldrande, utan att den också skapas 
av att det finns äldre med omsorgsbehov på landsbygden. 

En omsorgsfylld landsbygd

I denna studie framstår landsbygden som omsorgsfylld: den är det då det lever 
människor som behöver omsorg där, då det existerar ett flertal aktörer som ger 
omsorg till de äldre och då omsorg är en närvarande del av många människors 
liv. Som stöd för att tala om en omsorgsfylld landsbygd i det sista hänseendet 
hänvisar jag till begreppet ”ethics of care” (Held 2005; Sevenhuijsen 1998; Tronto 
1993): omsorg finns alltid närvarande som en del av samhället och som en del av 
människors förhållande till varandra. Det har alltid funnits och kommer alltid 
att finnas en omsorgsfylld landsbygd på så vis, även om den är mer närvarande 
för några än för andra. Härigenom blir landsbygdens omsorg visserligen en all-
varsam uppgift, men inte en extrem eller ny situation som uppstått med det mo-
derna samhällets förändringar i den offentliga sektorn, livslängd, födelsetal eller 
migrationsmönster. Omsorgen har som betonats ovan förändrat karaktär, men 
inte i den mån att det från människors egen horisont förstås som att man ställts 
inför helt nya förhållanden. 

Jag har sett det som nödvändigt att ha ett brett omsorgsbegrepp, som inne-
fattar många delar av vardagen, för att kunna fånga innebörden i landsbygdens 
omsorg. Den offentliga sektorns äldreomsorg skiljer sig enligt tidigare forskning 
inte markant mellan urbana och rurala områden, eller mellan olika rurala om-
råden (Davey m.fl. 2006; 2007; Lägesrapport 2011, 159 ff; Trydegård & Thorslund 
2010). Kanske skulle fler skillnader framträda med en vidare betydelse av vad det 
är som äldre med funktionsförluster behöver hjälp med i sin vardag. Eftersom 
detta inte är en komparativ studie har den inget svar på om det förhåller sig på 
det viset, men då många delar av barnens, grannarnas och frivilligrörelsens om-
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sorg har beskrivits som en konsekvens av ett landsbygdsboende, finns förutsätt-
ningar för att omsorgen skulle kunna vara mer differentierad än vad som fram-
kommer utifrån statistiska analyser av den offentliga sektorns omsorg. Grannars 
och frivilligrörelsens omsorg ser jag som delvis utgående från landsbygdens 
speciella förutsättningar, med täta sociala nätverk med synliga individer samt 
en tradition med gräsrotsbaserat arbete för lokalsamhällets utveckling. Det finns 
åtminstone anledning att ställa frågan om deras omsorg ser annorlunda ut i stä-
der och på landsbygden, respektive på olika landsbygder.

Omsorgen finns dels i redan etablerade sociala nätverk, dels i reglerade or-
ganisationer. Familjen och grannar samt till viss del frivilligorganisationer har 
sociala band som föregår omsorgen och vars betydelse omformas och accentu-
eras genom omsorgen. De flesta som ger omsorg i egenskap av grannar eller som 
deltar i frivilligrörelsens omsorg har själva passerat pensionsåldern. Det betyder 
att en omsorgsfylld landsbygd framför allt existerar bland dem som är över 65 
år. Det är denna stora åldersgrupp som får omsorg, och det är många gånger de 
som ger det i egenskap av grannar och volontärer, och ibland även som anhöriga 
och i den privata sektorn.

Många omsorgsgivare
En stor del av avhandlingen kretsar kring frågan vilka omsorgsgivare som finns 
runt de äldre. Med min metodologiska utgångspunkt finns inte möjlighet att 
säga i vilken utsträckning som skilda omsorgsgivare de facto ger omsorg. Dä-
remot har jag underlag för att säga att de äldre beskriver sin vardag som ge-
nomkorsad av någon eller många gånger flertalet omsorgsgivare. Jag har valt att 
se fem omsorgsgivare som verksamma på landsbygden. Vanligt är att den of-
fentliga sektorns och familjens omsorg är närvarande i forskningen. Den privata 
omsorgssektorn har fått ett allt större utrymme i takt med att den också blivit 
en synligare aktör i omsorgssektorn, vilket också är förhållandet för frivillig-
rörelsens omsorg. Grannar är däremot sparsamt närvarande i forskningen. När 
andra har kategoriserat familjemedlemmar, grannar och vänner som del av en 
och samma kategori omsorgsgivare i informella nätverk (se t.ex. Szebehely 1999), 
har jag valt att separera dem åt då de har olika relationer till den äldre. Grannars 
närboende gör deras relation till de äldre till något unikt.

Den här studien stödjer den forskning som betonar att andra omsorgsgivare 
än den offentliga sektorn har många anledningar till att ge omsorg (Jegermalm 
& Jeppsson Grassman 2009b, 684; 2012, 424), och att de därmed inte bara är ett 
passivt svar på den offentliga sektorns val och nivå på omsorgen. De äldre har 
skilda relationer till sina omsorgsgivare, och drivkrafterna till omsorgsgivandet 
skiljer sig delvis åt. Samtidigt finns många band mellan dem och några omsorgs-
givare går ut och in i skilda sektorer i sitt omsorgsgivande, vilket Marta Szebe-
helys (1999) tabell (tabell 1) över omsorgsgivande hjälper till med att tydliggöra. 
Omsorgsgivare kan samspela med varandra men lika gärna vara oberoende av 
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andras verksamhet. Grannar är omsorgsgivare som inte samarbetar med andra 
omsorgsgivare i någon större utsträckning, medan familjen och frivilligsektorn 
har ett nära samarbete med det offentliga. Familjen är att se som en viktig aktör 
i skapandet av ett omsorgslandskap, då familjemedlemmars närvaro och från-
varo kan förklara andras omsorg. Så ger frivilligrörelsens volontärer omsorg när 
familjemedlemmar inte finns närvarande. 

Omsorg som profession har i tidigare forskning konstaterats vara ett kvin-
nodominerat område (Trydegård 2005, 145). I den här studien kan det även sägas 
vara ett faktum i frivilligorganisationerna. Här går det att tala om en landsbygd 
där kvinnor är omsorgsgivare. Däremot är det svårare att tala om en omsorg 
 given av grannar, familj eller den privata sektorn som dominerad av kvinnor. 
Det breda omsorgsbegreppet i avhandlingen synliggör det arbete som både när-
boende och anhöriga av båda könen utför. Landsbygdens omsorg är en fråga 
både för kvinnor och för män, men de kan ha ansvar för skilda delar av omsor-
gen. I den uppdelningen är inte sällan den omsorg som kvinnor ger något mer 
intensiv.

Ibland framskymtar en omsorgsfullhet i delar av landsbygdens omsorg, 
alltså värden som skulle premiera ett omsorgsgivande. Det finns hos det om-
sorgsfulla barnet, som av både föräldrarna och barnen ses som en egenskap som 
några besitter. Även i berättelser om grannars och volontärers omsorg framtonar 
ibland en uppfattning om landsbygden som en plats där människor tar ansvar 
för varandra. De äldre visar också att de är måna om sina omsorgsgivares vill-
kor. Jag menar inte att det skulle finnas en rural altruism, som i varje läge skulle 
göra landsbygden till en plats för kollektivt omhändertagande av varandra. I 
omsorgen finns sidor av ömsesidiga utbyten och det finns också en önskan om 
egen vinning från omsorgsgivarna. Det kan finnas en relevans i att se omsorgen 
som sprungen ur en rumslig gemenskap som ges värden som betonar en hjälp-
samhet. Det betyder dock inte att det ger alla möjlighet att få omsorg. Denna 
rumsliga gemenskap är inte öppen för alla, och alla vill heller inte vara del av 
den. Beroende på egna kontaktnät, intressen och resurser är individer del i om-
sorgsfyllda sammanhang i varierande grad. Därmed blir också landsbygden för-
stådd på skilda sätt för äldre. 

Med den äldrepolitik som bedrivits under de senaste decennierna, har om-
sorgen om dem med största omsorgsbehoven allt mer kommit att ske i de äldres 
egna hem. Det betyder att deras bostäder är plats för omsorg, och att de i både 
materiell och immateriell mening skapas utifrån omsorgsbehov. Det aktualiserar 
också betydelsen av omsorgsgivare som finns i lokalsamhället där de äldre lever. 
De äldre är som redan konstaterats det rumsliga navet för omsorgen, och med en 
utveckling där fler med omsorgsbehov bor kvar hemma i det egna boendet blir 
också landsbygden allt mer fylld av individer som är involverade i omsorgen. 
Det är en utveckling som kan komma att ändras med nya politiska vindar som 
ser tillgång till äldreboende som en rättighet för fler, men med den utveckling 
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Tid för omsorg. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet.
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som varit är lokalsamhället och det egna boendet en omsorgsarena i allt högre 
utsträckning. 

Jag vill med avhandlingens titel, Omsorgsfylld landsbygd, betona att landsbyg-
den består av en mångfald av omsorgsrelationer. Landsbygden är med utgångs-
punkt i de intervjuer som är gjorda en plats där äldre och omsorgsgivare till-
sammans skapar en väv av beroenden och samarbeten. Landsbygdens äldre är 
involverade i flertalet omsorgsrelationer, och landsbygden är genom att de äldre 
lever där en plats för flertalet omsorgsgivares verksamhet. En konsekvens av att 
landsbygden är omsorgsfylld, blir rimligen att det är verksamheter som borde få 
utrymme i forskning om den svenska landsbygden. 

Beåldra rummet!
Den kulturgeografiska forskningen i Sverige har inte intresserat sig för hög ål-
der i någon högre utsträckning. Landsbygdsforskningen har visserligen påtalat 
den demografiska situationen på landsbygden, men perspektiv där äldres egna 
erfarenheter får utrymme har däremot inte varit framträdande. Forskningen har 
i min mening i alltför liten utsträckning tagit sig an uppgiften att studera vad ett 
landsbygdsboende har för konsekvenser för de äldre själva, och vad de äldres 
aktörskap betyder för landsbygden. 

Att den geografiska gerontologin, hälsogeografin och välfärdsgeografin – 
forskningsinriktningar som jag identifierar som av relevans för avhandlingen – 
är intresseområden som ter sig små i den svenska kontexten, får till konsekvens 
att omsorg har blivit ett marginaliserat fenomen i kulturgeografisk forskning. 
Idag är det vedertaget att kön (Forsberg & Stenbacka 2013; Little 2002) och även 
klass (Pini & Leach 2011) skapar landsbygd med ett meningsinnehåll. Däremot 
är inte ålder en faktor som alltid anges vara av vikt. Rum som ”beåldrat”, för att 
anspela på ordet bekönat, existerar i mycket liten omfattning.

En svensk kulturgeografi som sätter större fokus på samhällets äldsta, åld-
randet och omsorg är som jag ser det viktigt ur främst tre aspekter. För det första 
 behövs pluralistiska förståelser av vad åldrande och omsorg har för betydelser 
för individen själv och för samhället hon lever i. Den åldrande landsbygden 
 måste få en mångfaldig belysning. Det perspektiv som varit synligast, som grun-
dar sig i den demografiska situationen och samhällets kostnader och bemanning 
inom den offentliga omsorgssektorn, gör åldrande till något problematiskt för 
andra åldersgrupper. Detta riskerar att främja en ålderistisk underton, där åld-
randet får en snäv betydelse som en belastning för andra än de äldre själva. Det 
utgår dessutom från att omsorg i huvudsak är en aktivitet för den offentliga sek-
torn, medan den här studien visar att det finns en mångfald av omsorgsgivare. 
Omsorgsgivare som familjen, den privata sektorn och frivilligsektorn har dess-
utom förståtts som allt viktigare omsorgsgivare i det svenska välfärdssamhället 
(Erlandsson m.fl. 2013; Jeppsson Grassman 2005; Stolt & Winblad 2009; Szebehely 
1999; Szebehely & Trydegård 2007; Szebehely & Ulmanen 2012). Det finns alltså 
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skäl att fråga sig vilka omsorgsgivare som finns samt hur de alla påverkas av att 
andelen äldre ökar i befolkningen. Omsorg blir sedd som en aktivitet med en 
aktiv och en passiv part när den framställs som något som kan vara belastande 
för dem som yrkesarbetar, medan den här studien visar att det finns anledning 
att också se omsorg som ett givande och ett tagande för de inblandade, och som 
del av en redan etablerad social interaktion. Hög ålder förändrar människans 
samspel med sin omgivning och kan betyda att äldre behöver omsorg från an-
dra, men det måste inte betyda att de äldre och deras omsorgsgivare alltid ser det 
som en mycket problematisk situation.

För det andra är omsorg något som strukturerar och genomsyrar mycket av 
människors relationer till varandra. Sedd ur ett omsorgsperspektiv är män-
niskor beroende av varandra och av institutioner som tar ett omsorgsansvar. 
Omsorgsgivande och omsorgstagande har betydelse för många områden som 
kulturgeografer av tradition intresserar sig för, så som arbetsmarknad, bebyg-
gelse och bostadsmarknad, landsbygdsutveckling och genusrelationer. Jag är i 
gott sällskap när jag betonar att omsorg, i en vid bemärkelse, bör vara synligare 
i den kulturgeografiska forskningen (Brown 2003; Lawson 2007; McDowell 2004; 
Popke 2006), då den är ett område som påverkar en stor del av befolkningen 
under någon eller några perioder i livet. Äldre är numerärt sett en väsentlig del 
av landsbygdens befolkning, och deras upplevelser och erfarenheter måste få ta 
utrymme i forskningen.

För det tredje behövs geografer för att utveckla de rumsliga perspektiven i 
omsorgsforskningen. Omsorgsforskning är ett stort och angeläget forsknings-
område i Sverige, men de rumsliga perspektiven är svagt företrädda. Det finns 
anledning att ytterligare problematisera rumsliga perspektiv i en trend med 
kvarboende, omsorgslandskapets eventuella rumsliga variationer och åldran-
dets samspel med skilda rumsliga kontexter.

Äldre är ett relativt begrepp och de utgör en heterogen grupp. Denna av-
handling har studerat de allra äldsta (och inte ett konstant åldrande) och de som 
har någon form av omsorgsbehov (och därmed inte alla som kan betecknas som 
äldre). Det finns mycket kvar att göra för geografer inom den forskning som 
intresserar sig för det vida fältet hög ålder, åldrande och omsorg. Det finns ut-
rymme för forskning som beåldrar stad och land, med utgångspunkt från de 
delar av den äldsta befolkningen som både har funktionsförluster och inte.
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This thesis is about ageing and care in Swedish rural areas, from the perspective 
of both the elderly and their caregivers. Ageing and care are two subjects that 
are somewhat absent in Swedish human geography. When they are considered, 
it is mostly in demographic based research, where an ageing population needing 
care is seen as a social and economic threat. This is especially the case when con-
sidering rural ageing. Research that views care as one of the basic dimensions in 
societal interaction, and the elderly and their care givers as research subjects, is 
more unusual. 

The aim of this thesis is to study the intersection of rural areas, ageing and 
care. I achieve this aim through three research questions: 1. How is care in rural 
areas described by the elderly and their care-givers? 2. How do elderly people 
with care needs describe living in the rural? 3. How can an age and care perspec-
tive contribute to a more developed understanding of the rural? 

The municipality of Heby in the county of Uppsala was selected for the pur-
pose of this study. It has 13,400 inhabitants, and is thus one of the smaller mu-
nicipalities in the region, although it is situated in a more densely populated 
part of Sweden and has several larger urban areas nearby. It is characterised as a 
decentralised municipality, where about four of ten inhabitants live outside the 
major conurbations. The municipality officially calls itself a ‘rural-municipality’.

Theoretical basis

The rural is seen as consisting of material and immaterial dimensions that are 
intertwined with each other. With the help of Keith Halfacree’s (2006) model 
of a three-dimensional rural space, rural areas are seen as consisting of a rural 
 locality, of representations of the rural and lives of the rural. My interest is in the 
living space, which is to be seen as a perspective that stretches beyond a material 
and an immaterial perspective on the rural. 

Ageing is seen as a social, bodily and spatial experience. Those designated as 
elderly in this study are both retired and experience age related loss of functions, 
thus being in need of care. With their increasing age and loss of functions, the 
individual’s spatial relations undergo changes. Graham Rowles (1983) concept of 
‘insideness’ is used to discuss the elderly’s relationship with place. The elderly 
know their surroundings physically, they may have important social contacts 
where they live and they have strong emotions about where they live, as they 
have woven together their own life with the physical and social surroundings. 
Together this creates an age-specific relation to space, in which the individual, 
space and place undergo constant changes. 

Care is seen as a wide range of activities aimed those who experience age 
 related loss of functions. This broad definition of care makes it possible to inclu-
de many aspects of the elderly’s everyday life, and therefore also many aspects 
of ageing in the rural. Care includes both practical help and emotional support. 
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With the help of the concept of ‘the ethics of care’ (Held 2005; Sevenhuijsen 1998; 
Tronto 1993), care is seen as an important dimension of people’s relationships to 
each other, in which they are mutually dependent on each other. 

Sweden has experienced cut backs and restructuring in the public care sector, 
with consequences assumed for caregivers in other sectors too, as the public sec-
tors decline has meant that other care givers have taken on greater responsibility 
(Szebehely & Ulmanen 2012). Also, there is a strong trend of ageing in place due 
to more widespread home help services. Ageing in place is an important spatial 
aspect of care as it means that to an increasing extent, care is being provided in 
the elderly person’s own home. All this contributes to a changing care landscape 
(Milligan & Wiles 2010). 

Methods and empirics

Methodologically this study is inspired by phenomenology and hermeneutics, as 
the focus is on the elderly person’s and their care givers own understanding of 
ageing and care in the rural. Seen in this perspective, the interviewees are made 
into research subjects. Interviews were the main method used, but the interview 
situation is also seen as field work during which I have had the opportunity to 
acquire information about places and events in the elderly person’s daily life. 

The thesis is based on interviews with both elderly care recipients and care-
givers, making it possible to view care as a relationship formed from these two 
parts. Most of the elderly people live at home, but some of them also live in resi-
dential care. Their care needs vary and they have received care from one or more 
caregivers. Apart from the elderly individuals, caregivers from five sectors were 
interviewed: family members, the public sector, the private sector, the voluntary 
sector and neighbours. 

Care relationships

Chapter 5 deals with the care that is centred on the elderly. In summary, it is sta-
ted that several different caregivers are present in the elderly person’s everyday 
life, that there are connections between these caregivers but that they at the same 
time have their own motives for providing care, and above all that the country-
side appears to be filled with care. 

The family can be seen as the primary caregiver, as it is often the first to appear 
when needs become apparent.  Family care is based on kinship and is highly in-
tertwined with the family members’ intercourse with each other. This is evident 
in spousal care, an extensive form of care based on the spouses’  co-habitation, 
but also in children’s care. Four factors are described as crucial in making some 
children more present as caregivers: gender roles, caring personalities, proximity 
and the children’s life circumstances. The elderly often describe care provided 
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by their children as a result of a balance between the parents’ and the children’s 
needs. 

In public care sector, the elderly strive to establish a personal relationship with 
the employees. The public sector’s organisation and the employees’ work con-
ditions also shape the care relationships, but often the elderly person and the 
professional caregivers ally together against organisational demands. 

Care from the private sector is uncommon among the elderly persons interviewed. 
Like in the public care sector, the elderly describe private caregivers as individuals to 
whom they can relate and thereby play down their own roles as customers. 

The voluntary sector and the public sector are linked in many ways, as the 
voluntary sector receives administrative support from and also is dependent on 
many retired professional caregivers. From the elderly persons’ perspective, the 
voluntary sector is relevant when family members are absent or prevented from 
providing care. From the volunteers’ perspective, care giving is described as the 
result of a will to contribute to the local community, as well as a consequence of 
their own will to engage in meaningful activities. The relationship between the 
elderly and volunteers is seen as being based on formal and informal contacts in 
the local community. 

The last of the caregivers identified are neighbours, whose help is based on 
proximity. Care from neighbours consists of both a constant exchange of help in 
the neighbourhood, and one-sided help based on the elderly’s care needs. 

The various caregivers have their own motives for providing care, but some 
of these motives also overlap. This thesis supports earlier research (see e.g. Jeger-
malm & Jeppsson Grassman 2009b, 684) that states that the changing nature of 
care in the public sector, with cutbacks and restructuring, is not to be seen as the 
only or even the dominant reason for the choices of other caregivers to provide 
care and the level of their involvement. Care as a consequence of proximity, as 
an integrated part of social interaction and as a way of contributing to a social 
infrastructure reappears in several sectors. Striving for mutual carefulness and 
interdependence between the parties in the care relationship is also a frequent 
component of the descriptions of the relationships, indicating an understanding 
of care as an activity in which one party is not only actively giving and one is not 
only passively receiving care. 

Living in the countryside

In chapter 6 the elderly person’s place of residence is in focus. With increasing 
trend of ageing in place, the elderly person’s own home has increasingly become 
a place of care. 

The elderly show strong emotional attachment to where they live. They  assign 
value to their home and the immediate surroundings based on the physical 
 space, social contacts and memories of people and events. A time dimension is 
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apparent in their relation to place, as ageing in place is partly about being close to 
places where they once had important social relationship, and places they used 
to frequent. With increased age, their own lives are intertwined with their place 
of residence. Memories of events and inhabitants in the past are also a resource in 
the present interaction among the elderly. Time is thus a factor that makes their 
relationship to each other, their housing and the local community special. 

The elderly simultaneously express strong feelings for their current place of 
residence, and a wish to (eventually) move to other ordinary housing or special 
housing in form of residential care. It is stressed that the elderly persons’ strong 
emotional attachment to their home and a will to age in place often coexist with 
a desire to be able to find new places for ageing.

Ageing in place means that the elderly have to cope with changes. Their home 
may be altered to enable their care needs to be met, their social surroundings 
change due to natural changes in population and many of their social contacts 
change due to their care needs. This means that they age in a constantly chang-
ing rural society. 

The elderly person’s own home is seen a contradictory place, both as a place 
where the elderly person may feel independent despite their loss of functions, 
and as a place where they may feel dependent due to the same loss of functions.  
When places where the elderly live are seen as important places in the ageing 
process, it is almost as if the place itself was a caregiver. Ageing and loss of fun-
ctions are not seen as evident if ageing occurs in (the right) place. The signifi-
cance of ageing and care needs are therefore also a question of where you age.

Rural areas, ageing and care

I have approached the question of the intersection of rural areas, ageing and care 
through studies of care relationships, and the elderly’s residence. Through expli-
cit age and care perspectives I wish to contribute to enhanced understanding of 
the rural. I believe I have achieved this in four ways.

First, this study supports Keith Halfacree’s (2006) statement that material and 
immaterial dimensions of rural space are interrelated. Earlier research has seen 
the rural as a place that both provides support during the ageing process and 
makes it more difficult. The present study confirms this and adds that material 
dimensions and immaterial dimensions are inseparable.

Second, I consider the rural to be both peripheral and central from an age and 
care perspective. The distance to health care institutions and other essential ser-
vices shapes care needs, but at the same time a large part of the care is carried 
out in the elderly person’s own home. The elderly are in the centre for the care. 
‘Central’ is also a relevant concept when considering how the elderly describe 
their places of residence. The place of residence is often seen as central in their 
ageing process. 



194

Carefilled countryside: spatial perspectives on ageing and care in Swedish rural areas

Third, this study show that a constantly changing rural is evident to the 
 elderly, and that this has special consequences for them. The rural society and 
the care sector are under transition, and to age in place is also about being capa-
ble of  coping with an environment, social relations and a home that is subject to 
change. 

Fourth, I find the countryside filled with care, the reason being that many in-
habitants are in need of care and their homes are places for care. Above all, this 
is the case for rural inhabitants over 65 years, as many of those who both give 
and receive care are retired. The rural care landscape in this study consists of 
many different caregivers. With a broad definition of care, many care tasks and 
caregivers are made visible.

Care is marginalised in Swedish human geography, despite being of relevan-
ce to many areas of importance for human geographers interested in the rural, 
such as the labour market, housing, rural development and gender relations. 
That care and ageing is of importance for many rural inhabitants stresses the 
importance of ageing space. 
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