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OM FORSKNINGSPROJEKTET 
”ENTREPRENÖRIELLA LANDSBYGDSENKLAVER” 

 
Projektet ’Entreprenöriella landsbygdsenklaver’ är det första projekt som tilldelats medel av Familjen 

Kamprads stiftelse inom området entreprenörskap – särskilt sådant som främjar en levande landsbygd. 
Projektet bygger på idén att varje bygd har sina specifika förutsättningar och att människorna som bor där 
också är speciella, varför varje bygd har unika förutsättningar för entreprenörskap. Tidigt i planeringen av 
projektet skapades begreppet ”landsbygdsenklav” och med detta begrepp som ledstjärna identifierades 
socken som ett möjligt sätt att uppfatta och beskriva en entreprenöriell bygd präglad av stark samhörighet 
och handlingskraft. I planeringen av projektet diskuterades vilka bygder (socknar) som kunde ingå i 
studien, vilket ledde till att socknarna Långasjö i Emmaboda kommun samt Älmeboda/Rävemåla och 
Urshult i Tingsryds kommun valdes ut. Syftet med projektet formulerades på följande sätt: 
 Att kartlägga förutsättningar för samt mobilisera entreprenörskapet i tre mindre småländska samhällen 

(Älmeboda/Rävemåla, Urshult och Långasjö). 
 Att utveckla nydanande teorier och begrepp för utveckling av entreprenörskap för en levande landsbygd 

med utgångspunkt i de utvalda samhällena. 
 Att rekrytera och engagera framstående studenter i mobiliserandet av entreprenörskap i dessa 

småländska samhällen och att påbörja utformandet av en struktur vid Ekonomihögskolan, där studenter 
utbildas för entreprenörskap i regionen och tränas till att bidra till regionens utveckling. 

 Att sprida lärdomarna från projektet.  
 
Totalt medverkar fem forskare och 10 studenter i projektet. Studenterna har själva med stöd av 

handledning från forskarna definierat sina egna projekt med utgångspunkt i de samtal som förts med 
människorna i bygderna. Projekten är avsedda att bidra till bygdens utveckling. För studenterna är projektet 
en del av utbildningen. Samtidigt är studentprojekten underlag för den vetenskapliga delen av studien.  

I denna rapport redovisas två genomförda studentprojekten som handlar om äldrevården i de tre 
bygderna och den äldre befolkningens upplevelser av att leva på landsbygden. Innan studentprojekten 
presenteras i sin helhet diskuteras några problem och möjligheter som kan förknippas med just landsbygden 
och åldrande.  
 

Att åldras på landsbygden 
 

Landsbygden framställs ofta som ett problem. Avfolkning leder till att landsbygden som geografiskt 
område ofta diskuteras i termer av utarmning på resurser och samhälleliga funktioner. Å andra sidan ställs 
det förhoppningar till landsbygden. Här finns de starka sociala relationerna och nätverken som förankrar 
individer till platsen och skapar förutsättningar för en modern resurssnål livsform och som dessutom skapar 
trygghet. När globaliseringens avigsidor diskuteras (kortsiktighet, svaga relationer till platser och individer, 
flyktighet och avsaknad av ett långsiktigt och moraliskt ansvarstagande), framstår landsbygden som en 
plats där motsatta värderingar värnas och odlas. På landsbygden är man van vid att ta saken i egna händer 
och klara sig själv med de medel som står till buds. På landsbygden hjälper man varandra och värnar om 
bygdens väl. Här känner man varandra sedan länge och det finns en social kontroll och en gemenskap som 
skiljer sig från stadens hyreshus och de anonyma hyresgästerna som knappt känner namnskylten på 
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grandörrens brevinkast. Vår föreställning om landsbygden tenderar att kopplas till någon av dessa båda 
kontrasterande och till viss del stereotypa bilder.  

Dessa bilder av landsbygden är också intressanta i relation till diskussionen om ”våra äldre”1. Å ena 
sidan är äldre människor en del av problembilden kring landsbygden. Här finns en åldrande befolkning, de 
som blir kvar när ungdomar och barnfamiljer i den pågående urbaniseringen flyttar till storstadsregioner 
och tätorter. Journalisten Kristina Mattsson skriver i sin reportagebok Landet utanför. Ett reportage om 
Sverige bortom storstaden att: ”i de bygder där avfolkningen gått som längst lever nu en sista stor 
generation som i dag befinner sig runt pensionsåldern. Ingen kommer efter dem”2. Jan-Erik Hagberg ger en 
liknande problembild. ”På ett generellt plan, när landsbygden betraktas som en motbild till de stora 
städerna, ligger det nära till hands att landsbygdens framtid tecknas i mörka färger. Städerna växer, 
ungdomarna i alla mindre städer, orter och samhällen flyttar till de stora städerna. Få återvänder senare i 
livet. Landsbygdens orter och byar blir för de äldre och gamla”3. Hagberg påpekar att när samtidigt de 
servicefunktioner som skapar ett samhälle försvinner- arbetsplatser, butiker, skolor och kommunikation- 
blir problemet att dessa äldre får allt längre till den service som de i allt högre grad antas behöva. Ur ett 
sådant perspektiv framstår det som tufft att vara åldrande på landsbygden. Det fungerar så länge man är 
pigg och frisk, så länge man kan köra bil och så länge det sociala nätverket i bygden finns kvar. Ur ett 
sådant perspektiv är man utsatt och sårbar som äldre på landsbygden. Frågan är om den som är sjuk eller 
ensam klarar sig?  

Å andra sidan går det att se att landsbygdens sociala gemenskap kan kompensera för de glesare 
samhälleliga systemen. På landsbygden känner man varandra sedan länge och man värnar om och hjälper 
varandra. På så sätt finns det en trygghet, ett socialt skyddsnät, som kan antas vara positiv för äldre och 
gamla. Det finns ett informellt servicesystem som kompenserar för ett glesare offentligt socialt skyddsnät. 
Studier visar också att platsen är betydelsefull för ett gott åldrande. Många vill åldras på den plats där de 
levt och verkat under större delen av sitt liv. Det är praktiskt att ha sitt vardagsliv i en miljö som man 
känner till och där man vet hur saker och ting fungerar. Det finns också ofta emotionella kopplingar till en 
plats som man lärt känna över tid, vilket i sig kan bidra till ett ökat välbefinnande. Platsen bidrar på så sätt 
med olika typer av värden. För det första ett socialt kontaktnät av bekanta och anhöriga. För det andra en 
platsnytta i det att man vet hur miljön fungerar på en praktisk och vardaglig nivå.4 Ur ett sådant perspektiv 
framstår landbygden som en plats där det är gott att åldras. 

De kontrasterande bilder av landsbygden som diskuterats ovan är i viss mån stereotypa. Norah Keating 
konstaterar i en engelskspråkig antologi det finns en mångfald och variationsvidd när det gäller vilka 
förutsättningar och upplevelser det finns kring att åldras utanför centralorten5. Bilden av våra äldre präglas 
också av de erfarenheter som den generation som just nu är äldre har, dvs. till den senaste generationen 
äldre. Vissa menar att vi just nu är inne i ett skifte där en ny generation äldre (40- och 50-talister) är på väg 
att ta över och där denna nya generation på många sätt kan förstås som en motsats till den senaste 
generationen. Hagberg skriver att: ”de nya, de kommande äldre, förmodas vara resursstarka och ha 
ambitionen att leva ut sina drömmar när pensioneringen kommer”6. Phillipson lyfter fram att den nya 
generationen äldre erbjuds fler alternativa platser, gemenskaper och livsstilar. De kan välja var de vill 
åldras utifrån sin egen identitet och utifrån sina ekonomiska och kroppsliga resurser. Risken är emellertid 
att det endast är en del som själva kan göra aktiva val, medan andra inte har de ekonomiska eller kroppsliga 
resurserna som krävs. Det finns tecken som tyder på gentrifiering, dvs. att vissa orter och platser uppnår en 
social statushöjning hos gruppen äldre/ pensionärer.7 Skisseras en sådan utveckling innebär den också att 
andra platser i högre grad väljs bort av de äldre som har resurser och hälsan i behåll. Sammanfattningsvis 
pekar sådana trender på att situationen kan förändras när det gäller den åldrande delen av befolkningen och 
den plats som de väljer att tillbringa sin ålderdom på.  

Inom ramen för forskningsprojektet ”entreprenöriella landsbygdsenklaver” har ett 20-tal representanter 
för den äldre delen av befolkningen i de tre bygderna intervjuats om hur de upplever sin livssituation och 

                                                        
1 För en diskussion kring hur begreppet äldre konstrueras och används i debatten, se Nilsson, M (2008). Våra äldre. Om konstruktioner av 
äldre i offentligheten, Linköping: Linköpings Universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier.  
2 Mattsson, K. (2010). Landet utanför. Ett reportage om Sverige bortom storstaden. Stockholm: Leopard förlag, s. 17. 
3 Hagberg, J-E. (2011) Åldrande på landsbygden. Att leva som äldre i Ydre. Rapport nr 1 från 
forskningsprojektet Boende, åldrande, livsförlopp på landsbygden, Linköping: Linköpings universitet. Skrifter 
från NISAL. Nr 2, s. 14. 
4 Ibid. 
5 Keating, N (red.) (2008) Rural Ageing. A good place to grow old? Bristol: The Policy Press. 
6 Hagberg, J-E. (2011) Åldrande på landsbygden. Att leva som äldre i Ydre. Rapport nr 1 från forskningsprojektet Boende, åldrande, 
livsförlopp på landsbygden, Linköping: Linköpings universitet. Skrifter från NISAL. Nr 2, s. 13. 
7 Phillipson, C. (2007). The ’elected’ and the ’excluded’: sociological perspectives on the experience of place and community in old age, 
Ageing and Society, vol. 27, nr. 03, s. 321-342. 
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att åldras på landsbygden. Deras berättelser ska inte förstås som representativa för hela gruppen 
pensionärer eller åldringar i bygderna. Sannolikt finns det en stor mångfald när det gäller hur livet, i det här 
fallet åldrandet, upplevs i såväl Älmeboda som Urshult och Långasjö. Med utgångspunkt i diskussionen 
ovan blir det intressant att lyssna till hur de äldre upplever sin livssituation på landsbygden och skapa 
förståelse för den problematik, men också de goda villkor och förutsättningar, som de ger uttryck för.  

Den fortsatta texten ser ut på följande sätt. Först presenteras två studentarbeten. Det första är utfört av 
Hampus Meisner och bygger på intervjuer med äldre i Älmeboda och Långasjö samt personal på bygdernas 
servicehus. Det andra arbetet är utfört av Marie Gabrielsson och Emil Stark och handlar om äldreboendet i 
Urshult. Emil och Marie har också intervjuat tio personer i Urshult som är mellan 74 och 94 år gamla. 
Avslutningsvis sammanfattar vi forskare några teman som är gemensamma för de båda studentarbetena.  
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INLEDNING. ÄLMEBODA OCH LÅNGASJÖ 

Bakgrund 
Kampradstiftelsen har i sina stadgar fastslagit att stiftelsen skall bevilja medel åt forskning som bidrar 

till en ökad livskvalitet för de äldre i samhället. I anslaget som tilldelades detta projekt fastslogs det att en 
inventering av servicehusen i bygderna skulle göras för att undersöka hur de äldre i dem uppfattar den 
livskvalité de får under de sista åren i livet. 

Projektet är en del av det större projektet ’Entreprenöriella landsbygdsenklaver’ som är det första 
projekt som tilldelats medel av Familjen Kamprads stiftelse inom området entreprenörskap – särskilt sådan 
som främjar en levande landsbygd. Projektet bygger på idén att varje bygd har sina specifika 
förutsättningar och att människorna som bor där också är speciella, varför varje bygd har unika 
förutsättningar för entreprenörskap. En bygd definieras av Nationalencyklopedin som ”ett bebyggt område 
i landsorten, vilket enligt tradition utgör en historisk, kulturell och geografisk enhet”. Beroende på 
perspektiv kan områdets storlek variera, att begreppet landskap fortfarande används kan förklaras av att 
många människor fortfarande hellre uppfattar landskapet (t ex Småland) än länet som sin hembygd. 
Tingsryd och Emmaboda ses som landsbygdskommuner i Småland. Men även dessa kommuner består i sin 
tur av bygder. Tidigt i planeringen av projektet skapades begreppet ”landsbygdsenklav” och med detta 
begrepp som ledstjärna identifierades socken som ett möjligt sätt att uppfatta och beskriva en 
entreprenöriell bygd präglad av stark samhörighet och handlingskraft. I planeringen av projektet 
diskuterades vilka bygder (socknar) som kunde ingå i studien, vilket ledde till att socknarna Långasjö i 
Emmaboda kommun samt Älmeboda/Rävemåla och Urshult i Tingsryds kommun valdes 
ut.(Entreprenöriella landsbygdsenklaver, 2013) 

Sedan utförsäljningen av äldrevården började för ett par år sedan har allt fler privata aktörer börjat ta 
över driften över vården av de äldre i Sverige. Diskussionen om det är rätt att privata företag skall kunna 
göra miljonvinster på att bedriva äldreomsorg har under senare år flitigt diskuterats i medierna. Ofta väcks 
frågan om detta drar ner kvalitén på omsorgen eller om denna öppna konkurrens gör vården bättre, men 
detta kan ingen med säkerhet svara på. Många kommuner har valt att själva bedriva äldrevården och genom 
detta kvalitésäkra den och många av dessa ligger ute i mindre orter i Sverige. Varje år sammanställs 
undersökningar gjorda bland de äldre där de fått besvara frågan hur de upplever äldreomsorgen i den 
kommun de bor i. De senaste åren är det många mindre kommunerna som kommer i toppen av dessa 
undersökningar och 2012 kom bl.a. mindre kommuner som Sävsjö, Valdemarsvik och Gislaved i topp. 
(SKL) 

En annan diskussion som ofta sker i medierna berör landsbygden och att allt fler människor och företag 
flyttar ifrån den. Enligt en rapport som kom ut i mars förra året från EU:s statistikbyrå Eurostat, är Sverige 
det land i Europa som urbaniseras snabbast och idag lever var femte svensk i en storstad. Många bygder har 
de senaste hundra åren urvattnats på sin befolkning som flyttat in till de större städerna och detta gäller 
speciellt de unga som flyttar till dessa större städer för utbildning och för att jobba. Utan dessa unga sker 
ingen föryngring i bygderna utan kvar i dessa blir de äldre vilket självklart inte är optimalt för att 
landsbygden skall utvecklas eller överleva. Avstånden på landsbygden är ofta långa till serviceinrättningar 
som ex. sjukvård, bank och matbutiker vilket kan vara svårt att ta sig till som äldre. Men trots detta väljer 
många äldre att bo kvar på landsbygden och frågan är varför de väljer att göra detta? 

I Älmeboda finns idag servicehuset Älmegården som ägs och drivs av Tingsryds kommun. Boendet har 
25 servicelägenheter och fungerar som en samlingspunkt för de äldre i bygden genom att exempelvis 
erbjuda pensionärer från socknen möjligheten att äta och att umgås i olika typer av aktiviteter. 

Allégården är ett servicehus som ligger centralt i Långasjö och ägs och drivs av Emmaboda kommun. 
Boendet innefattar 17 servicelägenheter och ligger inbäddad i ett grönområde där de äldre kan röra sig. I 
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servicehuset finns även ortens enda restaurang och café där många av bygdens invånare samlas under 
lunchrasterna. 

 

Syfte 
Projektet syftar till att undersöka de äldres livssituation på landsbygden. Intentionen med detta är att öka 

kunskapen om de äldres situation på landsbygden och försöka skapa en förståelse för den problematik som 
de äldre kan uppleva, vilket i slutändan kan bidra till att utveckla äldrevården i bygderna. 

Den andra aspekt som projektet även kommer att belysa är bygdernas historia, genom att tala med de 
äldre är förhoppningen att kunna se hur bygderna såg ut i början av förra seklet och hur bygden och 
äldrevården har utvecklats sedan dess.  

 

Genomförande 
Projektet bygger på intervjuer med de ansvariga på servicehusen, med de äldre som bor där och med 

pensionärer som fortfarande bor kvar i sina egna bostäder.  
Genom egna observationer på servicehusen har jag försökt urskilja skillnader som ex. service, 

personalens inställning och miljö. För att göra denna rapport så trovärdig som möjligt har jag gjort flera 
besök på boendena för att se eventuella skillnader. Under perioden hösten 2012 till våren 2013 har jag 
tillsammans med en projektgrupp använt oss av en fokusgrupp i Rävemåla. Denna fokusgrupp har givit oss 
mycket värdefull information om bl.a. vilka vi borde prata med och vilka personer som är ansvariga för 
servicehusen vilket har underlättat mycket av mitt arbete i Älmeboda. Jag har även deltagit vid en aktivitet 
som anordnats på Älmegården för att se vad som händer under den och hur många och vilka typer av äldre 
som deltar. I Långasjö har jag dessutom observerat hur det kan se ut vid lunchtid på Allégården, då många 
av de jag talat med har sagt att detta är en samlingsplats för de äldre, vilket jag även själv har observerat. 

I denna rapport har jag valt att använda mig av ordet ”servicehus” istället för äldreboende eftersom de 
personer jag talat med i dessa hus tydligt har poängterat att de ser lägenheterna som de äldre bor i som vilka 
andra lägenheter som helst. Jag delar deras åsikt om att ordet äldreboende kan ha en negativ klang och 
eftersom rummen som de äldre bor i har tillgång till faciliteter som dusch och kök/ pentry ser jag dem som 
lägenheter, och genom detta som en del av ett servicehus.  

Jag har i denna rapport använt mig av de nationella mål som regeringen har satt upp för hur 
äldrepolitiken skall bedrivas. Målen enligt denna handlingsplanen som kom 1998, är att de äldre skall: 
 Kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag. 
 Kunna åldras i trygghet och med bibelhållet oberoende i den mån det går. 
 Bemötas med respekt. 
 Ha tillgång till god vård och omsorg.  

I de intervjuer jag gjort med de äldre på servicehusen har jag aldrig använt några förutbestämda frågor 
utan försökt få personen att tala så fritt som möjligt då jag har velat få deras egna historier och åsikter utan 
min direkta påverkan. Har samtalet inte berört dessa punkter har jag försökt leda in samtalet till att beröra 
det. 

Intervjuerna i Älmeboda är gjorda i samförståend med den områdesansvarige på servicehuset och har 
genomförts i deras lokaler. Min första kontakt med servicehuset har skett genom den områdesansvarige och 
genom henne och personal har jag fått kontakt med människor som de ansett kunna passa mitt projekt. Det 
önskvärda har varit att personerna som jag intervjuat inte skall lida av någon större demenssjukdom och 
kunna föra ett samtal som de själva valt att delta i. Den områdesansvarige har tillsammans med 
representanter från bygden sedan kommit med förslag på personer som de anser uppfyller detta krav. 
Urvalet av personer har sedan gjorts utefter kön och om de bor på servicehuset eller inte, då jag har velat ha 
alla dessa kategorier representerade. I Allégårdens fall har det inte gått att intervjua någon boende på 
servicehuset då dessa lider av demens och således inte är tillgängliga att tala med. Efter ett försök att få 
kontakt med några av de äldre i bygden genom ett besök på Allégården under lunchtid då många äldre 
vistas där, tog jag kontakt med en äldre man från bygden som hjälpte mig att komma i kontakt med andra 
personer. Önskemålen på personerna som lämpar sig för intervjun har varit samma här och genom 
mailkontakt har vi kommit fram till lämpliga personer att tala med. 

Som ni kommer se senare så är upplägget under rubriken ”livskvalité för de äldre” olika under 
respektive bygd vilket är ett medvetet val. Eftersom jag talat med två olika grupper i Älmeboda, de som bor 



11 
 

på Älmegården och de som fortfarande bor kvar hemma, så ville jag få fram deras olika synsätt på 
äldrevården i denna rapport. Det är intressant att visa eftersom de har olika förhållningssätt till vården och 
för de som bor på Älmegården är den ett naturligt inslag i vardagen där ”de lever mitt i den” till skillnad 
från de som fortfarande bor hemma. I Långasjö fanns som tidigare nämnts inte denna möjlighet att visa på 
skillnad eftersom de boende på Allégården alla är dementa. 

Under projektets gång har mycket hänt och syftet med rapporten ändrats vilket jag ser som helt 
naturligt. Från den allra första början var min tanke att endast studera Älmeboda men under projektets gång 
har fler bygder kommit till och fallit bort för att tillslut bli två. Till min hjälp har jag haft två handledare 
och ytterligare en professor som hjälp mig. Dessutom har vi inom hela forskningslaget som utför projekten 
i de tre bygderna diskuterat projektet under våra möten som skett varje månad. Längs projektets gång har 
jag fått göra nya avvägningar då det uppstått hinder vilket till slut har mynnat ut i syftet ovan och i denna 
rapport. 
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SERVICEHUSEN – INTERVJUER MED DE 
OMRÅDESANSVARIGA PÅ SERVICEHUSEN 

Älmegården 
Områdeschefen för servicehuset i Älmeboda heter Camilla Miding och har sedan två månader haft 

ansvaret över servicehuset. Hon berättar att byggnaden har två olika avdelningar, där huvudbyggnaden som 
vi sitter i är Älmegården och har 17 lägenheter, gaveln till den heter Ängen och har 8 lägenheter och är till 
för svårt demenssjuka. Jag frågar hur de arbetar och hon svarar att de arbetar utefter ”den enskildes behov 
och önskemål”. Hon förklarar att de utgår mycket från sig själva och hur de själva skulle vilja bli bemötta 
och ha sin vardag. De låter de äldre göra de saker som de klarar av som t.ex. borsta sitt hår och sina tänder 
så långt det går, för att stimulera dem och få dem aktiva. Att bo på Älmegården skall vara som att bo i 
vilken annan lägenhet som helst, med skillnaden att hjälpen skall finnas nära som trygghet.  

På Älmegården arbetar ett 30-tal personer och Camilla säger att bemötandet och miljön är A och O. 
Camilla berömmer den personal som arbetar där just nu och säger att de gör ett fantastiskt jobb och att de 
ständigt är fokuserade på sitt arbete när de är här. Just denna medvetenhet är något annat som hon anser är 
viktigt eftersom de betyder mycket för de äldre och hur de upplever sin situation. 

Boendet är en träffpunkt för de äldre dit de kan komma och äta eller delta i aktiviteter som bingo och 
gymnastik eller gå till frisören och nagelterapeuten. Hon berättar att det för tillfället inte är någon kö för att 
komma in på Älmegården och att de bor många personer där just nu som tidigare bott i Rävemåla. Camilla 
poängterar att det inte är någon större skillnad hos de äldre om personen som kommer till Älmegården är 
från bygden eller inte, men många äldre har som önskemål att få komma till boendet i bygden när de inte 
klarar av att bo själva. Hon förklarar att processen om att få hjälp är kort och trots att biståndshandläggaren 
som utreder fallen sitter i Tingsryd är denne snabb och flexibel och ofta kommer beslutet samma dag som 
frågan ställs. 

På frågan hur hon tror att de är att bo i Rävemåla som äldre svarar hon att hon uppfattar det som tryggt 
”eftersom alla vet vem man är och var man hör hemma”. Hon anser att människorna som bor i Rävemåla är 
lugnade och mindre stressade än i en storstad vilket speglar av sig på de äldre. På frågan om det alltid är 
positivt att de äldre på Älmegården känner igen personalen från bygden svarar hon att det kan vara ett 
problem att båda personerna varit verksamma i närmiljön och att det kanske inte är så kul att ”ens gamla 
elev hjälper en på toa”. Överlag tror hon dock att det är en trygghet för de äldre att de känner igen 
vårdpersonalen sedan tidigare och att detta är en av fördel med att bo ute på landsbygden. Dessutom har 
många av de äldre länge på ett eller annat sätt haft en relation till Älmegården och personalen genom ex. 
hemtjänst eller att de deltagit i aktiviteter så när tiden kommer för att de inte längre klarar av att bo hemma 
själva, har de en positiv inställning till Älmegården. 

Älmeboda ligger i Tingsryds kommun och deras värdegrunder för all kommunal verksamhet är 
följande: 

”Vi respekterar människornas och verksamheternas lika värde, individernas olikheter och 
gruppens behov av utveckling. Genom att säga vad vi tycker, lyssna och våga ifrågasätta, bidrar 
vi till öppenhet. I vår organisation är det en självklarhet att dela med sig av information och 
idéer. Politiska beslut ska genomföras och att vara lojala mot fattade beslut är ett gemensamt 
ansvar. Genom att tillåtas vara sig själv, begå misstag och att respektera att olika åsikter 
uttrycks skapas en trygg miljö. Vi ska stödja och uppmuntra varandra och motverka skvaller och 
förtal. 
Att bidra till utveckling av vårt samhälle, vår organisation och vår verksamhet, ingår i vårt 
uppdrag. Vi visar ett positivt engagemang för både frågor som rör det egna ansvarsområdet och 
frågor som rör kommunen som helhet.” (Socialplan, 2011 s.17) 
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Och specifikt för äldreomsorgen skriver de: Äldreomsorgen ska se till varje individs behov och 
förutsättningar. Genom rådgivning och förebyggande insatser garanteras hjälp till självhjälp. Det ska ske 
genom respekt för den enskilde, ett gott bemötande och bred samverkan mellan olika verksamheter och 
intresseorganisationer. Anhörigstödet är en viktig del så att varje familj och enskild brukare själva kan 
påverka vården och omsorgen. Ett aktivt liv ska kunna erbjudas så länge det finns möjligheter och behov. 
Ett rehabiliterande synsätt ska genomsyra verksamheten. (Socialplan, 2011 s.18) 
 

Allégården 
Anita Bäckström är områdeschef för servicehuset i Långasjö och har arbetat där sedan många år 

tillbaka. Hon börjar med att berätta att Allégården har 17 lägenheter och att alla de äldre som bor på 
servicehuset idag är dementa och i behov av mycket hjälp. Förutom att hjälpa dessa tar de även hand om 
ca.50 personer som bor hemma och är i behov av hjälp, men inte i lika stor mån som de boende på 
Allégården. Hon pekar på en radhuslänga tvärs över gatan och förklarar att många äldre bor i de husen och 
att ”eftersom Långasjö inte är stort” kan de äldre som bor hemma snabbt få hjälp om det behövs.  Jag frågar 
om de boende främst är från bygden men Anita berättar att det idag inte finns någon på boendet som 
ursprungligen är från själva orten Långasjö utan är från närliggande bygder och från tätorten Emmaboda.  

För de boende i Långasjö säger Anita att Allégården är en mötesplats där alla i bygden möts under 
lunchen såväl de äldre i bygden som skolbarnen och de som arbetar på orten äter sin lunch här. Hon säger 
även att Långasjö är ett tryggt litet samhälle eftersom alla känner alla, vilket gör att människor lägger 
märket till ”om Elsa är ute och går kl. 11 på kvällen”. 

Jag frågar om det är svårt att få hjälp som äldre i bygden men Anita säger att om det anses finnas ett 
behov av hjälp kommer vården igång samma dag som förfrågan kommer in och hon tycker att processen är 
enkel. Hon berättar att trycket på Allégården inte är särskilt stort utan att det idag står en lägenhet ledig.  De 
erbjuder även ett korttidsboende där äldre som varit på sjukhus kan komma och få hjälp när de kommer 
hem eller som en avlastningsplats för en anhörig som behöver hjälp. 

Hon berättar att Emmaboda kommun 2011 utsågs till att bedriva Sveriges bästa äldrevård och tror att 
detta beror på att de lägger stort fokus på de äldres självbestämmande.  På Allégården lägger de stor vikt 
vid individens egna möjligheter och ger som exempel att de äldre kan välja att gå upp när de själva vill. På 
Alegården erbjuder de äldre att vistas mycket utomhus och har t.ex. ett trädgårdsland där de äldre kan 
hjälpa till att odla grönsaker som sedan serveras i restaurangen.  Anita anser även att personalen är en 
enormt viktig komponent för ett väl fungerande servicehus och hon är stolt över vilken tid och energi som 
de 21 i personalen lägger ner i sitt arbete.  Dessutom säger hon att ”Allégården är som en myndighet i 
Långasjö” dit ex. anhöriga som flyttat långt från bygden kan ringa och fråga om de sett deras nära nyligen 
eftersom denna inte svarar i telefonen. Då kan personalen åka ut och se till den äldre och återkomma med 
information om hur det står till. Andra typer av saker som de hjälper de äldre i bygden med kan vara hjälp 
med deklarationer eller att göra en felanmälan på telefonen hos de äldre. 

Emmaboda kommun som Långasjö är den del av, vann 2011 pris som den kommun som hade bäst och 
billgaste äldrevård. Grundsynen i Emmaboda kommun är följande enligt socialtjänstplanen: 
(Socialtjänsteplanen s.3-4) 
 Varje människa har ett eget ansvar och en egen vilja att själv hantera sin situation. Det vill säga att 

tillgodose sina egna och sina närståendes behov. 
 Varje människa har rätt att få ta detta ansvar. Ansvaret kan endast inskränkas med hänsyn till 

omgivningens rätt till skydd och utveckling. 
 Varje människa har någon förmåga att ta detta ansvar. 
 Varje insats skall ges i samråd och samverkan med den enskilde. Insatsen skall ges med hänsyn till den 

enskildes självbestämmande och integritet. 
 Vid alla åtgärder som rör barn skall barnens bästa komma i främsta rummet i enlighet med FN:s 

Barnkonvention. 
 Utifrån vår grundsyn och lagstiftning lägger vi fast följande verksamhetsidé för vårt arbete: 
 Vi skall genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra att behov av insatser 

uppkommer. 
 Vi skall verka för att den enskilde genom arbete, daglig verksamhet och annan sysselsättning ges 

möjlighet till ett meningsfullt liv. 
 Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns. Det vill säga när den enskilde inte har förmåga att 

tillgodose dessa behov genom egen försorg. 
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 Våra insatser skall alltid ges så att de stöder och utvecklar den enskildes förmåga och oberoende och 
bidrar till den enskildes möjligheter att leva ett värdigt liv. 
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INTERVJUER MED DE ÄLDRE 

Älmeboda 
Samtalen med de äldre i bygden är alltid intressanta och lärorika. Problemet är inte att få dem att börja 

tala utan att hänga med, då de blir entusiastiska när de talar om bygdens glansdagar under deras uppväxt. 
Alla samtal med de äldre utom ett sker på det hemtrevliga servicehuset Allégården där vi kan sitta och tala 
ostört. Den bilden som jag får av Älmeboda i samtalen med de äldre är att bygden är trygg att bo i och att 
invånarna har en enorm gemenskap och en kämparanda när det gäller att få saker gjorda. 

I Älmeboda talar jag med fem personerna som är mellan 81-96 år gamla och som har en eller annan 
relation till servicehuset Älmegården. Några av de personerna jag talat med bor på servicehuset, en annan 
har hemtjänst från det medan ytterligare några besöker det för att umgås med andra äldre. Av de personer 
jag talat med är tre uppvuxna i bygden och de två andra har flyttat dit under vuxen ålder men alla har de 
bott majoriteten av sitt liv i bygden. Två av de jag talar med är kvinnor och de tre andra män och bland 
dessa finns det bl.a. tidigare vaktmästare, lärare, snickare och lantbrukare.  

 

Dåtidens Älmeboda 
När vi i samtalen börjar prata om bygden berättar alla att mycket har hänt i Älmeboda sedan de var unga 

och att det inte alls är samma typ av bygd som när de växte upp. De som vuxit upp i bygden berättar att 
Rävemåla under deras uppväxt var ett centrum dit människor som bodde i den östra delen av Tingsryds 
kommun åkte för att besöka skomakaren, hattaffären eller någon av de tre speceriaffärerna. Idag är en del 
av dem sorgsna över att de enda som finns kvar från dessa dagar är en livsmedelsbutik och en bank, och 
många är övertygade om att skolan är det som troligvis kommer försvinna härnäst. Andra berättelser och 
minnen som kommer fram under samtalet rör bl.a. den järnväg som fanns i början av 1930-talet och som 
knöt samman bygden med Karlskrona tillsammans med en ångfärja och om de tre stora gårdarna som 
utgjorde stommen i Rävemåla under deras uppväxt.  

De jag talar med är väldigt kunniga om bygden och en herre berättar att befolkningen minskat från drygt 
4000 personer sedan hans uppväxt tills dagens ca 900 personer. En dam som inte är uppvuxen i bygden ger 
samma bild och berättar att den var annorlunda när hon flyttade dit för snart 50 år sedan och att invånarna 
var betydligt fler. Hon ger ett exempel på detta och berättar att det första året hon bodde i bygden var det 55 
konfirmander jämfört med dagens 2.  Damen beskriver även att hennes första tanke var att bygden varit 
väldigt isolerad och sluten, men säger att hon fort fick god kontakt med människor i och med hennes 
arbete. En anledning till varför befolkningen minskat får jag av en herre jag talar med som tror att detta 
beror på att många arbetstillfällen har försvunnit från bygden vilket har gjort att människor flyttat därifrån.  

Under våra samtal berättar de historier från sin barndom där det fanns fattigstugor, luffare och 
kringdrivande sotare i bygden. En herre berättar att han anser att allt har blivit sämre i bygden förutom på 
en punkt, livskvalitén för de äldre där han berättar att många av de äldre under hans uppväxt svalt och hade 
det mycket knapert och att det är en enorm skillnad jämfört med idag. En annan herre utvecklar 
resonemanget vidare och berättar även han att det inte existerade någon äldreomsorg när han växte upp 
utan att många äldre hade det mycket svårt och svalt när han var ung. Men han berättar även att det fanns 
ett fattighus i Flishult dit de äldre som inte hade någonstans att ta vägen kunde flytta och arbeta mot mat 
och husrum. Vidare berättar han att ”Rosenhill” byggdes i mitten på 1900-talet och var det första boendet 
för äldre i Rävemåla och som ersattes av Älmegården i slutet av seklet.  

Med en av damerna talar jag mycket om kyrkans roll i Älmeboda eftersom hon är religiös och damen 
berättar att kyrkan i bygden tidigare var en mötesplats för många äldre, men att den nu för tiden bara har 
öppet på söndagar då det är gudstjänst och beklagar sig över att det blivit så. 

Dagens Älmeboda och problematiken att bo på landsbygden 
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När vi i samtalen börjar prata om dagens Älmeboda och hur de ser på dess framtid kommer alltid 
skolans överlevnad upp som den viktigaste faktorn för att bygden skall överleva. Detta kan bero på att det 
är uppe på tapetern då det just nu rasar en diskussion och en strid mellan invånarna i bygden och de 
styrande politikerna i Tingsryd. Men oavsett av vilken anledning som skolan kommer upp så anser de jag 
talar med att den största problematiken för landsbygden är att dagens politiker inte lägger ner mycket 
resurser på att hålla landsbygden levande. Flera jag talar med förklarar att Tingsryds kommun tydligt 
marknadsför att de värnar om landsbygden i kommunen men att vad de säger och vad de gör är två helt 
olika saker och att de ständigt bara tar mer och mer ifrån dem. 

Ett problem för bygden som kan försvåras ännu mer, är om skolan läggs ner och många av de jag talar 
med tar upp är föryngringen i bygden eftersom befolkningen i bygden idag blir allt äldre. Enligt en herre 
grundar sig detta problem i många olika saker men det främsta ”är att många äldre människor sitter på hus 
som de inte behöver och de vägrar att släppa dessa utan istället låter dem förfalla”. Han berättar vidare att 
många yngre människor från bygden eller inifrån de större samhällena i regionen vill flytta ut till 
Älmeboda, men de hus som finns lediga ligger i tätorten Rävemåla och inte utanför dit de vill flytta för att 
ex. ha hästar. Herren förstår att många inte vill flytta in till tätorten eftersom det är som att bo i vilket 
samhälle som helst. 

En annan sak som de anser är viktig att ha kvar i bygden är matvarubutiken, som de anser fyller ett 
viktigt behov för de äldre i bygden eftersom många av dessa har svårt att ta sig in till Tingsryd för att 
handla. Dessutom säger en herre att den egentligen är den enda naturliga mötesplatsen som finns för 
bygdens invånare, och speciellt under vintertid när inte hembygdsföreningen är öppen.  
 

Livskvalité för de äldre 

Att bo på Älmegården 
En dam som bor på servicehuset tycker att det för det mesta har sina fördelar att bo på landsbygden när 

man blir gammal kontra storstaden och lyfter fram närheten till naturen som något som hon anser är viktigt 
för henne. Hon talar om tryggheten och lugnet av att bo på landsbygden och precis som de andra om 
nödvändigheten av att ha ett körkort för att kunna klara av att bo hemma. Hon trivs att bo på Älmegården 
men spenderar den mesta tiden inne på sitt rum där hon läser och ser på tv. Hon brukar vara med på de 
flesta aktiviteter som att spela bingo, fika, gymnastisera och höra på kyrkohedern, och tycker att 
Älmegården erbjuder ett lagom stort utbud av aktiviteter.  På frågan om hur personalen är svarar hon ”de 
kan inte vara bättre, man får alltid den hjälp man behöver och det är bara att trycka på armbandsuret så 
kommer de”. Hon berättar att hon tycker att maten är bra och att det är lagom med de tre måltider som 
serveras varje dag. Förutom det får de eftermiddagskaffe och hon säger att de alltid har möjligheten att få 
något till mål om de vill, men att hon aldrig vill ha det. Något hon anser att personalen är bra på är att 
uppmuntra de äldre att göra de saker som de klarar av som att borsta håret och klara av så mycket av sin 
hygien som möjligt. Hon säger att hon känner sig nöjd med sin tillvaro och att hon inte har något att klaga 
på och att hon lägger stort värde på att ha anhöriga nu när hon blivit gammal.  

Vi pratar lite om hennes rum och hon berättar att hon har valt att inreda sitt rum med ett stort bord och 
ett par stolar eftersom hon ofta får besök av både hennes barn och barnbarn, men även av ett par gamla 
väninnor som brukar komma på besök. Därför vill hon kunna vara ensam med dem på sitt rum och har 
dessutom kaffebryggare för att kunna bjuda dem på kaffe, och intrycket jag får är att hon verkligen ser 
hennes rum som vilken lägenhet som helst. Samtalet leder in på hur skillnaden är mellan att bo på 
Älmegården och de servicelägenheter som ligger precis utanför. Hon berättar att hon inte tycker att det inte 
är några större skillnader förutom att det känns lite tryggare att bo på Älmegården eftersom hjälpen är 
närmare till hands.  

En annan herre jag talar med som bor på Älmegården säger ”jag har trivts här sedan första dagen jag 
kom hit, det värsta är att jag inte har några anhöriga, men personalen är alla tiders och de gör allt vad de 
kan för mig”. Även han tycker att de är tryggt att bo i Rävemåla, även som gammal och att han aldrig 
skulle kunna tänka sig att bo någon annanstans. Han säger att de aktiviteter som Älmegården erbjuder inte 
är något för honom eftersom han hör så dåligt och därför har svårt att kommunicera med de andra som bor 
på Älmegården. På frågan om maten är bra svarar han att ”det inte alltid är så att man tycker om maten, 
men frukosten är det bästa på dagen och då kan man alltid äta sig mätt.” Vi pratar vidare om det är något 
han saknar och han säger att det enda han saknar är hembygdsföreningarna som han tidigare brukat besöka. 
Han förklarar att det är en viktig samlingslats för de äldre och att han uppskattat aktiviteterna som 
anordnats där då han har kunnat minnas tillbaka hur livet var under hans uppväxt. 
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Att bo hemma 
Kvinnan som har hemtjänsthjälp från Älmegården har personal som kommer och hjälper henne flera 

gånger per dag. Ibland kan hon känna att personen är stressade och inte har någon tid att stanna upp och 
prata, men hon tycker överlag att de är väldigt duktiga och trevliga. Damen säger att man inte kan begära 
att det skall vara samma personer som kommer varje dag och uppskattar när de kan stanna upp och prata 
med henne. Hon tycker att hon har en bra service eftersom hon ”får böcker en gång i månaden, frisören 
kommer om jag ringer efter henne, mataffären kommer med mat om jag beställer det och så får jag god mat 
från Älmegården tre gånger i veckan”. Nästan varje dag brukar hon dricka kaffe med sin granne och prata 
om vad som händer i samhället och i bygden och på torsdagar brukar hon vara med och spela bingo på 
Älmegården. Eftersom hon har problem med sina leder sitter hon i rullstol och har svårt att komma ut. 
Besöken från hemtjänsten och grannen är den vardagliga kontakten hon har med bygdens innevånare 
förutom när hennes söner kommer på besök och hjälper henne att komma ut. Hon poängterar dock att hon 
kan få hjälp att komma ut av hemtjänsten men att hon allt för oftast undanber detta och istället passar på att 
komma ut när någon av sönerna är på besök. 

En herre som också bor kvar hemma berättar att han så länge som det är möjligt vill bo kvar i sitt hem 
och klara sig själv, men att det för varje år som går blir svårare fysiskt. Herren berättar att det är ”lugnt och 
stilla och eftersom jag är uppvuxen på gården skulle jag inte vilja bo någon annanstans.” Än får han ingen 
hjälp från hemtjänsten, men han känner sig trygg i tron om att han får det den dagen det behövs och han 
anser att förmågan att kunna köra bil är nödvändigt för att han skall kunna bo hemma. Han berättar att han 
trivs i bygden och att han aldrig självmant kommer flytta från den. När han inte längre klarar av att bo själv 
vill han helst få en lägenhet bredvid Älmegården och den dagen han inte längre klarar av det heller vill han 
precis som sina föräldrar och sin fru gjort, flytta in på Älmegården. 

Vi pratar om hur hans vardag ser ut och om han träffar mycket människor på dagarna. Han berättar att 
han varje morgon ringer till sin granne som även han är ensamstående för att hålla uppsikt över varandra 
och att de ofta ses på eftermiddagarna och dricker kaffe och pratar. I bygden finns det ett litet utbud av 
aktiviteter för de äldre som kyrkan eller hembygdsföreningen anordnar, och han besöker ofta caféet i 
hembygdsgården på sommaren och berättar att han försöker vara med på så många saker som det går. Trots 
det tycker han att det skulle kunna finnas mer för de äldre att göra, främst under vintertiden då han upplever 
att tiden går sakta. Han är bedrövad över att kommunen drar ner på aktivitetera för de äldre och berättar att 
det förr om åren brukade vara bingo för de äldre på söndagar och att det var mycket uppskattat och 
besöktes av över hundra personer.  

En tidigare lantbrukare som också bor kvar ute på den gård som han bott på hela sitt liv ger en likande 
bild. Han berättar att han klarat sig på egen hand utan hemtjänst förutom en kort period efter en operation. 
Herren har varit involverad i många olika föreningar i byn som bl.a. hembygdföreiningen, SAP och skrivit i 
Älmebodaboken som ges ut varje år. Han försöker leva ett så aktivt liv som han kan och under somrarna är 
han ofta på hembygdsgården på söndagar och pratar om hur bygden såg ut under hans uppväxt och hur den 
har utvecklats. Herren berättar att pensionärsföreningen SAP som precis slagit sig samman med Tingsryds 
dito, förr om åren bl.a. brukade anordna flerdagars bussturer för de äldre och olika aktiviteter, men att det 
pga. det bristande engagemanget och den allt högre medelåldern har gjort att detta har försvunnit. Han 
tycker fortfarande att det finns tillräckligt för de äldre att göra i bygden och brukar vara med på caféet som 
anordnas på Älmegården. Han brukar oftast handla i Rävemåla men kör in till Tingsryd när de behövs. Vi 
pratar om butiker som tidigare funnits i bygden, men herren är förstående över att de inte längre finns kvar 
så många butiker i bygden eftersom invånarantalet minskat och vägarna blivit bättre och gjort det enklare 
att ta sig till Tingsryd och Växjö för att handla. Samtalet leder in på om han skulle kunna tänka sig att bo 
någon annanstans än i Älmeboda och precis som de andra äldre som bott i socknen hela sitt liv, har han 
svårt att se sig göra det. När han inte längre kan bo kvar hemma vill han gärna få en av de lägenheter som 
ligger intill Älmegården eller flytta in på servicehuset.  

 

Långasjö 
De äldre i bygden som jag träffar en efter en i sockenstugan mittemot kyrkan i centrala Långasjö är alla 

lugna och tar sig tid att svara utförligt på mina frågor. Alla personer jag talar med ger en bild av ett litet 
samhälle med stor omtänksamhet, välvilja och tillit till de andra i bygden. Ett par personer som från början 
är nervösa blir efter en stunds samtalande lugna och skiner upp då det börjar berätta sina historier från hur 
Långasjö var under deras ungdoms dagar och hur den förändrats enormt sedan dess. 
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I Långasjö talar jag med fem olika personer med olika relation till bygden där några är födda och 
uppvuxna i bygden, medan andra kommer från grannbygder eller betydligt längre bort och de är mellan 72 
och 89 år gamla. Gemensamt för dem alla är att de bott majoriteten av sitt liv i Långasjö och att de idag bor 
i den.  Tre av de jag talar med är män och de andra två är kvinnor, och de har alla arbetat med olika saker 
under deras yrkesverksamma liv, bland dessa finns det bl.a. tidigare snickare, rörmontörer, hembiträden 
och lantbrukare. 

 

Dåtidens Långasjö 
Det första som vi i alla samtal börjar prata om är hur bygden utvecklats sedan de var unga och svaret jag 

alltid får är att bygden såg helt annorlunda ut förr i tiden. Under deras uppväxt fanns det sex olika butiker 
inne i samhället däribland en hatt- och tygaffär och flera speceriaffärer men nu är alla butiker borta förutom 
en matvarubutik. En herre berättar att de byggnader som ligger tvärs över gatan från där vi sitter och som 
idag utgör vandrarhemet i Långasjö, tidigare var ett stall som användes av besökarna till kyrkan och att de 
var knökfullt under ex. julottan. Tätorten Långasjö bestod under deras uppväxt av prästgården som ägde all 
mark kring kyrkan och områdena som idag består av villor och hyreshus var då åkrar och våtmark.  

Vi pratar vidare om bygden och en dam berättar bl.a. att de tidigare varit tal om att bygga en järnväg dit 
men att de aldrig blev av. Hon berättar vidare att vägarna var mycket sämre förr i tiden och att de brukade 
få pulsa genom meterdjup snö på vägen till skolan under hennes uppväxt eftersom de inte kunde ploga 
dem. De jag talar med ger även en bild av att det fanns en söder sida och en norrsida sett från kyrkan och 
många av dåtidens invånare besökte aldrig den sida som de inte bodde i. Mötena mellan dessa personer 
skedde till största del i skolan och i kyrkan som då var mötesplatser för båda sidorna. En annan mötesplats 
var boskapsmarknaden på söndagarna på kyrkbacken där bygdens handlare köpte upp kalvar från 
lantbrukarna och som de senare slaktade och sålde vidare till handlare i Karlskrona.  

Jag får en väldigt intressant aspekt av en herre som växt upp i bygden om varför befolkningen har 
minskat sedan hans uppväxt och det är att det inte längre finns någon ”hierarki” i bygden. Under hans 
uppväxt fanns det en klick i bygden som styrde och ställde och de var en fördel för bygden i sig eftersom 
de såg efter sina intressen. Han menar på ”att det är A & O för en bygd, stad eller samhälle att det finns 
sådana personer i en bygd, och att de personer som idag tar beslut som påverkar Långasjö sitter långt bort. 
”Rangställningen i Långasjö var enorm när jag växte upp och jag som ansågs ligga i botten av denna 
märkte av det enormt mycket”. Han förklarar denna hierarki som att toppen av denna bestod av 
kommunordföranden och ägarna till de stora företagen i bygden. Längre ner fanns bl.a. prästen och de som 
ägde mycket mark och i botten de som inte hade något förutom en liten stuga eller t.o.m. inte ens det. De 
fruar som tillhörde toppen hade egna syjuntor med sin egen hierarki dit endast vissa var välkomna och ”alla 
viste om sin plats i bygden och var de hörde hemma eller inte”.   

En dam berättar att skillnaden på hur äldrevården bedrevs är enormt stor jämför med idag och att de 
människorna som bodde på Allégården under hennes uppväxt inte var inte lika sjuka och dementa som de 
är idag. Hon berättar att Allégården tidigare låg närmare vattnet men förstördes genom en brand. Den 
tidigare byggnaden var mer likt ett hus där de äldre bodde 3-4 personer i varje rum. En herre berättar att de 
personer som bodde där då brukade ta mer initiativ och göra saker själva och att Allégården mer fungerade 
som en bostad åt de äldre än som ett servicehus som det är idag. De som var riktigt sjuka och dementa 
flyttades in till St. Sigfrid i Växjö (eftersom Långasjö då tillhörde Kronoberg) och Allégården var därför ett 
boende med endast ålderstigna personer. En annan dam berättar om begreppet ”undantag” som jag aldrig 
tidigare hört talas om, vilket var ett villkor som oftast skrev in i köpehandlingen när någon köpte en gård 
från en äldre person. Villkoret innebar att de som köpte gården var tvungna att ta hand om de tidigare 
ägarna så länge som de levde och försörja dem med ett levnadsminimum som ex. ägg, mjölk och säd och 
ge dem skälig vård. Ville inte köparna att ägarna skulle bo kvar på gården utan istället låta dem bo på 
Allégården var de tvungna att betala för dem där. Detta var dåtidens äldrevård och ändrades först i och 
tjänstepensionsreformen på 1950-talet.  

 

Dagens Långasjö och problematiken att bo på landsbygden 
De äldre som jag talar med anser att det bara blir svårare och svårare för varje år att bo på landsbyggden 

och att kommunerna och regeringen inte gör tillräckligt mycket för att underlätta för människor att bo på 
landsbygden. En annan aktör som de anser förstör för landsbygden är de stora företagen och speciellt 
matvarubutikerna som Coop och Ica som flyttar sina butiker från landsbygden trots att dessa gör 
miljonvinster varje år. Dessa butiker uppfyller inte bara funktionen av att invånarna kan handla nära sina 
hem, utan har även en funktion som en mötesplats. En av herrarna säger ”staten måste hjälpa till och skapa 
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ett intresse för dessa företag att driva butiker på landsbygden, för dessa lägger ner sina butiker och flyttar in 
dem till tätorten och förväntar sig att människorna på landsbygden skall åka dit istället”. Han ger ett ex. på 
Arla som levererat mjölk till den lokala matvarubutiken i Långasjö men som tagit 500 kr i veckan för att 
göra det trots att de levererat mjölk till Allégården och skolan som ligger ca 100 meter bort gratis. Detta var 
en stor utgift för butiken men genom att de istället lät mjölken levereas till skolan slapp de kostnaden, men 
herren förstår inte hur staten inte kan göra något åt detta fusk. En annan aspekt på problematiken med 
landsbygden har en herre och säger att ”alla de större företagen som köper upp lokala företag inte bryr sig 
inte om landsbyden”.  Han utvecklar sitt resonemang genom att säga att många företag köper upp minder 
företag på landsbygden som tidigare haft en enorm betydelse för bygden och dess identitet, och gör om 
dessa till vilket annat multiomiljonföretag som helst. Alla de jag talar med understryker trots detta hur 
viktigt det är att behålla jobben kvar i bygden och berättar att arbetstillfällen som finns på företagen Södra 
och Flygt (numera Xylem) har betytt mycket för hur bygden ser ut idag.  

Kollektivtrafik är ett annat problem som de äldre tar upp som ett hinder att bo på landsbygden och i 
deras fall Långasjö. En herre berättar att bussen som går till Långasjö ett fåtal gånger per dag från 
Emmaboda inte får plocka upp passagerare i Långasjö och ta med dem till slutstationen i Vissefjärda pga. 
ett försäkringsproblem. Därför finns det idag inga kollektiva förbindelser från Långasjö till denna ort men 
från, vilket är en problematik som ingen förstår sig på. Skulle han önska skulle det finnas en ringlinje som 
gick oavbrutet mellan Emmaboda och Vissefjärda och som bara vände och gick tillbaka.  

Något som de är stolta över i Långasjö är deras matvaruaffär som alla byggdeinvånare har varit med och 
finansierat. När de båda tidigare matvaruaffärerna valde att lägga ner samtidigt startade bygden gemensamt 
företaget Butikslokal AB och sålde andelar i detta bolag till bygdens invånare. Bolaget byggde sedan den 
byggnad som inrymmer butiken idag och hyr ut lokalen till butikens ägare mot en marknadsmässigt låg 
hyra bara för att han skall finnas där. Alla jag talar med anser att det är ”A & O” för en bygds överlevnad 
att det finns en matvarubutik i den och att det krävs en köptrohet av dess invånare och alla försöker de dra 
sitt strå till stacken.  

Alla de jag talar med pratar om ”Långasjöandan” som bygger på gemenskap och sammanhållning. De 
menar på att detta är något undermedvetet hos alla invånare och att detta kan göra mycket för att attrahera 
människor att flytta dit istället för till en närliggande bygd. En herre berättar t.ex. att de sedan två år tillbaka 
har anordnat en skördefest i oktober och att detta har engagerat mycket människor och att uppslutningen 
från bygden har varit enorm. Han anser att de är viktigt att ha olika evenemang i bygden för att skapa en 
gemenskap och en annan herre ger ett ex. på stallet som byggdes mycket beror på denna ”Långasjöanda”.  
Andra ex. på evenemang som sker varje år är nationaldagsfirandet och sommarkören som uppträder 
varannan torsdag under sommaren och som är uppskattade och knyter samman bygden.  
 

Livskvalité för de äldre 
Samtalet leder in på hur de är att bo som äldre på landsbyden och då specifikt i Långasjö och alla jag 

talar med är överens om att de känns tryggt att bo i bygden. Eftersom de alla är födda i bygden eller har 
bott länge i den, säger alla de jag talat med att de helst vill bo sista tiden i livet i den. De berättar att de 
personer som inte bor på Allégården inte får komma och äta förens kl. 12.30, men att många brukar komma 
en stund innan och sätta sig och prata med varandra och diskutera vad som händer i bygden. En herre som 
äter där ofta med sin fru som bor där säger att maten som serveras är god och vällagd och att Allégården 
uppfyller en viktig funktion som en av de mest naturlig mötesplatserna för bygdens invånare, och speciellt 
för de äldre.  

Närheten till allt som ex. natur och bekanta, är en annan sak som de jag talat med tycker är fördelen med 
att bo på landsbygden som äldre. En dam berättar att ”människorna som bor i Långasjö har koll på varandra 
och har god personkännedom om varandras dagliga vanor”. Hon berättar att hon innan vårt möte varit iväg 
på ett läkarbesök och glömt att låsa dörren. När hon sedan kommit hem kom hennes granne ut och frågade 
var hon varit och berättade att hon varit och knackat på dörren för att se hur hon mådde. Eftersom damen 
inte varit hemma och dörren varit olåst hade grannen blivit orolig eftersom detta var något som damen 
aldrig brukade göra. Just omtanken om varandra tror hon inte går att finna i större städer och hon anser att 
detta är något som äldre värdesätter mycket.  

Flera av de äldre säger att de saknar en samlingsplats för de äldre utanför Allégården i form av en 
restaurang eller ett café. En herre beskriver att de kan vara jobbigt att besöka servicehuset för att äta 
eftersom ”det kan vara jobbigt att se vänner och släktingar i det tillståndet de är idag då minnas hur de varit 
tidigare”. Klintakrogen som var den restaurang som tidigare funnits och som brann ner för ett par år sedan 
var en samlingsplats för de äldre och när den försvann så blev det en tomhet. En dam menar på ”att man 
inte kan sakna saker som man aldrig haft” och att de eftersom de tidigare haft en restaurang kan sakna en 



20 
 

sådan samlingsplats, men inte andra saker som de aldrig har haft. De flesta av de jag talar med är inne på 
det spåret och en man förklarar detta som att ”vyerna minskar som äldre eftersom man vet att man inte kan 
använda det och det man lever på idag är minnena”. 

Hembygdsföreningen Klasatorpet är något som alla de äldre talar mycket varmt om och berättar att det 
är en form av samlingsplats för de äldre idag. Många äldre är engagerade i det och på sommaren arbetar ca 
50-60 äldre ideellt under de 90 dagar som det har öppet under sommaren och de kommer hela tiden in nya. 
Totalt jobbar de 4 pass fördelat på antingen för- eller eftermiddagen och de hela avslutas med en bussresa 
på hösten då de brukar besöka en annan hembygdsförening. Andra aktiviteter för de äldre finns på 
Allégården och på byggdegården och en del säger att de saknar fler aktiviteter för de äldre medan andra 
säger att orkar man så finns det mycket att göra. De finns en del föreningar som de jag talar med är aktiva i 
som ex. de politiska föreningarna PRO, CKF och SPF men de är även aktiva inom sockenföreningen och 
den lokala fotbollsföringen. En herre förklarar de som ”att det finns fler föreningar än vad de finns villiga 
pensionärer”.  

En del av de äldre som jag talar med säger att de är nöjda med att bara röra sig inom centralorten 
Långasjö medan andra ofta tar sig in till andra orter för att träffa människor utifrån. En herre berättar att 
han två gånger i veckan brukar köra in till Emmaboda för att träna på gymmet trots att företaget Södra har 
ett gym i Långasjö. Han säger att han gärna kör ett par mil extra för att kunna träffa gamla bekanta från 
tidigare arbeten han haft och som bor i Emmaboda och inte bara träffa de som bor i bygden. Men för att 
kunna göra detta krävs ett körkort och detta är alla eniga om är det viktigast för att man skall kunna bo kvar 
hemma. Alla handlar de så mycket de kan i den lokala matvaruaffären men eftersom de flesta jag talar med 
bor lite utanför tätorten Långasjö är de tvungna att ta sig dit med bil. De är överens om att den dagen de 
inte klarar av detta är de tvungna att flytta eller få mer hjälp av sina anhöriga och att körkortet är ”A & O” 
på landsbygden och att bilen gör dem rörliga. Att läkaren finns i Emmaboda och att denne måste godkänna 
om distriktssköterskan som finns på Allégården, får hjälpa dem eller inte anser de vara ett problem och 
något som skulle kunna ändras för att göra de enklare för de äldre.  

Allégården har för en del av de jag pratat med fungerat som ett avlastningsboende för deras nära och det 
är något som de uppskattat. Men är det något som jag verkligen märker att de saknar så är det som en herre 
uttrycker det ”ett hem där makar kan vara tillsammans och få lite hjälp med det som de behöver men ändå 
kunna leva så normalt som möjligt”. De jag talat med menar på att Allégården är en slutlig plats där man 
hamnar när man inte kan göra någonting alls, men att det borde finnas ett naturligt mellansteg där man som 
äldre kan behålla gemenskapen med sin make och träffa andra. De saknar att samhället idag inte satsar på 
de anhöriga utan att man lägger alldeles för stor press på dem att kunna hjälpa sin partner. De anser att 
detta är ett samhällsproblem i sig, men att de blir extra tydligt på landsbygden där avstånden är ännu längre. 
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ANALYS 

Det jag i denna analys kommer att göra är att analysera intervjuerna och försöka visa på hur de äldre 
anser att det är att bo på landsbygden som gammal. Då det andra syftet endast var att belysa bygdernas 
historia kommer jag inte lyfta upp detta i denna analys.  

 
De äldre jag talat med i bygderna är överlag mycket nöjda med att bo på landsbygden som gammal och 

uppfattar själva livskvalitén som hög. Många av de jag talar med har berättat att de upplever den lugna 
miljön och närheten till allt i bygden som de mest positiva sakerna med att bo på landsbygden. De talar 
dessutom mycket om tryggheten av att bo i en bygd där alla känner alla och är uppmärksamma på om något 
annorlunda händer. I båda bygderna vittnar många om att ser de en äldre person göra något som den inte 
brukar göra så griper de in och hjälper denna person. En annan sak som är kopplat till detta är att 
människor litar mycket på varandra och hjälps åt vilket det i intervjuerna kommit fram flera exempel på, 
som ex. att Allégården fungerar som en ”myndighet” som hjälper till med deklarationen om de behövs eller 
att de äldre hjälps åt med bankärenden eller att samköra till matvarubutiken.  

Den bild jag har fått av att bo på landsbygden som äldre, är att du inte saknar mycket som du aldrig har 
haft. De talar inte om att de vill ha dit samhällsinrättningar som ex. läkare och apotek utan de talar om att få 
tillbaka saker som försvunnit och få behålla det som de har idag. De har en enorm förståelse för att många 
butiker och restauranger inte kan gå runt ekonomiskt på landsbygden utan har funnit lösningar för att 
anpassa sig till verkligheten. De är kravlösa medborgare som är nöjda med att få bo i den bygd de levt hela 
eller stora delar av sitt liv i, vilket jag ser som en av de viktigaste slutsatserna med mitt arbete. 

Många anser trots detta att kommunen och företag som ex. ICA och Coop är de aktörer som förstör 
landsbygden mest. De förstnämnda lägger alldeles för lite resurser på landsbygden och tar mer och mer 
ifrån dem i form av ex. skola och kollektivtrafik. Företagen i sin tur saknar intresse i att värna om 
landsbygden genom att hålla butiker öppna på landsbygden, utan kräver istället att invånarna åker in till 
tätorterna för att handla. Andra har även förklarat problematiken med att större företag köper upp lokala 
landsbygdsföretag och tar bort ”deras identitet”. Detta sker genom att de gör om de till vilka 
multimiljonföretag som helst och inser inte betydelsen av företaget för bygden och dess invånare då det 
skapar arbetstillfällen.  

En annan sak som kommit fram i samtalen är att många saknar mer gemenskap med andra äldre och fler 
platser där dessa möten kan ske. I Långasjö skulle de vilja ha tillbaka en liknande restaurang som den som 
brann ner för ett par år sedan, främst för att den just var en mötesplats. De äldre i Rävemåla har inte 
uttryckligen sagt att de saknar en sådan, men i det de sagt kan jag mellan raderna urskilja att många av de 
äldre skulle vilja ha mer gemenskap med andra. Skillnaderna mellan bygderna är att serviceboendet i den 
senare bygden är öppen för alla äldre medan boendet i Långasjö endast erbjuder en gemenskap under 
luncherna. Jag kan förstå att många äldre kan tycka att det är jobbigt att vistas på servicehusen eftersom de 
då möter personer som de känner och som blivit enormt sjuka och inte går att känna igen. Det som skulle 
behövas i båda bygderna är en samlingsplats främst under vintertid där de äldre kan vistas utan denna 
påfrestning och umgås i den mån de känner att de vill.  

Möjligheten att kunna bo med sin make eller maka som äldre och sjuk är något som kommit upp i 
många samtal. Detta har tagits upp av personer som bott med en sjuk livskamrat och som fått dra ett 
otroligt lass för att fortfarande kunna bo med denna person. På äldreboendena idag finns inte möjligheten 
att bo tillsammans, utan alla lägenheter har bara plats för en person. I tätorten Emmaboda finns idag denna 
möjlighet att bo tillsammans på ett servicehus och detta är något som de äldre i Långasjö och Rävemåla 
även skulle vilja ha. I takt med att de stora barnkullarna som föddes under 40- och 50-talet snart går i 
pension kommer äldrevården behövas utvecklas och detta skulle kunna vara en del av det.  
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Alla de personer som jag talat med är idag ensamstående och har antagligen blivit det på senare år eller 
har varit det hela sitt liv. De pratar mycket om att de vill bo hemma så länge som de går och att de vill klara 
sig själva tills den dagen kommer då det inte längre klarar av detta. Att bo på landsbygden som äldre kräver 
mer än av de som bor i större städer eftersom avståenden till de mesta är mycket längre än för de som bor i 
städer. Alla de jag har talat med pratar om vikten av att ha ett körkort för att kunna bo hemma och berättar 
att mycket har eller kommer förändras den dagen det inte längre klarar av att köra. De flesta liknar detta 
med att det är den dagen som de är tvungna att flytta och bosätta sig i bygdens tätort eller att få mer hjälp 
av sina anhöriga eller av hemtjänsten.  

Betydelsen av att veta vad som händer i bygden är något som även är generellt i alla intervjuer jag gjort. 
Alla personer jag talat med är väldigt insatta i det som händer i bygden och de värnar otroligt mycket om 
den. Den bild jag har fått av de personer som fortfarande bor hemma och som är ”aktiva” är att de försöker 
delta och hjälpa bygden så mycket som de kan, medan de personer som bor på servicehuset blir 
uppdaterade av vad som sker av personalen. Detta ser jag som något unikt och är det jag kommer ta med 
mig från detta arbete som den största fördelen av att bo på landsbygden, viljan att alltid vara en del av 
något och verka för dess välmående och utveckling. 

Ser vi till de nationella målen som är uppsatta av regeringen så tycker jag att båda bygderna och deras 
kommuner lever upp till dessa på ett övertygande sätt. Äldrevården i bygderna försöker att få det äldre att 
leva ett aktivt liv genom att anordna aktiviteter för de boende (även de äldre utifrån i Älmeboda) och 
genom att låta de äldre göra så mycket av de som de klarar av i vardagen. De försöker även se till att de 
äldre känner sig trygga genom att tillmötesgå de behov som de äldre har, och bygderna själva vakar även 
över de äldre. I intervjuerna med de områdesansvariga har det tydligt framgått att de arbetar mycket med att 
bemöta de äldre med respekt och utgår från hur de själva skulle vilja bli bemötta. Sammanfattningsvis 
erbjuder servicehusen en god vård och omsorg i en hemtrevlig miljö och eftersom alla de jag talat med 
anser att vården från servicehusen är god och att de inte känner någon rädsla för att inte få den hjälp de 
behöver den dagen de inte klarar av sig själva så är betyget för servicehusen väl godkänt. Något som jag ser 
som en stor fördel med att bo på landsbygden är att när de äldre flyttar in på servicehusen har de ofta under 
en längre tid haft hemtjänst eller deltagit i aktiviteter i husen vilket gjort att skapat en positiv bild av det 
och en relation med personalen som gör att steget att flytta dit inte blir lika stort. 

En reflektion på en tänkbar fortsättning på detta projekt skulle kunna vara att se om det går att 
organisera de äldre i bygderna och försöka ge dem verktyg för att själva utveckla gemenskapen och de 
mötesplatser de gärna vill ha i bygderna. Genom att visa på att fler än bara de själv upplever en ensamhet 
(främst under vintertid) skulle många av de som idag känner sig ensamma kanske våga ta steget ut och säga 
att de känner sig ensamma och vill träffa andra. Många av de äldre säger även att de skulle vilja ha ett 
serviceboende där de kan bo med sin partner och få hjälp med saker i sin vardag. Jag skulle kunna se en 
tänkbar lösning att öka samordningen i bygden genom att kanske erbjuda en ”tjänstepool” som ägs av de 
äldre i bygden. En del av de jag pratat med saknar anhöriga helt eller i närheten och genom denna 
tjänstepool skulle de kunna få hjälp med fysiska eller mer praktiska saker i sin vardag vilket skulle kunna 
förlänga tiden de kan bo hemma. Ett exempel skulle kunna vara en trädgårdsmästare, chaufför och städare 
som tillsammans ”ägs” av ett trettiotal personer. Dessa personer delar på att betala deras löner och på deras 
tjänster och får hjälp med de saker som de inte känner att de klarar av. Vidare skulle detta kunna ge 
arbetstillfällen i bygden och på så sätt även få fler personer att kunna bo i den och tillsammans med 
hemtjänsten skulle detta kunna hjälpa till att utveckla äldrevården i bygderna och skapa en ännu bättre 
äldrevård. 

 

Vidare studier av äldrevården på landsbygden 
Om någon skulle vilja fortsätta att bygga vidare på studien jag gjort i bygderna finns det en del saker jag 

skulle rekommendera att göra. Ett av de syften jag hade i tankarna från början var att se närmare på om det 
finns några skillnader i synen på hur äldrevården bedrivs hos de äldre som bor på landsbygden och de som 
bor i tätorter. Detta skulle en fortsatt studie kunna se närmare på genom att tillämpa samma 
tillvägagångssätt som jag gjort i denna studie i tätorterna Tingsryd och Emmaboda. Genom att studera detta 
skulle de kunna se om de faktorer jag kommit fram till är unika för en mindre bygd i en kommun eller om 
dessa är generella för alla äldre i en kommun. Kanske är det så att de som bor i de större tätorterna upplever 
samma saker som de på landsbygden gör och kanske är upplevelserna kommunal? Genom att göra en 
studie av tätorterna går det enklare att se vilka faktorer som är just ”rena landsbygdsproblem” och vilka 
som är generella för kommunen i helhet. 
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En fortsatt studie skulle även kunna se närmare på bygden Urshult för att se hur de äldre där uppfattar 
att det är att bli äldre på landsbygden och hur de upplever livskvalitén. Denna bygd hade jag inte tid att 
studera och skulle jag själv fortsätta med studien skulle jag vilja se närmare på den. En fråga är ex. om det 
finns några skillnader i synen på hur det är att bli äldre mellan invånarna i Urshult och i Älmeboda? 
Upplever de samma saker eller har de andra saker som de anser är viktiga eller som de saknar? Då båda 
bygderna tillhör samma kommun skulle även andra faktorer kunna jämföras, t.ex. om äldrevården i 
bygdernas servicehus bedrivs på samma sätt eller om det finns några ”politiska faktorer” (ex. om det spelar 
någon roll var toppolitikerna bor) som spelar in. Detta resonemang är något som jag mellan raderna har 
uppfattat att en del tror, och det vore intressant att se om det finns några belägg för det eller inte. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara den artikel som publicerades i Smålandsposten i april i år (SMP, 2013) 
där journalisten endast ställde frågan om Älmegården var i riskzonen att läggas ner och inte serviceboendet 
Äppelgården i Urshult. Frågan är om det finns några ”osynliga” krafter bakom detta?  

Något som självklart även en fortsättning av studien skulle kunna göra är att tala med fler äldre i 
Älmeboda och Långasjö för att samla in fler synsätt på hur äldrevården bedrivs och fler berättelser om 
bygdernas historia. Den som fortsätter skulle även kunna segmentera invånarna ytterligare och se om det 
ex. finns några skillnader i synen på äldrevården mellan de som bott länge i de centrala delarna av bygden 
eller de som bott utanför och om det finns några skillnader i synen på kvalitén mellan män och kvinnor. 
Eftersom de ständigt sker ett ”generationsskifte” med nya pensionärer i bygderna samtidigt som en del 
faller bort och dör, och eftersom samhället ständigt förändras, är denna form av studie för alltid levande 
och kan göras om gång på gång med nya resultat. 

 

Reflektion 
För snart nio månader sedan fick jag och sju andra studenter reda på att vi fått möjligheten att vara med 

på det första Kampradfinansierade forskningsprojektet. Jag kan inte påstå att jag kunde ana vad arbetet 
egentligen skulle innebära men i efterhand är jag glad att jag valde att hoppa på. Det känns som om jag fått 
använda mycket av det jag lärt mig under min tid på EBD programmet i Växjö och att arbeta med ett 
projekt under en så lång tid har varit enormt lärorikt. Självklart har det varit utmanande att göra detta 
utöver mina vanliga heltidsstudier men på något sätt har jag fått det hela att gå ihop och bara det har varit 
en enorm lärdom. Arbetet har under långa perioder vart ensamt och jag har inte känt mig som en del av 
forskningsgruppen i Rävemåla eftersom mitt projekt legat utanför de idéer som kom fram på 
fokusgruppsmötet i bygden i höstas och som de två andra studenterna i Rävemåla arbetade vidare med. Det 
har inte heller varit lika omtalat och ”glamouröst” som att arbeta med skolfrågan eller Rävsjön och därför 
har det ibland känts som att mitt projekt mycket skett i skymundan eftersom det inte direkt gett något 
tillbaka till bygden. Att jag inte var med från början i Långasjö och det första fokusgruppsmötet kan jag i 
efterhand känna var tråkigt, men eftersom jag inte då visste att jag ville arbeta med äldrefrågan är det inget 
jag kunnat göra något åt. 

När vi skulle välja projekt var det från början inte ett självklart val att rikta in mig på äldrevården. 
Eftersom jag växt upp med både mina mor- och farföräldrar och haft en nära relation till dem och dessutom 
spenderat mina somrar sedan jag föddes i en bygd ca.5 mil från Rävemåla, kände jag att jag ville veta mer 
om hur det är att bli äldre på landsbygden.  Under arbetsprocessen hände mycket och som jag nämnde i 
rapporten kom fler bygder till och föll bort i olika faser under projektets gång. I en fas var tanken att jag 
skulle få hjälp av en tjej men dagen innan hon skulle börja meddelade hon att hon fått ett annat erbjudande 
som hon tackat ja till. Mycket tid spilldes på detta eftersom jag planerat i en månad för hur vi skulle arbeta 
och istället för att studera alla de tre bygderna som är en del av det övergripande forskningsprojektet plus 
de två tätorterna i respektive kommun, valde jag att endast studera två bygder. Att studera Rävemåla/ 
Älmeboda var en självklarhet eftersom jag var med i den gruppen från början och sedan föll valet på 
Långasjö efter ett samtal med Anders W Johansson som är ansvarig för det övergripande projektet. Jag 
tycker i efterhand att det var tråkigt att jag inte hade den tid och de resurser som krävdes för att studera alla 
tre bygder, men jag hoppas att någon annan inom snar framtid kan studera den sista bygden Urshult.  

Jag skulle vilja tacka för att jag fick möjligheten att delta i Kampradprojektet och återigen säga att det 
varit otroligt lärorikt och men även roligt. Dessutom skulle jag vilja tacka Pia och Camilla i Rävemåla samt 
Stig och Anita i Långasjö för den hjälp de gett mig under projektets gång, tack! 
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INLEDNING. URSHULT 

Bakgrund 
Denna rapport är en påbyggnad på ”Projekt äldreomsorg” som skrevs av Hampus Meisner (2013). 

”Projekt äldreomsorg” är en del i det större projektet ”Entreprenöriella landsbygdsenklaver” som 
finansieras av Familjen Kamprads stiftelse inom området entreprenörskap. 

Hampus Meisner (2013) undersökte hur de äldre anser att det är att bo på landsbygden som gammal. 
Studier gjordes i orterna Älmeboda och Långasjö via besök på respektive orts servicehus. Det var 
meningen att vidare studier av äldrevården i Urshult skulle ske men han hann inte med detta, därav denna 
påbyggnadsrapport.  

 

Syfte 
Denna rapport syftar till att ta reda på hur de äldre i Urshult upplever situationen att bo på landsbygden. 

En del syftar till att få en djupare förståelse för hur Urshult har utvecklats genom åren.  
 

Genomförande 
Projektet bygger på intervjuer med åtta av de äldre som bor i Urshult, två ur personalen på servicehuset 

Äppelgården och två av de äldre som bor på servicehuset. Projektet är ett påbyggnads arbete av rapporten 
”Projekt äldreomsorg” och ska fungera som ett komplement till informationen i den rapporten.  

Det har gjorts en gruppintervju och fyra intervjuer där en person åt gången intervjuas. Vi har inte använt 
oss av några förutbestämda frågor men samtidigt försökt att styra samtalen för att behandla områden som 
berörs i rapporten ”Projekt äldreomsorg”. Det har gjorts för att det sa vara möjligt att jämföra resultaten 
från de olika samhällena.  

Under gruppintervjun fick alla presentera sig kort genom att berätta vad de hette, hur gamla de var och 
hur länge de hade bott i Urshult. Diskussionen tog sedan fart av sig själv och vår uppgift var att styra 
diskussionen och få den att gå vidare så att alla områden skulle diskuteras. I intervjuerna med en pensionär 
åt gången fungerade intervjuerna som vanliga samtal där vi ställde följdfrågor när intressanta områden 
diskuterades. Kontakten med intervjuobjekten fick vi ursprungligen från områdesansvarig på Äppelgården. 
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SERVICEHUSET ÄPPELGÅRDEN- INTERVJU MED 
OMRÅDESANSVARIGA  

Vi bokade möte med Annika Håkansson som är områdeschef på Äppelgården. När vi stannade bilen 
utanför Äppelgården var det bara vinden som susade i övrigt var samhället väldigt lugnt och stilla. Vi tog 
en nypa luft och klev sedan in genom grinden som spärrade av innergården från parkeringen och gick 
vidare in i Servicehuset. Det var väldigt tyst och lugnt även inne i servicehuset. Efter en kort stunds väntan 
kom Annika och en undersköterska och hälsade glatt. De tog oss med in i matsalen där personalen var i full 
gång med att plocka undan och städa efter lunchen. De bjöd på kaffe och ville mer än gärna hjälpa till och 
svara på våra frågor. 

 

Äppelgården 
Områdeschefen och undersköterskan berättade att Äppelgården är byggd i början av 80-talet och var 

tänkt att fungera som ett servicehus. Vid den tiden fanns även ett sjukhem dit de äldre fick flytta när de blev 
sämre. År 1993 lades sjukhemmet ner, det medförde att de äldre blev kvar på Äppelgården även när de blev 
sämre. När sjukhemmet inte längre existerade ökade trycket på Äppelgården vilket i sin tur medförde att 
kraven för att få bo på Äppelgården höjdes. Mer fokus lades på hemtjänst för att de gamla skulle kunna bo 
kvar hemma längre. De förklarade att anställda idag ser Äppelgården som ett äldreboende snarare än ett 
servicehus, p.g.a. att de boende idag har sämre hälsa än när sjukhemmet existerade.  

Nyligen stängdes korttidsavdelningen på Äppelgården p.g.a. besparingar och 11 lägenheter försvann. 
Idag finns det 30 stycken lägenheter på Äppelgården varav 18 stycken är tvårumslägenheter och 12 stycken 
är enrumslägenheter. Endast en av dessa lägenheter används för korttidsboende. Lägenheterna är fördelade 
på tre olika avdelningar med egna matsalar för att minska stressen för de boende. De berättade att 
personalen jobbar med gruppvård. Gruppvård innebär att de boende och anställda är indelade i mindre 
grupper. Många av de boende är dementa och har svårt att vistas i större grupper. Demens ställer högre 
krav på att vardagen består av fasta rutiner som utförs av välkända ansikten. Gruppvården ökar de boendes 
trygghet vilket är en utav de värdegrunder Äppelgården följer.  

Vi entrén på Äppelgården finns en stor gemensam matsal som inte används av de boende. Matsalen 
fungerar som lunchrum för en dagligverksamhet i närheten samt mötesplats när de boende får besök av 
anhöriga. Tidigare kom många pensionärer som hade hemtjänst och åt lunch i matsalen. Efter 
regeländringar blev det dock dyrare för dem att äta på Äppelgården än att få maten hemkörd vilket 
resulterade i att de stannar hemma istället.  

Hemtjänsten åker ut till pensionärer i samhället upp till åtta gånger per dygn. De levererar mat, städar, 
handlar och går promenader med de äldre. Hemtjänsten besöker även vissa under natten för att de ska 
känna sig trygga. Det är 12 stycken anställda i hemtjänsten, tio stycken jobbar dagtid och två stycken under 
natten. Hemtjänstens nattpatrull går även in och hjälper nattpersonalen på Äppelgården under vissa delar av 
natten. Det är alltid två stycken som har ansvar för Äppelgården nattetid, på dagen är de tre på varje 
avdelning. 

De berättade att det inte finns någon max gräns på antalet brukare av hemtjänst. När hemtjänsten inte 
längre är tillräcklig kan de äldre ansöka om att få flytta in på Äppelgården. Handläggningstiden av en 
ansökan tar ca en vecka. Idag finns det ett par tomma lägenheter på Äppelgården men under andra perioder 
är alla bebodda. De anställda på Äppelgården är väldigt stolta över att kunna erbjuda boende för par. Om en 
part är i behov av vård på Äppelgården får den andra parten flytta med. Skulle personen med vårdbehov 
avlida får dennes partner bo kvar.  
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Äppelgården erbjuder sina boende flera olika aktiviteter. Varje dag erbjuder de fikastunder för de 
boende som orkar. I samband med fikat spelar man ibland spel eller sjunger tillsammans. Vissa dagar 
kommer Urshult församling på besök, dessa dagar håller man gudstjänst och sjunger psalmer. Ett 
aktivitetsombud anordnar promenader och större aktiviteter. Vid vårt besök på Äppelgården deltog många 
av de boende i en aktivitetsdag med temat skog. Utöver aktiviteterna finns det även tillgång till friskvård 
som t.ex. sjukgymnastik och träff med arbetsterapeut. En extern frisör och fotvårdare besöker också 
Äppelgården med jämna mellanrum.  

Annika har intrycket av att de boende och brukarna av hemtjänst är nöjda med vården de får. För att 
säkerställa de nyinflyttades trivsel anordnas gruppmöten veckorna efter att de boende flyttat in. I mötena 
diskuteras hur omställningen efter flytten har varit och hur de trivs på Äppelgården. Både de anhöriga och 
boende har alltid möjlighet att fylla i ett formulär med sina synpunkter om Äppelgården och vården. 
Annika har aldrig tagit emot ett formulär med synpunkter. Hon berättar att Urshult är ett litet samhälle där 
alla känner alla, vid synpunkter på Äppelgårdens verksamhet väljer därför anhöriga eller boende att prata 
direkt med personalen.  

 
Urshult ligger i Tingsryds kommun och måste därför följa kommunens värdegrunder för kommunal 

verksamhet. Värdegrunden för Tingsryds kommun lyder: 
”Vi respekterar människornas och verksamheternas lika värde, individernas olikheter och 
gruppens behov av utveckling. Genom att säga vad vi tycker, lyssna och våga ifrågasätta, bidrar 
vi till öppenhet. I vår organisation är det en självklarhet att dela med sig av information och 
idéer. Politiska beslut ska genomföras och att vara lojala mot fattade beslut är ett gemensamt 
ansvar. Genom att tillåtas vara sig själv, begå misstag och att respektera att olika åsikter 
uttrycks skapas en trygg miljö. Vi ska stödja och uppmuntra varandra och motverka skvaller och 
förtal. Att bidra till utveckling av vårt samhälle, vår organisation och vår verksamhet, ingår i 
vårt uppdrag. Vi visar ett positivt engagemang för både frågor som rör det egna ansvarsområdet 
och frågor som rör kommunen som helhet.” (Tingsryd, 2013 s. 4) 

 
Annika berättar att respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang diskuteras kontinuerligt på 

Äppelgården. Personalen har även haft gruppmöten där det fastställts vad värdegrunderna betyder för 
Äppelgården. Gruppmötena har resulterat i ett dokument där riktlinjer och rutiner har bestämts utifrån 
värdegrunderna. 
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INTERVJU MED DE ÄLDRE  

I intervjuerna med de äldre i Urshult har det målats upp en levande bild av samhället och även bjudits 
på en stor portion gamla minnen och anekdoter. Vi överraskas av hur drivna och aktiva många av de äldre 
är och fascineras av deras livsglädje. De flesta av intervjuerna har ägt rum i de gamlas hem runtom i 
Urshult. Det har även gjorts intervjuer med två pensionärer som bor på servicehuset Äppelgården. Totalt 
har tio pensionärer från bygden intervjuats. Första intervjun som gjordes var en gruppintervju med sex 
stycken deltagare, i övriga intervjuer var det en pensionär åt gången som intervjuades. Åldern på de 
intervjuade har varit mellan 74-94 år och alla utom en har vuxit upp i eller strax utanför Urshult. En av 
damerna vi intervjuade flyttade till Urshult i vuxen ålder. Av de personer som har intervjuats så har sex 
stycken varit män och fyra stycken varit kvinnor. De intervjuade har tidigare varit lantbrukare, äppelodlare, 
lärare och husmor.  

 

Urshult  
Urshult är en del utav Tingsrydkommun. Idag är det 794 invånare som samsas på en yta på 146,31 tunnland 
vilket innebär 542,68 invånare per km2 (Befolkning, u.å).  
Samhället erbjuder bland annat motionsspår, tennisbana, fiskemöjligheter och matbutik.  
Natur och Sjö är nära, om det efterfrågas stadsliv så ligger Växjö, Karlshamn och Älmhult inom en radie på 
fyra mil(Urshult, u.å.).  

 

Dåtidens Urshult  
Tidigt i intervjuerna med de äldre i Urshult blir det tydligt att samhället har förändrats mycket de 

senaste 100 åren. Genom intervjuerna målas bilden av ett levande jordbrukssamhälle fyllt med 
handelsbodar och bruk upp. Under en intervju får vi en lapp av en äldre dam där hon har listat 17 butiker 
och andra verksamheter som har funnits i Urshult med omnejd. Det har varit allt från matbutiker och 
skräddare till musterier, kvarnar och även en polisstation. Systembolaget hade till och med utlämningsställe 
hos en av skomakarna som i folkmun kallades för ”Kalle konjak”. En av de äldre berättar att det under 
samma tid även fanns en fruktbutik i Urshult som hette ”Bolaget”, vilket ledde till ett missförstånd i en 
tidningsartikel. Det var en journalist på besök i Urshult som hade frågat en av byborna var bolaget låg, han 
ville köpa sig något stark att dricka. Journalisten fick då svaret att ville han ha något starkt att dricka skulle 
han inte gå till Bolaget utan till ”Kalle konjak”. Det hela resulterade i en tidningsartikel som beskrev de 
förskräckliga affärerna som Urshultsborna gjorde, Urshultsborna köpte inte sprit på bolaget utan hos ”Kalle 
konjak”.  

Något som flera av de äldre vi intervjuat saknar är alla de kurser och studiecirklar som var populära 
under 50-talet. En äldre dam berättar att kvinnorna i Urshult deltog i både sykurser och vävkurser vilka var 
uppskattade och bidrog till ökad gemenskap bland kvinnorna i Urshult. Männen deltog i olika studiecirklar, 
en äldre man kommer ihåg den första studiecirkeln han deltog i som handlade om förbränningsmotorer.  
Förr fanns det även fler skolor i Urshult, samtidigt var det så många som åtta stycken skolor i Urshult med 
omnejd. En äldre man vi intervjuade minns att det var stor brist på lärare. Han berättar att deras lärarinna 
var 81 år och inte kunde lära ut på sjunde klass nivå. Det resulterade i att de aldrig öppnade böckerna de 
skulle läst i sjunde klass utan gick istället om sjätte klass.  

Många av de äldre som intervjuades menar att kyrkan hade stort inflytande över bygden förr. En av de 
äldre som intervjuades berättar att i slutet av 1800-talet var Urshult församling större än Växjö stad, med 
över 5000 medlemmar. Kyrkan var en mötesplats där folk träffades och umgicks. En av de äldre damerna 
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minns att hon som liten uppfattade Urshult julotta som något väldigt storslaget. De äldre berättar att kyrkan 
ägde stora marker kring Urshult. Stora delar av markerna arrenderades av småbönder i Urshult som bedrev 
jordbruk på sin arrenderade mark.  

Urshult är känt för sina äppelodlingar och förr i tiden var det många stora odlingar i bygden, speciellt i 
de norra delarna. En av de äldre menar att det är av naturliga skäl som det har blivit så mycket 
äppelodlingar i Urshult. Blandningen av granit och gnejs är perfekt i jorden och gör att det lämpar sig 
mycket bra för äppelodlingar. Priserna på frukt var mycket bättre förr i tiden vilket gjorde att man ”tjänade 
bra med pengar” och det ledde också till fler odlingar. I slutet av 40-talet gick odlarna över från att bara 
odla på äng till att även odla på åkermark. Några av de äldre som intervjuades menar att de gynnsamma 
odlingsförhållandena i de norra delarna av Urshult, områden som Vemboö skapade avundsjuka bland 
boende i de södra delarna av Urshult. En äldre man från Vemboö berättar att man hörde uttalanden som 
”man tar sig inte till Vemboö, jävla bönder” från ”döarna” som de boende i Urshults södra delar kallades. 
Avundsjukan Vemboöbon pratade om gör sig synlig i en intervju med en äldre man från de södra delarna 
av Urshult. Mannen berättar om en odlare från Vemboö som hade stor omsättning och många odlingar, ”jag 
tyckte han hade lite väl mycket” säger mannen och fortsätter med att säga ”han kunde inte överblicka”.  

 

Dagens Urshult  
Enligt de gamla som intervjuades är Urshult inte lika levande som för 50 år sedan. Antalet invånare i 

bygden har minskat och fler väljer att flytta ifrån Urshult. Det är främst de yngre som flyttar och många 
upplever att medelåldern i bygden är högre än den var förr. Enligt en herre står det en del tomma hus i 
samhället eftersom det inte är så lätt att få dem sålda. Näringsverksamheten i bygden har enligt en äldre 
dam minskat mycket. En herre berättar att det idag bara finns en livsmedelsbutik kvar som går i konkurs 
med jämna mellanrum och att de flesta invånarna i Urshult handlar sina livsmedel på ”Börjes i Tingsryd”.  

Kyrkan har inte lika stort inflytande över bygden som den hade förr, en äldre herre säger att ”folk går 
inte i kyrkan lika mycket längre”. Det bekräftas av en äldre dam som säger att antalet konfirmanders har 
minskat, ”de var 17 stycken i år, det var ovanligt många” en annan dam minns att de var 72 stycken 
konfirmanders när hon konfirmerades. Samtliga pastorat runt om i bygden har slagits ihop och idag är hela 
Tingsryd kommun ett pastorat. Antalet skolor har också minskat i Urshult, idag finns bara en skola kvar i 
samhället där elever går upp till nionde klass. 

Flera av de intervjuade menar att jordbruken i Urshult har minskat och idag finns väldigt få jordbruk 
kvar. Enligt en herre finns det idag inte samma förutsättningar att tjäna pengar på jordbruk och speciellt på 
äppelodlingar, som det gjorde förr. Det har lett till att fruktproduktionen i Urshult har minskat kraftigt de 
senaste 50 åren. Samtidigt menar en herre att Urshult har gått från jordbrukssamhälle och blivit mer 
industrialiserat. Han säger att idag finns det en emballagefabrik flera små mekaniska industrier och ett 
modern sågverk i Urshult. En annan man säger att det är ”hyfsad sysselsättning” inom industrin i Urshult.  

Många tycker det är synd att äppelodlingarna försvinner och en herre säger, ”det är ju det Urshult är 
känt för”. Samtidigt görs det en del för att rädda äppelodlingarna från att dö ut. En av de intervjuade säger 
att man haft flera ”väckelsemöten” med landshövdingen i hopp om att hålla fruktproduktionen vid liv i 
Urshult. Enligt en annan herre har det nyligen gjorts satsningar och flera nya odlingar är på väg att 
upprättas i bygden.  

Genom intervjuerna blir det tydligt att det finns flera entreprenörer som har idéer de har valt att satsa på 
i Urshult. De intervjuade berättar att det var ”ett par duktiga” som flyttade till Urshult och såg till att 
samhället fick bredband vilket många av de intervjuade tyckte var ett lyft för samhället, ”vi har goda 
kontakter nu” berättar en av de intervjuade. En herre berättar att i Urshult ligger Sveriges största tillverkare 
av vinylskivor. Det är även en entreprenör som jobbar med att öppna upp ett musteri i bygden.  

Något som det satsas mycket på i Urshult är turismen. De intervjuade berättar att det finn flera stugor 
och rum att hyra under sommaren. Bygden har en camping som är välbesökt under sommaren. Campingen 
drivs av en entreprenör som även arrangerar olika festligheter under sommarmånaderna, när intervjuerna 
gjordes stundade en årlig fest som heter ”afterplock”. Afterplock hålls på hösten efter skörden, ”man 
dricker öl och vin” säger en av de intervjuade. En herre berättar att en stor del av turisterna är fisketurister 
som besöker Urshult för att fiska i sjöarna runtom bygden. Kommunen är engagerad i att locka turister till 
Urshult, en av de intervjuade berättar att Urshult ska få en nationalpark ”som de hoppas ska locka turister 
till förbannelse”. I en av intervjuerna berättar en herre om ett projekt kommunen jobbar med för att få 
Holländare att flytta till Urshult permanent. Han berättar att flera Holländare har flyttat till bygden de 
senaste åren och att det beror på att mark är mycket billigare i Urshult än i Holland.  
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Att vara äldre och bo på landsbygden 
De äldre på landsbygden är i olika stort behov av hjälp. Äldreomsorgen erbjuder hjälp till de som 

behöver stöd och omvårdnad i hemmet. Kommunen ger bidrag till bostadsanpassning för att underlätta i 
hemmet vid funktionshinder och handikapp. För den som ej klarar sig ensam hemma erbjuder 
Äldreomsorgen boendeplatser på servicehus. 

 

Att bo hemma  
De intervjuade som bor hemma berättade att de får inbjudan till de anordnade aktiviteterna på 

Äppelgården. De väljer dock i allt större utsträckning att stanna hemma eftersom det som en gång var ett 
servicehus för pigga pensionärer som kunde laga mat själva och köpa tjänster nu är mer likt ett sjukhem. 
Utbytet med de boende på Äppelgården är därmed inte lika stort idag.  

”Det är roligt att vara hemma så länge som möjligt! Det är bara de hjälplösa som får en plats på 
Äppelgården idag”. 

En dam med hemtjänst berättade att hon jobbat som husmor under hela sitt liv, bland annat tjugofem år 
på Ekbacka-ålderdomshem. De sista åtta åren innan pensionen tjänstgjorde hon i köket på Äppelgården. På 
den tiden fick de välja att laga vilken mat de ville i köket men idag har det organiserats så att de äldre får 
samma matsedel som skolungdomarna har. Hon berättar att det är många nya maträtter och mycket 
halvfabrikat.  

Herren med hemtjänst berättade att lunchportionerna är goda men att de är så stora att han sparar en del 
av lunchen till kvällen eller morgonen efter. Han får besök av hemtjänsten upp till fyra gånger om dagen 
och städhjälp var 14:de dag. Han berömmer hemtjänsten och säger att de är trevliga och duktiga och att det 
fungerar jättebra. Oftast växlar de mellan ca 10 personer som han känner till väl då de hinner bekanta sig 
under besöken. Under sommaren växlar personalen betydligt oftare, han räknade till 19 olika vikarier i 
somras.  

De berättade att de får hjälp av hemtjänsten med att ta mediciner. De känner sig glada över att bo 
hemma. ”Det kan bli ensamt ibland eftersom många vänner gått bort men jag känner mig trygg med 
hemtjänstens hjälp”. Några av de intervjuade berättade att de har ett larm runt halsen. Om de känner sig 
dåliga eller ramlar och inte kommer upp så kommer hemtjänsten så fort de larmar. En annan positiv punkt 
nämns av damen med hemtjänst; när hennes man blev dålig ville han inte flytta in till ålderdomshemmet, 
hemtjänsten kom istället hem till dem och hjälpte henne att ta hand om honom fram till slutet. Det kostar att 
ha hemtjänst men enligt lagen ska ingen vara utan omvårdnad även om de har det dåligt ekonomiskt vilket 
även det är en fin punkt.  

De intervjuade som bor utanför innerkärnan i Urshult berättade att busslinjen nyligen tagits bort utanför 
innerbyn. Det finns inte heller något taxibolag i bygden så de är i stort behov av en egen bil, en dam på 94 
år berättade glatt att hon fortfarande kör. En annan tillade osäkert att man säkert kan använda färdtjänst om 
man vill.  

Det verkar som att de boende i centrala Urshult hade större kunskap om färdtjänsten. En kvinna boende 
inne i Urshult berättade om hur bra det är med färdtjänst, att ta sig till gudstjänsten kostar 35 kr enkel väg. 
En man berättade att man kan få skjuts var som helst och att han tagit färdtjänsten till Östers fotbollsmatch i 
Växjö i veckan. 

Den 94 åriga damen som bor utanför centrala Urshult använder sig inte av hemtjänst utan klarar sig helt 
själv. Hon berättar om en period då hon brutit armen, då fick hon hjälp av en nyutexaminerad sjukgymnast 
via sjukvårdstjänsten ända tills hon kunde lägga i backen i bilen igen. Hon vill ge sjukvården en stor eloge 
då sjukgymnasten var väldigt duktig och till och med blev en god kamrat.  

En dam önskar att det byggs en asfalts cykelväg mellan Vemboö och Urshult. De som har balansen 
skulle då kunna cykla in till Urshult och de med rollatorer skulle kunna få sig en riktig väg att promenera 
på.  

De intervjuade har gemensamt att de trivs väldigt bra på landsbygden. Spekulationer går kring att det 
verkar tröttsammare att åldras i stan.  ”I Urshult får man en god sammanhållning, man känner varandra 
här”. De berättar att det är lugnt på landsbygden men att de inte behöver gräva ner sig eftersom det finns så 
mycket turister att umgås med.  

En herre avslutar med en berättelse om att det är när de är ute och reser de märker hur fint de har det där 
hemma.  
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Att bo på Äppelgården  
Två utav de boende på Äppelgården intervjuades. En utav herrarna hade flyttat in på Äppelgården för 

några månader sen på grund av att hans söner placerat honom där. På frågan hur det är att bo på 
äppelgården svarade han att han helst vill bo hemma i sitt torp där han kan rå sig själv. Han saknar sin stora 
tegelugn där han brukade baka sitt eget bröd.  

Herren berättar att man inte klarar sig själv om man inte kan köra bil. Det finns inte så många 
kommunikationer i Urshult och även om det finns linjer för buss och tåg så är det svårt om man har ont i 
benen. Sedan hans söner ställt av herrens bil så får han skjuts av dem när han vill någonstans. Trots att 
herren helst vill köra bil säger han  

”Man förstår ju dem, det är väl bäst för alla, uppmärksamheten är inte densamma och trafiken 
är värre än förr”. 

Han anser att det finns både för och nackdelar med att bo på Äppelgården.  
”Man överskattar sig själv om man bor hemma. Det positiva med att bo på Äppelgården är att 
man inte behöver ha några bekymmer och att det är säkrare med uppassning”.  

Han menar att livet blir säkrare men det är tveksamt om man vill leva i säkerheten om man inte får 
uppleva det man vill i livet.  

Det anordnas fika och aktiviteter på Äppelgården med jämna mellanrum. Dagen vi intervjuade herren 
skulle de bjudas på sång och musik vilket han hade planer att delta i.  

Den andra herren vi träffade var 90 år och hade bott på Äppelgården i två år. När vi frågade honom hur 
det är att bo på Äppelgården svarade han  

”det är rysligt bra att bo här, man får allt man behöver, det är bara att larma”.  
Han nämner att det är närmare till lasarettet om man bor i stan men att han inte kan få det bättre än han 

har det på Äppelgården. 
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ANALYS  

Urshult har de senaste 100 åren baserat på intervjuerna gått från jordbrukssamhälle till ett samhälle med 
flera små industrier och entreprenörskapsverksamheter. Antalet butiker i bygden har försvunnit nästan helt 
och idag åker Urshultsborna till Tingsryd för att köpa livsmedel. Urshult ligger i ett naturskönt område 
vilket har bidragit till att turistverksamheten i bygden har ökat de senaste åren. Kommunen jobbar även 
med ett projekt för att locka Holländare att permanent flytta till Urshult.  

Medelåldern i samhället har ökat vilket beror på att många av de yngre som växt upp i Urshult väljer att 
flytta. Kyrkan spelade förr i tiden en stor roll i Urshult men idag har kyrkan väldigt lite inflytande över 
bygden. 

Det har visat sig att det finns mycket hjälp att få för de som åldras i Urshult. Äldreomsorgen erbjuder 
hemtjänst eller platser på servicehuset Äppelgården.  

De boende på Äppelgården tycker att det är rysligt bra att bo där, de säger att de blir väl omhändertagna 
och att de inte har något att bekymra sig för. Det verkar som att de friskaste av de som bor på Äppelgården 
önskar att de kunde få större frihet gällande att ta hand om sig själva. Eftersom de flesta boende är väldigt 
sjuka saknar de friskare vänner i samma tillstånd att umgås med. Det visade sig även att de äldre som ej bor 
på Äppelgården deltar mer sällan i aktiviteter som anordnas på grund av att friskhetsgraden sjönk på 
Äppelgården i samband med att sjukhemmet i samhället lade ner år 1993.  

Både de äldre som bor på Servicehuset och de som fortfarande bor hemma upplever en stor ensamhet, 
den grundar sig ofta i att de flesta i familjen och goda vänner gått bort. Går denna problematik att lösa 
genom att skapa fler aktiviteter för de äldre? Kanske kan en speed dating dag där man kan söka en ny vän 
eller en ny partner anordnas.   

De som bor utanför Urshults innerkärna upplever att de i hög grad är beroende av en bil och körkort för 
att ha en möjlighet att klara sig själva.  Hemtjänsten hjälper dem med mat, städning och mediciner men om 
de äldre vill ta sig runt i bygden utan bil finns det inga säkra cykelvägar att gå på.  
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AVSLUTANDE FORSKARKOMMENTARER 

Total har 20 äldre personer i tre bygder intervjuats i de två studentarbetena som presenterats ovan. Av 
dessa har de flesta bott huvuddelen av sina liv i bygden, ofta har man vuxit upp där. Endast en person är 
inflyttad i vuxna år. Ett antal teman framträder i materialet som är gemensamt för de båda 
studentrapporterna. De handlar om relationen till det lokala serviceboendet och till platsen (bygden, det 
egna hemmet) där de flesta levt huvuddelen av sina liv. Det handlar också om möjligheterna att ta sig ut i 
det omgivande samhället och om relationen till bygdens utveckling över tid. Dessa teman sammanfattas 
kortfattat i denna avslutning. 

 

Relationen till serviceboendet/ äldreboendet 
I samtliga orter lyfts servicehuset fram som en viktig mötesplats för den äldre delen av befolkningen, 

men också över generationsgränserna. Vid ett besök på serviceboendet i Långasjö där jag själv var med 
fascinerades jag över att skolbarnen tågade till servicehuset för att äta sin lunch och jag förstod att detta 
också var ett uppskattat inslag för de boende. Personal på servicehuset hjälper också till i vardagen på 
många olika sätt, de kan vara en kontaktpunkt för inringande anhöriga som har släktingar som bor i någon 
av gårdarna i bygden, personalen kan hjälpa till med vardagsbestyr som att fylla i deklarationer. De 
tillfrågade är också generellt mycket nöjda med servicehuset i sin bygd. Detta är också en övergripande 
slutsats som Hagberg drar utifrån studier av äldre i Ydre kommun. En tolkning som görs av Hampus 
Meisner är att personer som, liksom de intervjuade i studien, bott länge i bygden över tiden har byggt upp 
en relation till serviceboendet/äldreboendet. Man har i olika skeden haft kontakter genom att andra 
anhöriga eller bekanta har bott där, genom att man har deltagit i aktiviteter eller ätit i restaurangen.  

I materialet kan man ana att fler alternativa sätt att åldras på lyfts fram/ önskas. Det saknas ett 
mellansteg mellan att bo hemma och att bo på serviceboende, menar någon och syftar på boendeformer där 
äldre par kan leva tillsammans. Sådana möjligheter finns i vissa bygder, men inte alla. Det tycks också vara 
viktigt med andra typer av mötesplatser och aktiviteter, som organiseras av det lokala föreningslivet, för 
aktiva äldre som är vid god hälsa. Äldre och medelålders personer har vid internationella studier visat sig 
vara en viktig resurs för det ideella engagemanget i en bygd. De kan antas ha allt mer tid till oavlönat arbete 
i takt med att de egna barnen blir äldre och i takt med att kopplingen till lönearbete också avtar8. Flera 
personer i materialet som har hälsan i behåll säger också att det kan vara påfrestande att på äldreboenden 
möta jämnåriga bekanta som har förändrats på grund av ibland svåra sjukdomar. Även detta gör att 
aktiviteter vid sidan av äldreboende och servicehus kan vara viktiga för vissa grupper äldre.  
 

Relationen till platsen 
En mycket tydlig slutsats från studentarbetena är att de personer som intervjuats vill bo kvar i sin bygd 

även på äldre dagar. Alla utom en har bott huvuddelen av sina liv i bygden, de flesta sedan barnsben. 
Anknytningen till den egna bostaden är på samma sätt stark för dem som bor hemma, även om man också 
kan förstå att huset och marken ibland kan vara ett betungande ansvar. På olika sätt ger de intervjuade 
uttryck för platsens betydelse för den upplevda livskvalitén. Platsen tycks i de här fallen handla om bygden 
snarare än kommunen eller centralorten. Flera personer nämner närheten till naturen och de vackra 
                                                        
8 Rozanova, J. Dosman, D. & de Jong Gierveld, J. (2008) Participation in rural contexts: community matters, i Keating, N. (red.) Rural 
Ageing. A good place to grow old? Bristol: The Policy Press. 
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omgivningarna. Att leva på en plats där man kan träffa andra som också har levt länge och dela 
gemensamma minnen lyfts fram som värdefullt. Många berättar även att de hälsar på bekanta regelbundet, 
för de hemmaboende kan det handla om den dagliga fikastunden med grannen. Denna platsanknytning ses 
också i ett starkt intresse för bygden. De pigga och friska äldre som intervjuats berättar om sitt eget 
engagemang i bygdens utveckling. Äldre som bor på servicehus och har sviktande hälsa lyfter fram 
betydelsen av att bli uppdaterade av personal och besökare. Båda studentgrupperna har fastnat för de äldres 
engagemang för bygden. ”Detta ser jag som unikt och det är det jag kommer ta med mig från detta arbete 
som den största fördelen av att bo på landsbygden, viljan att alltid vara en del av något och verka för dess 
välmående och utveckling”, skriver exempelvis Hampus Meisner efter att ha samtalat med äldre i 
Älmeboda och Långasjö.  
 

Äldres rörlighet och räckvidd 
En annan mycket tydlig slutsats är att möjligheterna att ta sig fram är viktiga för äldre. I samtliga bygder 

lyfts körkortet fram som avgörande för ett liv i det egna hemmet. Det uttrycks inte på samma sätt av äldre 
personer som bor i stadsmiljö9. Hagberg talar om ett antal ringar, där den yttre ringen inkluderar 
närliggande tätorter och samhällen och den inre ringen omfattar boendeorten. Åldrandet innebär ofta att 
räckvidden minskar, det blir svårare att nå de yttre ringarna. Äldre på landsbygden riskerar så att bli 
husbundna om möjligheten till egna transporter begränsas. Detta skiljer sig från äldres situation i 
samhällen/ städer där det dels finns ett lokalt serviceutbud som är större och dels mer utbyggd infrastruktur 
som gör det lättare att nå önskad service även i yttre ringar. Där tillkommer å andra sidan problem såsom 
hissar, svåra trottoarer, dvs. en svårtillgänglig miljö att vistas i. Rädsla för kriminalitet och våld i 
storstadslandskapet kan också för vissa äldre leda till en husbundenhet och minskad räckvidd. 10Någon 
sådan oro uttrycks inte i den studie som Hagberg genomfört i Ydre kommun. Det framkommer inte heller i 
de två studentarbetena som genomförts i Urshult, Långasjö och Älmeboda. På landsbygd finns också 
tillgångar i den inre ringen som inte finns i samma utsträckning i stadsmiljö, exempelvis närhet till naturen. 

I samtalen med de äldre framkommer exempel på att anhöriga och bekanta spelar en viktig roll för 
rörligheten och räckvidden. Även offentliga satsningar på infrastruktur och transporter är viktiga. En 
rullstolsburen kvinna berättar att hon inte vill vara en belastning för hemtjänsten och därför i första hand 
vänder sig till sina söner för att komma ut. Gabrielsson och Stark möter boende utanför Urshult som saknar 
lokaltrafiklösningar och som efterlyser asfalterade cykelvägar för rollatorer och för dem som önskar cykla. 
Sammanfattningsvis är rörligheten och räckvidden en viktig fråga för de äldre och det är ett tydligt 
orosmoln för de åldrande. Det är en av de saker som kan äventyra den starka relationen till platsen/det egna 
hemmet och förmågan att bo kvar. På samma sätt är anhöriga och bekanta viktiga. De äldre som har 
anhöriga i närheten har stor hjälp av dem och de som inte har det uttrycker en saknad.  

 

Relationen till bygdens historia och utveckling 
De personer som i dag tillhör den äldre delen av befolkningen har genomlevt en dramatisk förändring i 

sin hembygd. Det märks i berättelserna. Båda studentgrupperna rapporterar att entusiasmen och 
berättarglädjen kring ”de svunna tiderna” var stor. Landsbygden innehåller i dessa berättelser mycket av det 
som vi i dag förknippar med staden. Ett rikt näringsliv och föreningsliv. Lokal beslutsmakt i bygdens 
genom på plats närvarande samhälleliga institutioner och genom ett antal framträdande och inflytelserika 
personer med hög social status och formell auktoritet. I flera bygder berättar man dessutom om att bygder 
var uppsplittrade i olika delar med en stark intern gemenskap och ibland rivalitet gentemot andra delar av 
samma bygd. Tanken går till den polarisering mellan stadsdelar som präglar dagens tätorter. De intervjuade 
tillhör den generation som sett och upplevt landsbygdens avfolkning och den samtidiga urbaniseringen. Det 
är också i relation till detta som de intervjuade uttrycker en oro och ett missnöje. Det är här som hotet mot 
en god livskvalitet på landsbygden tycks finnas.  

I anslutning till berättelserna och anekdoterna om bygden från förr blir det även intressant att fundera på 
vad de intervjuade upplever sig sakna. Ofta lyfts behovet av mötesplatser fram. Samtidigt berättar man lite 
paradoxalt att det finns aktiviteter för den som vill och att det finns ” fler föreningar än vad de finns villiga 

                                                        
9 Hagberg, J-E. (2011) Åldrande på landsbygden. Att leva som äldre i Ydre. Rapport nr 1 från forskningsprojektet Boende, åldrande, 
livsförlopp på landsbygden, Linköping: Linköpings universitet. Skrifter från NISAL. Nr 2 
10 Ibid. 
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pensionärer”. Hampus Meisner skriver att ”den bild jag har fått av att bo på landsbygden som äldre, är att 
du inte saknar mycket som du aldrig haft. De talar inte om att de vill ha dit samhällsinrättningar som ex. 
läkare och apotek utan de talar om att få tillbaka saker som försvunnit och få behålla det som de har i dag”. 
Mot bakgrund av det framstår önskemålen om mötesplatser som en önskan om att återupprätta det som en 
gång var; fler sociala mötesplatser och möjligheter att komma samman i vardagen och inte minst att dessa 
mötesarenor befolkas av fler människor.  

Trots att en viss oro och missnöje uttrycks är det övergripande intrycket i studentarbetena att man har 
mött ”kravlösa medborgare som är nöjda med att få bo i den bygd de levt hela eller stora delar av sitt liv”. 
Samma slutsats rapporteras av Hagberg; ”nära nog alla som har kommenterat sina svar verkar vara tillfreds 
med livet som det är”11. Norah Keating ställer frågan om landsbygden är en god plats att åldras på? Hon 
redovisar inget tydligt svar på frågan. Istället lyfts variationer fram. Det beror helt enkelt på vem som 
tillfrågas och var denna person befinner sig12. Klart är emellertid att landsbygden representerar såväl 
utmaningar som möjligheter också för den äldre delen av befolkningen. I de två studentrapporterna från 
Urshult, Långasjö och Älmeboda lyfts några sådana möjligheter och utmaningar fram.  

 

                                                        
11 Ibid, s. 18. 
12 Keating, N. (2008) Revisiting rural ageing, i Keating, N. (red.) Rural Ageing. A good place to grow old? Bristol: The Policy Press. 
 


