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1 Bakgrund och metod 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
Den äldre befolkningen, 65 år och uppåt, utgör idag ca 26 procent av befolkningen i Nora kommun1. 
Andelen äldre i befolkningen förväntas dock öka, en utveckling som bjuder på både möjligheter och 
utmaningar. Nora kommun vill möta denna utmaning genom att påbörja ett utvecklingsarbete med 
kommunens äldre medborgare i fokus. Ett första steg i detta utvecklingsarbete är att utarbeta en långsiktig 
äldreplan som är tänkt att gälla under perioden 2018-2024. Äldreplanen ska innehålla en faktadel utifrån 
nuläge, en prognos om framtiden och ett antal utvecklingsområden samt strategier och aktiviteter 
kopplade till dessa. Det är viktigt att äldreplanen utgår från ett medborgarperspektiv och ska därför tas 
fram tillsammans med kommunens äldre medborgare. För att inkludera de äldre i arbetet med äldreplanen 
har folkhälsoteamet i norra Örebro län tillsammans med Örebro läns idrottsförbund (ÖLIF) fått i uppdrag 
av socialchefen i Nora kommun att genomföra ett antal fokusgruppsintervjuer som ska ligga till grund för 
det fortsatta arbetet. Mottagare av äldreplanen är välfärdsberedningen. 
 

1.2 Hälsosamt åldrande 
Hälsosamt åldrande är en process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att 
äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet utan att 
diskrimineras på grund av ålder. Att stärka det friska och förebygga ohälsa är därför viktiga strategier för 
att stödja ett hälsosamt åldrande. Forskning betonar framför allt fyra områden i arbetet med äldres hälsa: 
social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Insatser på dessa områden 
leder till ökad livskvalitet för individen2. 
 

1.3 Datainsamlingsmetod 
För att samla in åsikter från de äldre i Nora kommun valdes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. En 
fokusgrupp är en gruppintervju och där samtalet oftast utgår från ett i förväg framtaget frågebatteri (se 
bilaga 1), men där det är deltagarna själva som, i så hög grad som möjligt, ska föra samtalet framåt. 
Frågebatteriet skapades i samverkan mellan Nora kommun, folkhälsoteamet i norra Örebro län och ÖLIF. 
Även om det finns en stor frihet i samtalet där deltagarna själva har möjlighet att påverka vilka ämnen som 
diskuteras finns det samtidigt en samtalsledare och en observatör som säkerställer att de i förväg uppsatta 
ramarna för samtalet hålls och att eventuella ämnesavsteg ändå är relevanta för undersökningens syfte. En 
fördel med att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod är att fler personer deltar samtidigt och 
därmed får deltagarna möjlighet att diskutera sina åsikter med varandra och på så sätt kan ofta en mer 
fördjupad bild av ämnet framkomma än om det endast är en person som framhåller sina åsikter till en 
intervjuare. En annan fördel är att deltagarna har möjlighet att föra in samtalet på andra områden än vad 
som varit planerat och på så sätt är samtalet öppet och kan ge infallsvinklar till andra områden än de som i 
förväg fastställts genom frågebatteriet.  
 

1.4 Avgränsning, urval och inbjudning 
För att avgränsa undersökningen har en åldersavgränsning gjorts som innebär att det endast är personer 
som är 70 år eller äldre som har inkluderats i undersökningen. Någon över gräns har inte funnits. För att 
bjuda in till undersökningen har befolkningsregistret (SPAR) använts för att få fram samtliga personer som 

                                                        
1 SCB, 2016-01-12. 
http://kommun.nora.se/kommunpolitik/kommunfakta/statistik/befolkningsstatistik.4.4e0345aa12e0b4f28e880006996.
html 
2 Folkhälsomyndigheten, 2016-01-12. https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/halsosamt-
aldrande/halsosamt-aldrande-en-livslang-process/ 
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är 70 år eller äldre och som är bosatta i Nora kommun. Från registret har tio slumpmässigt utvalda 
personer från respektive åldersintervall: 70-74 år, 75-79 år, 80-84 år, 85-90 år samt 90+ mottagit en postal 
inbjudan om att delta i undersökningen. Således sändes alltså inbjudan ut till totalt 50 personer. Förutom 
ålder har kön och postnummer använts vid urvalet då det var relevant att få med lika många kvinnor som 
män och även medborgare i kransortena och inte enbart boende i tätorten. I inbjudan framgick syftet med 
undersökningen, att den var frivillig att delta i, hur datainsamlingen skulle genomföras, vem som var 
ansvarig för undersökningen, var och när undersökningen skulle genomföras samt att deltagarna var 
konfidentiella (se bilaga 2). I informationen framgick även att det var möjligt för deltagarna att bli hämtade 
med bil utanför deras hem innan datainsamlingen samt hemkörda efter genomförande. Två veckor efter 
sista anmälningsdagen gjordes telefonpåminnelser till samtliga som inte anmält sig till undersökningen där 
deras deltagande efterfrågades. 
 
Ytterligare ett urval gjordes med målsättningen att nå även utlandsfödda medborgare i Nora kommun. 
Detta för att se om det fanns olikheter i denna grupp i jämförelse med de som var födda i Sverige. Samma 
slumpmässiga urval gjordes även i denna grupp, det vill säga utifrån; ålder, kön och postnummer men med 
tillägget annat födelseland än Sverige.  
 

1.5 Genomförande 
Av de 50 personer som bjudits in till undersökningen valde 21 stycken att delta. Dessa delades upp i fyra 
fokusgrupper som alla genomfördes på Nora bibliotek. Varje fokusgrupp tog drygt två timmar att 
genomföra. Antalet deltagare per fokusgrupp varierande något, men det lägsta deltagarantalet i någon 
grupp var fyra personer och det högsta var sju personer. Innan fokusgrupperna påbörjades informerades 
deltagarna återigen om syftet med undersökningen, tillvägagångssättet och att deltagarna var 
konfidentiella. Eftersom samtliga fokusgrupper spelades in informerades grupperna om detta samt 
tydliggjordes att inspelningen endast var till för den kommande databearbetningen och att dessa 
inspelningar sedan skulle raderas. Målsättningen var att fokusgrupperna skulle vara uppdelade i 
åldersgrupper enligt samma struktur som vid inbjudningsförfarandet (fem åldersintervall), men på grund 
av att relativt få valde att delta och flera deltagare inte kunde medverka vid vissa datum fick denna 
målsättning frångås. Samtliga fokusgrupper blev därför indelade utifrån när personerna kunde medverka. 
Undantaget var fokusgruppen med utlandsfödda som hölls till en samlad grupp.  
 

1.6 Databearbetning och analys 
De fyra fokusgrupperna har efter genomförande transkriberats i sin helhet av den person som var 
samtalsledare i fokusgruppen. Därefter har respektive transkriberad fokusgrupp analyserats enskilt för att 
hitta gemensamma teman och åsiktsvariationer. Därefter har en ett gemensamt analysmöte ägt rum där 
undersökningens två ansvariga jämfört och diskuterat analyserna från respektive fokusgrupp för att hitta 
gemensamma beröringspunkter och variationer i åsikter även på totalnivå för undersökningen.    
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2 Resultat 
Undersökningens resultat presenteras uppdelat utifrån sex olika teman, vilka är: 
• Hälsa 
• Vård 
• Boende 
• Fritid 
• Tillgänglighet 
• Trygghet 
 
Resultaten kommer redovisas i beskrivande texter och med exemplifierande kommentarer från 
fokusgrupperna. I vissa fall har mindre språkliga korrigerar gjorts i kommentarerna för att underlätta 
förståelsen. Således är det inte alltid regelrätta citat som presenteras. Under varje kommentar presenteras 
från vilken fokusgrupp kommentaren är hämtad. Detta är endast till för att läsaren av denna rapport ska 
kunna följa vilka av kommentarerna som kommer från samma fokusgrupp.   
 

2.1 Hälsa 
I undersökningen ställdes övergripande frågor om hur deltagarna såg på begreppet hälsa och vad som 
skapar hälsa för dem. Det ställdes även mer direkta frågor om kommunens roll för äldres hälsa, om fysisk 
aktivitet och om social samvaro. Även om det fanns ett särskilt frågeavsnitt som fokuserade på området 
hälsa var det en återkommande koppling även inom andra diskussionsområden. Därmed är vissa av de 
kommentarer som presenteras under detta avsnitt hämtade från andra frågeställningar än just de som 
handlade om hälsa, men där det är tydligt att det, framför allt, är utifrån ett hälsoperspektiv som svaret 
framförs. I resultatredovisningen för området kommer en uppdelning göras i de tre aspekterna: fysisk 
hälsa, psykisk hälsa och social hälsa. Samtidigt som resultaten presenteras uppdelat utifrån dessa tre 
aspekter bör det påtalas att det finns tydliga kopplingar mellan dessa tre där de äldre i fokusgrupperna 
exempelvis beskriver att en begränsning i den fysiska hälsan kan innebär försämrad psykisk och social 
hälsa.  

 
Något som är gemensamt för samtliga tre aspekter av hälsa är individens eget ansvar. Även om det anses 
att externa parter, som exempelvis kommun, föreningar och hälso- och sjukvården, har viktiga roller för de 
äldres hälsa ligger det största ansvaret på individen själv. Att själv agera ansvarsfullt och göra sitt yttersta 
för att bibehålla hälsan ses som något självklart och det är först när det inte längre är möjligt för personen 
att bibehålla hälsan som stöd behövs från externa parter. Vissa går till och med så långt i sitt resonemang 
om det egna ansvaret och likställer hälsa med att kunna klara sig själv och så fort stödjande insatser 
behövs minskar också känslan av hälsa. Ett exempel på svar är: 
  

– Ja. Men där kan man hjälpa sig själv också. Att läsa nyheter, korsord, man kan träna sig själva 
också. Man måste inte sitta på soffan och göra ingenting och titta hela dagen på tv. Då blir 
man sjuk. 
Fokusgrupp 4 

 

2.1.1 Fysisk hälsa 
Gällande den fysiska hälsan är det vanligt att resonemanget förs in på möjligheten att kunna klara av 
vardagssysslorna. Det finns en stor rädsla för att bli ”sängliggande” på grund av dålig fysik och för att de 
äldre ska uppleva sig ha hälsa är en mycket central aspekt att de kan leva, mer eller mindre, på samma sätt 
som de alltid har gjort. Exempel på svar är: 
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– Jo, och god hälsa. Bara jag kommer till Konsum om jag är hungrig och jag ser något gott där. 
Då är det god hälsa.   
Fokusgrupp 2 
 

– Ja det är att man slipper att oroa sig för att man är sjuk och sen att man kan nyttja kroppen 
och att jag kan gå och göra det jag vill i princip. Utan att känna att det är något besvärligt. 
Jag har varit ofrisk ett par år med dåligt knä och jag känner ju nu att livet håller på och 
återvända igen. Det tycker jag är hälsa. 
Fokusgrupp 3 

 
Det är dock inte bara funktionen i vardagen som anses vara viktigt för att ha hälsa utan även att kunna 
utöva sina intressen är mycket viktigt. En förutsättning för detta är att kroppen tillåter det och en person i 
en fokusgrupp som, vid undersökningstillfället, bodde på ett trygghetsboende berättade hur fysiska 
begräsningar och frånvaro av stöd för att kompensera för det gör att personen inte längre kan göra sådant 
som personen är intresserad av. 
  

– Jag saknar mina ben. Sen har jag lite udda intressen. Jag vill åka till Kvismaren. Jag vill titta på 
fåglar. Jag vill åka med en karl som är stark och köra med rollator så jag kan titta på växter. 
Sen vill... Björskogsnäs. Där är underbara orkidéer. Och ja, det är mycket sådant. 
Fokusgrupp 2 

 
Synen på fysisk aktivitet är relativt likartad bland samtliga i undersökningen. De anser att fysisk aktivitet är 
viktigt och de förstår värdet av att själva hålla sig fysiska aktiva. Trots detta varierar graden av fysisk 
aktivitet mycket mellan de olika deltagarna i undersökningen. Allt från de som dagligen är fysiskt aktiva i 
hög utsträckning till de som knappt rör sig något. En önskan som förekommer från de som i lägre grad är 
fysiskt aktiva är att hälso- och sjukvården eller hemtjänsten skulle kunna vara ett större stöd i att 
uppmuntra till fysisk aktivitet. En begränsning är personens egen motivation och om någon kunde komma 
och uppmuntra dem att genomföra aktiviteten skulle förutsättningarna för att vara fysiskt aktiva öka. Ett 
resonemang om detta är: 
 

– Jag tycker det är väldigt viktigt att jag kan röra på mig. Men orken orkar inte, man får lita på 
sig själv, det finns ingen som kommer och säger "ah, nu sätter vi igång". 

– Nej, jag håller med dig.  
– Sjukgymnaster kommer bara någon gång ytterst sällan. Man skulle vilja ha att de kom ofta 

och gick med en, satte igång så man... Mer sjukgymnastik. 
Fokusgrupp 2 

 
Något annat som skulle kunna underlätta fysiskt aktivitet och höja den egna motivationen är om det skulle 
vara möjligt att genomföra aktiviteter i grupp, ett förslag är lokalt kopplade promenadgrupper. Ett positivt 
exempel som nämns i flera grupper är den rehabilitering som finns. Problemet med rehabiliteringen är att 
tiden där är begränsad och så fort personens behov minskar skrivs de ut. Ett exempel är: 
 

– Ja, alltså man har ju grupper för äldre. Och det skulle ju behövas fler. Jag har ett levande 
exempel här som har blivit utkastad ur sin grupp för att det är en sådan kö. Och då tycker jag 
att då ordnar man fler grupper. Då slänger man inte ut någon. 

– Vad är det för grupp? 
– Varje torsdag gick jag på kommunrehab uppe på Hagby. 
– Just det. 
– Och det var jättebra. Mycket bra! 
– För att inte säga livsviktigt. 
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– Och allsidigt. Det var allt ifrån tårna till knoppen. Även mentalt. Och så får man beskedet 
”Nej, du får inte vara med nästa år”. För det var fullt. Påstår de i alla fall. 

– Jo, men så är det säkert. 
– Ja, men då kan de göra en grupp till. 
– Det borde vara logiskt. 

Fokusgrupp 1 
 

2.1.2 Psykisk hälsa 
En återkommande definition om vad som är hälsa för undersökningens deltagare är ”att vara klar i 
huvudet”. Det finns en stor rädsla för att drabbas av exempelvis demens eller andra liknande sjukdomar 
där den mentala förmågan begränsas. Vikten av att vara mentalt aktiv lyfts fram som ett sätt att minska 
risken för psykisk ohälsa. Att stimulera hjärnan genom att läsa, lösa korsord och prata och umgås med 
andra människor ges som bra exempel. Mycket av resonemangen gällande risken för psykiska ohälsa 
kopplas samman med ensamhet och känslan av att vara isolerad. Den problematiken kommer det dock 
redogöras för i samband med resultatredovisningen av den sociala hälsan, men det är viktigt att notera 
närheten mellan dessa två hälsoaspekter. Det är dock inte bara ensamhet som kan skapa en psykisk ohälsa 
utan andra faktorer som tas upp är: 

• drabbas av sjukdom som innebär nedsatt mental förmåga 
• känslan av att saker i livet förlorar sin mening (personerna ”trappar” ner) 
• att känna sig missnöjd med sin vardag 
• vara anhörig till annan äldre som behöver vård (vanligtvis partner eller förälder) 

 
Ett resonemang som belyser problematiken med att själv ta hand om en annan äldre som behöver vård är: 

– Sen en sak till. Det som man hör. Medhjälpare kallar jag mig för. Inte vårdare. Det är ju 
jobbigt att sköta varandra. En vill ju helst klara sig själv så länge det går. Det är jobbigt att 
sköta varandra.  

– Det är en tröskel att komma över och ta hjälp. Absolut.  
– Ja för att, ja, vi känner varandra för väl. Vi är inte unga längre någon av oss.  
– Hur kan man underlätta det tror du?  
–  Ja, de har ju erbjudit mig hjälp från kommunen, men vad ska jag med hjälp till? Jag klarar ju 

mig. Det är ju han som behöver hjälp och han behöver ju hjälp varenda minut höll jag på att 
säga. Eftersom han är så synskadad. Det går inte. Det fungerar inte så.  

– Och ni får inte den hjälp ni behöver? Har ni sökt om den hjälpen? 
– Ja, men det passar inte för en synskadad och hörselskadad. Mig erbjöd de hjälp men jag 

behöver ingen. Jag klarar mig. Jag städar och jag tvättar och jag grejar och jag sköter om 
honom. Jag gör allt. Det är ju avlastning jag behöver. I hemmet. Så jag får åka bort.  
Fokusgrupp 2 

 
Ett svar från en person som menar att det sker en ”nedtrappning” i vardagen är: 
 

– Jag har ju många bekanta i min ålder. Det som vi brukar säga. Det känns att en börjar på att 
trappa ner. När en var ung tänkte man framåt men jag tycker jag har börjat trappa ner.  

– Jo. 
– Ja. 
– Och man slutar med det och jag vill inte det och jag vill inte baka och fy sjutton till att laga 

mat och jag vill inte städa idag. Precis som att man trappar ner. Nu när man blir så här 
gammal. 

– Blir man ledsen då eller? 
– Både och. Ibland.  

Fokusgrupp 2  
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2.1.3 Social hälsa 
Den sociala aspekten på hälsa är en dikotomi då det både kan skapa hälsa och ohälsa beroende på 
situationen. De fall då den sociala situationen skapar hälsa är då personerna har ett rikt socialt liv som ger 
dem känslan av vara delaktiga i ett sammanhang och att de är viktiga. Förutom att det är givande att få 
möjlighet att prata om sådant som är viktigt för dem är sociala sammanhang också en trygghet eftersom 
någon tänker på dem och frågar efter dem om de inte är med på de olika sammankomsterna. Den 
motsatta situationen är ensamhet och något som anses vara ett av de svåraste tillstånden att leva i, om 
den inte är självvald. Några exempel på åsikter som belyser positiva sociala situationer som skapar hälsa 
är: 
 

– Vår chaufför in här till stan i dag hon berättade att hennes, nej i jobbet hade hon en farbror 
som var väldigt deppig. Han steg in i bilen och skulle till vårdcentralen och han var så dålig, 
sen började de prata lite grann och sen hade de roligare och roligare och till slut satt de och 
skrattade båda två. När de kom till vårdcentralen hade han sagt ”men vad ska jag hit och 
göra, kör mig hem”. 
Fokusgrupp 1 

 
– Jag tycker hälsa för mig det är väldigt viktigt att ha god kontakt med omgivningen.  
– Ja det håller jag med om. 
– För mina vänner. Här om dagen var väldigt trött och jag var ledsen och nere. Och så ringde de 

ifrån Stockholm och sa att de ska komma och hälsa på. Och hela den dagen så körde de mig 
med bil och jag kom hem så frågade de "är du inte trött?”. Jag är så stimulerad sa jag. 

– Åh, vad det ger mycket.  
– Det är så viktigt. Att människor i omgivningen bryr sig.  

Fokusgrupp 2 
 

Några exempel på svar som lyfter fram den motsatta situationen, alltså ensamhet som en faktor för ohälsa 
är: 
 

– Men det är just det här med isoleringen. Den blir fruktansvärd. Förra året dog fyra av våra 
gamla vänner som vi har haft här i Sverige. Och i år så dog först en god väninna och sedan 
dog min syster för fyra månader sedan. Och förra året dog min bror så jag har inga syskon 
kvar. Det är jobbigt. Just den där ensamhetskänslan... Isoleringen. 
Fokusgrupp 3 

 
– Att de här inom vården kanske inte kan prata med dem så mycket. De hjälper dem med 

hygien och det här och de får lite mat men det här runt omkring att de kan sitta ner och prata 
är det sämre med. Sen om man har släkt och vänner då kan man ju prata om gemensamma 
minnen och så. Om man blir så där gammal som min mamma blev, hon hade ju bara oss i 
princip, alla de andra hade ju försvunnit, syskon och så. 
Fokusgrupp 1 

 
Att ha ett rikt socialt liv ses som ett av de mest grundläggande behoven för de äldre och ett resonemang 
som förs som visar på vikten av detta är att en person som bor i en by utanför Nora egentligen känner ett 
behov av att flytta in till tätorten för att det ska vara närmare till vård, omsorg och service men på grund av 
det sociala nätverk som byggts upp kring nuvarande boende drar sig personen från att flytta därifrån. 
Personen svarar: 
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– Ja. Det stämmer. Men det var en dilemma. Du förstår dilemma? Jo. Jag har byggt upp en... 
hur ska man säga... social... många vänner runt om mig. De bor i Nyhyttan, de bor i Nora, 
Gyttorp. Jag var absolut inte ensam jag måste dela min tid över alla mina vänner. Absolut. Jag 
tittar regelbundet på min dator för en hus längre bort, men jag vill inte... Jag tänkte det blir 
svårt, man blir äldre, man bor på en andra plats… Du förstår mig? Det blir... Jag vet inte. 
Känslor. Det blir svårt att bygga upp igen vänner runt omkring... Bekanta. Därför vill jag inte 
flytta långt bort från var jag bor. 
Fokusgrupp 4 

 
Uppfattningen bland de äldre i undersökningen är att problemet med ensamhet är mycket utbrett och att 
det är svårt att hitta naturliga mötesplatser. Idrottsföreningar, kyrkan, pensionärsorganisationer och olika 
typer av kaféverksamheter lyfts fram som några positiva exempel på mötesplatser i dag, men samtidigt 
finns en känsla att det skulle kunna finnas fler. Både för personer som är högfungerande och själva kan 
transportera sig till olika platser och för de som är boende på särskilda boenden (då efterfrågas 
gemensamhetsytor i anslutning till boendena). Exempel på svar är: 
 

– En del ideella föreningar driver ju den här typen av träffpunkter men sen vet inte jag hur det 
är eftersom jag själv ännu inte känt behov av att utnyttja det så att säga. Det är så mycket 
träffar ändå! Men det tror jag alltså finns generellt som ett behov framåt. Man behöver det 
här när det blir så att säga svårare av rent fysiska skäl. Inte bara för ”hålligångare” utan 
behöver någonstans där man ”bara” kan gå och sitta och prata lite. 
Fokusgrupp 3 
 

– Jag har en fråga om aktiviteter. Alltså. Någonting jag hört talas om. På Tullbacken kunde de 
äta billigt för oss pensionärer. Det tror jag var en fin samlingsplats för pensionärerna. 

– Det lade de ju ner. 
– Kunde man ta upp det igen? 
– Kafé där. Skulle gå och dricka kaffe. 
–  Ja, o ja.  
– Det var en social kontakt samtidigt.  
– Det var synd.  
– Finns det några sådana mötesplatser i kommunen? 
– Nej. Det gör det inte längre.  

Fokusgrupp 2 
 
Från den fokusgrupp som bestod av utlandsfödda framkommer ytterligare ett begränsande perspektiv 
genom att de ser språket som en barriär för att kunna hitta mötesplatser där de kan umgås med andra. Det 
bör dock påtalas att det förekommer vissa skillnad inom den gruppen. De med finska som modersmål har 
grupper de umgås med där deras modersmål och tidigare födelseland är två av de centrala delarna för 
gruppens existens medan de från andra länder än Finland mer eller mindre är själva i att representera sin 
nationalitet i kommunen och därmed finns det inga sådana grupper där de kan delta.  
 
Ett önskemål som framhålls är att det skulle vara givande att skapa sammanhang där personer kan umgås 
över generationsgränserna. De äldre upplever att de blir allt svårare att träffa yngre människor och att det 
snarare sker en större uppdelning än tidigare. Dock lyfts det fram att det finns vissa typer av grupper där 
motsatsen förekommer. Dessa är jaktlag, fiskeklubb, skidåkning samt golf. Således blir exempelvis 
föreningslivet en viktig mötesplats då det kan erbjuda ett annat umgänge än vad som förekommer inom 
många andra forum. 
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2.2 Vård 
Trots att det i fokusgrupperna endast ställdes en övergripande fråga om upplevelsen av hälso- och 
sjukvården var det ett område som deltagarna själva gärna diskuterade och ofta återkom till. Vården är 
mycket viktig för de äldre och även om det finns en medvetenhet om att det är landstinget som bär 
huvudansvaret för hälso- och sjukvården så anser deltagarna att också kommunen har en central roll inom 
vården. Resultatet för temat vård delas upp i de fem olika aspekterna: sjukvård, hemtjänst, rehabilitering, 
vård av anhörig och färdtjänst. 
 
Deltagarna berättar att konsumtionen av vård blivit mer närvarande i vardagen när de blivit äldre. 
Konsumtionen är dock högst individuell och kan variera utifrån såväl ålder som sjukdomsproblematik. En 
del behöver mycket vård och är svårt sjuka medan andra är relativt pigga och utan större krämpor. 
Förutom vården i sig så är många också beroende av någon typ av hjälpmedel för att kunna fungera i 
vardagen. Något som fokusgrupperna nämner som gemensamt för de olika aspekterna av vård, oberoende 
av vem som är vårdgivare, är upplevelsen av att ett stort ansvar läggs på de anhöriga. En grupp belyser 
detta genom följande diskussion: 
 

– Är han för frisk för att få vara med i gruppen? 
– Absolut inte. 
– Han var kanske ansedd som färdigrehabiliterad? 
– Ja, men då kanske de behöver komma och ändå träffa de som är färdigrehabiliterade. De 

kanske behöver komma in i en grupp till för att fortsätta mera. 
– Ja, nu lägger de över det på anhöriga. Det gör ju landstinget också. 

Fokusgrupp 3 
 

2.2.1 Sjukvård  
De äldre beskriver att tillgången till vården är särskilt viktig utifrån deras önskan om att kunna återgå till ett 
aktivt och självständigt liv så snart som möjligt om de blivit sjuka. Någon berättar till exempel om en skada 
i ett knä och upplevelsen av en lång tid av ohälsa på grund av detta och att sjukvården då varit en mycket 
viktig part i personens väg tillbaka till upplevd hälsa. En annan viktig faktor som kan spela in för den som 
bor på landsbygden är avståndet och därmed tillgängligheten till vården. Det kan ibland upplevas som 
psykiskt påfrestande att veta att hjälpen är långt borta om något skulle hända. En av deltagarna beskriver 
det på följande sätt: 
 

– Det var i princip mitt största problem. Jag är ingen som har många problem. Men det var ett 
större problem, Det var, när jag har ohälsa hemma. Jag sitter långt bort i skogen. Jag vet inte 
jag har på telefonen. Det var hemskt. 

– Det är avståndet där som blir för svårt... just att du är själv, ensam. 
– Ja, precis, precis. Därför tänker jag, jag måste titta att jag kan bo närmare stan. 
– Jag förstår det. 
– Jag tänkte att ge också mera ro. Nej? Lugn. 

Fokusgrupp 4 
 
Deltagarnas egna erfarenheter av vården är både positiva och negativa. Några av de positiva aspekter av 
hälso- och sjukvården som deltagarna lyfter fram är att de överlag är nöjda med vården och att de ofta får 
precis den hjälp de behöver, även i mycket svåra situationer som krävt stora resurser. De som är positiva 
menar också att vårdpersonalen är kunniga och att de fått ett bra bemötande. Förutom tillgången till vård 
ses bemötandet som en nyckelfaktor för hur de äldre i undersökningen upplever vården. Ett bra 
bemötande från start kan göra att individen känner sig sedd och upplevelsen blir positiv även om 
kvaliteten på själva vården i vissa fall understiger personens förväntningar. Följande kommentarer speglar 
deltagarnas positiva erfarenheter: 
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– Men jag har haft väldigt fina läkare i Örebro också. Det har hänt både det ena och det andra 

men de har tagit väl hand om mig och ringt flera gåner och bett att jag skulle komma dit. 
– Jo, nej. Det måste jag säga också för oss att då mycket som min man behövde, han nästan 

bodde på USÖ ett tag. Och har gått igenom den här hjärtoperationen också. Men vi har fått 
så mycket bra bemötande hela tiden. 
Fokusgrupp 4 
 

– Jag måste säga att jag har fått den hjälpen jag har behövt. Men det är just det här, det är 
vilken sköterska man träffar första gången och sen vilken läkare man möter där också, det är 
det. 
Fokusgrupp 4 

 
De negativa aspekter som framkommit handlar om svårigheten att komma i kontakt med vården, även om 
det också här finns delade meningar. Vissa anser det problematiskt när de bara kan boka tid via en 
telefonsvarare och knappval medan andra menar att detta är ett praktiskt och bra sätt som fungerar 
smidigt. Andra aspekter som upplevs negativt är deltagarna menar att de sällan får träffa samma 
läkare/sjuksköterska vid sina sjukhusbesök och att de blivit dåligt bemötta, vilket lett till en långvarig 
besvikelse över att inte ha blivit ”sedd” och att inte ha fått den vård man ansett sig i behov av. Detta 
speglas bland annat i diskussioner där deltagarna menar att de nog haft ”tur” om lyckats få en bra läkare. 
Följande kommentarer är exempel på deltagarnas negativa upplevelser av vården: 
 

– Ska man ha tag i någon på vårdcentralen till exempel, en distriktssköterska eller vad det än 
är, så är det ett helt företag. Man får ringa och förhoppningsvis får man tag på en 
telefonsvarare som talar om en tid som de ska ringa tillbaka på. 

– Men det är ju jättebra. 
– Ja, det tycker jag också, fungerar hur bra som helst. 

Fokusgrupp 3 
 

– Men vårdcentralen är inte riktigt i ordning heller. Jag var besviken 2005 och jag litar inte 
längre på dem. 
Fokusgrupp 4 
 

En annan aspekt av vården som lyfts fram är att besöken på sjukhus är både tidsödande och krångliga. 
Deltagarna upplever det som jobbigt att remisser skickas till olika ställen, vilket ofta resulterar i att de 
behöver göra flera besök på olika avdelningar. I bästa fall kan besöken göras på samma dag, men det 
händer ofta att personen får dela upp vistelsen på olika tider och olika dagar vilket innebär många resor 
och mycket tid som ska tillbringas på sjukhuset. Ett exempel: 
 

– Jo men vi har ju fått sett lite grann det här med sjukvården och alltihopa i och med den här 
protesen som [namn] fått i knät. Vilka tider det är innan man kommer in på ett sjukhus eller 
en vårdcentral. Och det varvas och skickas remisser hit och dit. Till slut vet man inte var man 
har varit. 
Fokusgrupp 1 

 

2.2.2 Hemtjänst 
Gällande hemtjänsten är det endast några få personer i fokusgrupperna som har direkt erfarenhet av 
tjänsten för eget bruk eller för make/maka. De personer som har hemtjänst upplever att de får all den 
hjälp de vill ha. Det finns dock personer som, trots behov, väljer bort delar av den hjälp de har rätt till och 
som menar att de gör det för att de själva vill vårda sin anhöriga och då endast ha hjälp med sådant som de 
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absolut inte klarar själva. Dessa personer menar vidare att hemtjänsten, trots allt, finns där som en back up 
och en trygghet, om och när de vill ha hjälpen. En av deltagarna beskriver det enligt följande: 
 

– Men jag säger om hemtjänsten, om man ska tala om dem, de har ju varit helt underbara. Så 
där finns ju en trygghet i alla fall om man behöver något eller om det händer något 
Fokusgrupp 1 
 

Andra deltagare har erfarenhet av hemtjänst på ett annat plan, nämligen som anhörig till föräldrar som har 
hemtjänst. Dessa uttrycker en mindre positiv upplevelse av hemtjänsten och anser, bland annat, att det 
kommer för många olika personer till de äldre, att maten inte är bra, att de som arbetar inom hemtjänsten 
har för lite tid, att de är stressade och att de har för lite kunskap om den enskilde personen vilket gör att 
omvårdnaden inte blir optimal. En annan aspekt som framförs är också den stödjande roll som anses vara 
en av hemtjänstpersonalens viktigaste roller. Att finnas där för de äldre som kanske behöver ett extra stöd 
och sällskap vid måltider eller bara någon att samtala med. Följande två kommentarer visar på hur 
deltagarna upplever hemtjänstpersonalens arbetssituation:  
 

– Det är ju så stipulerat så det är ju som på fabriker förr. De drar med telefonen på något streck 
när de kommer och så drar de när de ska gå. Det är precis som ett stämpelur. Jag tycker, jag 
skulle inte vilja jobba så. 

– Den stressen som de har den smittar av sig på den gamla, så den mår inte bra. Smittar ju. 
Fokusgrupp 2 
  

– Att de här inom vården kanske inte kan prata med dem så mycket. De hjälper dem med 
hygien och det här och de får lite mat men det här runtomkring att de kan sitta ner och prata 
är det sämre med. 
Fokusgrupp 3 
 

Ett önskemål som framförs när det gäller hemtjänsten är att den ska vara mer flexibel. Framför allt vill de 
äldre i undersökningen att flexibiliteten ska gälla vilken typ av hjälp de äldre vill ha men deltagarna vill 
också få vara delaktiga gällande beslut om insatser. 
 

– Jag tycker med hemtjänsten, ja, jag har ju inte haft någon själv. Men de får ju inte göra vad 
de vill. Jag menar man får ju inte den hjälpen man skulle vilja ha. De gör ju det där vardagliga. 
Allt annat blir ju kvar, som en skulle vilja ha gjort. 

– Om du säger till då, får du inte hjälp då? 
– Nej, det ingår inte. 

Fokusgrupp 2 
 

2.2.3 Rehabilitering och främjande samt förebyggande insatser 
Flera av deltagarna i fokusgrupperna har någon gång erhållit rehabiliteringsinsatser. Antingen via 
vårdcentralen eller via dagrehabiliteringen på kommunen. Den rehabilitering som bedrivs i kommunal regi 
är mycket uppskattad och deltagarna ser stora vinster med de aktiviteter som genomförs här. De äldre 
menar att de rehabiliteringsinsatser som finns ”lyfter” personerna och därför är viktiga ur såväl ett fysiskt 
som ett socialt perspektiv. Det verkar finnas en grupp äldre som behöver denna insats mer än andra och 
det är de som inte är så aktiva i övrigt. Ett exempel på detta påvisas i följande konversation: 
 

– Det vore ju så roligt för de som inte har möjlighet hemma utan de får komma till det här dag-
rehab för det är ju väldigt uppskattat. Och då äter du ju tillsammans, fikar och gör utflykter. 

– Ja, sådant skulle kommunen kunna satsa mera på. 
– Ja. För det är ju både trivsel och nytta med nöje. 



 12 

– Javisst. Folk ser fram emot det här i en hel vecka. 
– Det skulle t.o.m. kunna vara ett par gånger i veckan. 
– Jag har en granne som var på det här rehab. Han tyckte det var det bästa han hade varit med 

om. Han vaknade jättetidigt på morgonen för att inte missa bussen dit. Tyvärr finns han inte 
längre nu. Han gick bort för en månad sedan. Men det där var det bästa han har kunna varit 
på. Han åt mat där och var ihop med andra. 
Fokusgrupp 3 

 
Nackdelen som påtalas i samtliga fokusgrupper är att det finns för få platser på dagrehabiliteringen. Detta 
medför att deltagare som räknas som färdigrehabiliterade mister sin plats till förmån för någon annan. 
Många menar att de skulle vilja fortsätta träna men att det är svårt att göra på egen hand och att de även 
går miste om den viktiga sociala aspekten. Deltagarna känner sig istället både missnöjda och uteslutna 
men framför allt lite vilsna då de inte vet var de ska vända sig för att få rätt träning på annat håll. På ett 
gym känner de sig inte hemma och dessutom är dessa allt för kostsamma alternativ, vilket en av 
deltagarna uttrycker så här: 

 
– De borde ju utvidga den biten till att bli lite allmän. Ett allmänlätt gym där man i och för sig 

kan betala en mindre avgift, det är inte det. Men alla vill inte gå till ett gym och träffa de 
breda gossarna som finns där. 
Fokusgrupp 1 
 

Hjälpmedel, som exempelvis rollatorer, är något som kan få deltagarna att leva ett mer aktivt liv och det är 
också något som flera av deltagarna använder sig av. För att de äldre ska använda hjälpmedel som 
rollatorer är det också viktigt att de är anpassade efter individen och fungerar i vardagen. Följande två 
kommentarer visar att så inte alltid är fallet: 
 

– Ja, verkligen. Och sedan just det där att ta sig in till stan, för han måste ju ha rollator och den 
är ju så svår att få in i bilen. Den fastnar hela tiden. Och så det här med trottoarer och gator 
och allt... 
Fokusgrupp 1 
 

– Går du med rollator? 
– Ja, det var första gången för två veckor sedan så fick jag hem en. Men den är så förbaskat 

liten så den kan jag kasta på axeln. Den är så lätt så jag kan lika bra vara utan. 
– Men fungerar det bättre att gå med den? 
– Nej, nej. Den far ju hit och dit. Den var ju för liten. 
– Men du skulle behöva en ny då? En större? 
– Jo, och jag ringde och beställde en lite större, lite stabilare. Men de ser ju hemska ut de där 

större. De är rödmålade de där större. Jösses. Det orkar men inte med så stora. Den här var 
den minsta, det var den minsta jag fick. Bara när jag ska gå ut med soporna så far den, den 
far åt alla håll. Man kan inte håll den heller, den far för sig själv. 
Fokusgrupp 2 

 
Det förekommer också diskussioner där såväl vårdcentralen som frivilligorganisationer nämns som viktiga 
aktörer i det främjande och förebyggande arbetet och deltagarna menar att alla aktörer i större 
utsträckning skulle samverka för att förbättra hälsan hos de äldre. I en av fokusgrupperna lyfter deltagarna 
fram att vårdcentralen bör spela en mer övergripande roll för att generellt få människor att bli mer rörliga, 
en annan grupp tänker sig att frivilligorganisationer kan ta på sig uppgiften att, till exempel, vara ett 
promenadstöd för äldre som har svårt att komma ut på grund av ålder eller funktionshinder. 
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2.2.4 Vård av anhörig 
Vård av anhörig kan ha flera betydelser beroende på de äldres situation och hälsa. Det kan innebära att 
deltagarna själva är anhörigvårdare av make/maka eller att de vårdar sina egna föräldrar, men det kan 
även innebära att personen själv får vård och hjälp av sina egna barn eller barnbarn. Att ställa upp och 
vårda sina anhöriga ses som en självklarhet men kan också kännas som ett krav från samhällets sida. Att 
vara anhörigvårdare till någon närstående innebär en stor belastning, både fysiskt och psykiskt, och det 
anses vara mycket tidskrävande vilket gör att de egna behoven ofta prioriteras ner. Många vet inte vilket 
typ av stöd de kan få som anhörigvårdare, vilka regler som gäller för anhörigstöd eller var de kan vända sig 
för att få information om detta. De anhöriga beskriver också att de har dåligt samvete över att ibland 
behöva lämna över den person som de vårdar i andras händer. Det upplevs som en stress att då inte veta 
om personen mår bra. De menar också att ett stort ansvar i dag läggs på den som är anhörig, både när det 
gäller omhändertagandet och när det gäller den fysiska och psykiska hälsan av den person som vårdas. 
Några menar att vårda en svårt sjuk make/maka i hemmet kan leda till att den som vårdar själv blir inaktiv 
och får sämre hälsa men också att dennes framtidstro minskar och att personen bara orkar ta en dag i 
taget. Att erbjuda avlastning och hjälp i form av exempelvis dagvård eller korttidsboende är något som 
deltagarna lyfter fram som oerhört viktigt för denna grupp då tröskeln att söka hjälp ofta är stor. Följande 
två kommentar lyfter fram olika aspekter av anhörigvård: 
 

– Fritid... jag vet inte. 
– Har du någon? 
– Nej, inte vad jag vet på fyra år. Men det är mitt eget fel, jag har fått erbjudande om att min 

man kan vara på korttidsboende emellanåt så att jag kan vara ledig. Men nej, jag släpper 
honom inte. 
Fokusgrupp 1 

– Han fick ju något så han blev handikappad och fick sitta i rullstol när han bara var 40 år. Och 
där har han suttit och nu är han över 80. Hon fick ta hand om honom och göra finrummet till 
sjukrum. 
Fokusgrupp 2 

Följande exempel visar hur anhörigvårdare också kan känna press över att hinna med att fysiskt aktivera 
den som är sjuk trots att den anhörige själv saknar ork och motivation:  
 

– Min man har varit på Hagby Ängar [dagrehabiliteringen] men nu måste han ut därifrån och 
han var lite för duktig och så, i rörelser. Han sportade otroligt mycket men han har tappat 
gnistan helt enkelt 

– Har han varit på den här rehabiliterings... som man kan göra dagtid bara? Dagrehab? 
– Ja, det var varje onsdag. Då fick han vara där varje dag men det tog de bort sen då. Det var 

fler som ville komma in och han var så pass duktig tyckte de, så då blev det stolen. Och jag fick 
så dåligt samvete för jag kan ju inte peppa honom heller ... det är kanske mitt största problem 

– [...] 
– Och jag tänker jämt att det är mitt fel för det är så viktigt att sporra honom och man läser 

hela tiden att det är så viktigt att röra på sig och oj, oj, oj... och det är det ju [...] Nej, jag 
tycker det är svårt och jag känner mig skyldig och tänker att varför kan jag inte. 
Fokusgrupp 1 

 
Flera av deltagarna berättar också att de själva ofta får hjälp av barn eller barnbarn med allt från enklare 
vardagsbestyr till sjukhusbesök eller transport. Något som både kan kännas bra och dåligt då deltagarna 
menar att barnen ofta har fullt upp med sitt. Samtidigt kan det för många äldre innebära ett positivt inslag 
i vardagen. Andra som inte har någon anhörig på nära håll upplever det istället som en otrygghet att inte 
ha någon i närheten som kan hjälpa till vid behov. Exempel för åsikter om detta finns i följande 
kommentarer: 
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– Människor känner sig inte alltid så bra med att måste förlita sig på barn eller barnbarn. Men 
det var en främmande det var lättare att fråga. 
Fokusgrupp 4 

– Men i Björskogsnäs så har jag väldigt bra släkt. De har mycket att göra men nationaldagen så 
tog de med mig till Björskogsnäs. Skaffade en kod så man kom genom bommen och ända upp 
och sen hjälpte de mig med rollatorn. Hon var stark och så kom jag till första guckuskon, gud 
vad lycklig jag var. 
Fokusgrupp 2 
 

– De som har anhöriga i stan de har det ju rätt så bra egentligen. Om de har sina anhöriga på 
ett hem eller någonting. Men har man sen sin släkt kanske 20-25 mil härifrån kanske då är det 
lite skillnad. Då har man inte den tryggheten. 
Fokusgrupp 3 

 

2.2.5 Färdtjänst 
För de äldre som, på grund av funktionsnedsättning, har svårt att resa med allmänna 
kommunikationsmedel spelar färdtjänsten en viktig roll. Många av de äldre är positiva till färdtjänsten i sig 
men upplever den som både byråkratisk och krånglig och att den inte är anpassad till individens behov och 
önskemål. En resa med färdtjänst görs för det mesta tillsammans med någon eller några andra vilket 
innebär att de ibland måste åka till flera adresser innan de kommer fram till sin egen destination. Det kan 
exempelvis betyda att om personen ska till lasarettet i Lindesberg kan han/hon först få ta omvägen över 
Örebro då medföljande person ska till USÖ. Ett annat problem med färdtjänsten är att den är dyr att 
använda vid korta resor. Då de äldre ska transportera sig sträckor som är för långa för att gå men för korta 
för att använda färdtjänst väljer de ibland att avstå från resan. Färdtjänsten är dessutom inte någon 
anpassad sjuktransport utan bedrivs som vanlig taxitjänst med vanliga personbilar vilket ibland kan 
upplevas som besvärligt om personen exempelvis har någon typ av funktionshinder. Deltagarna menar 
också att det är många äldre, som på grund av att de anser själva förfarandet med ansökningen som 
krånglig, avstår från att söka färdtjänst trots att de har rätt till det. Följande kommentarer visar på några av 
deltagarnas upplevelser av färdtjänsten: 
 

– Att åka färdtjänst runt halva Sverige för att komma från Nora till Lindesberg, det är ju 
vansinnigt! 
Fokusgrupp 1 

 
– Ja, du har ju så du får åka gratis. Men jag får ju betala. Men när vi åker till min syster i 

Örebro, eller lite olika ställen så där. Aldrig att de väntar, aldrig. Då fick jag beställa en ny. Så 
det är... ja, jag tycker fortfarande det är väldigt jobbigt att ringa och beställa färdtjänst. Ja, 
det är det faktiskt. 
Fokusgrupp 2 

 
– Det är ju svårt för er när ingen kan köra bil och ni bor ute på landet. 
– Ja, men vi har ju färdtjänst så vi klagar inte på det viset, det går ju att ordna. 
– Men ni kan ju inte spontanåka om man säger. 
– Nej, det kan man inte göra. 
– Nej, inte mer än vid sällsynta tillfällen. 
– Och om man bara ska åka en bit upp till kyrkan eller sockenstugan eller så... inte beställer 

man en bil för det. 
Fokusgrupp 3  
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2.3 Boende 
Bostaden är en viktig del av livet och livskvaliteten, hur deltagarna trivs verkar i stor utsträckning vara 
förknippat med bostaden. När frågor ställdes om de äldres nuvarande boende och boendesituation samt 
hur de resonerar kring framtida boende svarade deltagarna att det viktigaste för dem var att det i 
kommunen byggs ett anpassat och varierat utbud av mellanboenden för målgruppen äldre. De menar att 
det i dag inte finns förutsättningar för dem att flytta till något annat boende då det helt saknas den typen 
av boendealternativ. En annan viktig aspekt som de äldre lyfter fram är att de vill kunna bidra till en 
boenderotation och på så vis skapa en ökad inflyttning till kommunen. Detta menar deltagarna skulle 
gynna kommunens alla invånare på både kort och lång sikt. På kort sikt skulle det innebära ett ökat utbud 
av boendealternativ och på lång sikt skapas en ökad befolkningstillväxt vilket deltagarna menar inger både 
framtidstro och skapar trygghet. En person uttrycker det så här: 
 

– Men om man tittar på statistiken som var i tidningen i dag om inflyttning, där låg Nora väldigt 
långt ner. Jag tror att vi var trea från sista plats i regionen. Och det är ju inte bra. 
Fokusgrupp 1 

  
Bristen på bostäder innebär också, enligt deltagarna, att det kan vara svårt att hitta en bostad som 
uppfyller individens behov, exempelvis för äldre med begränsad fysisk rörlighet. Deltagarna menar att 
kommunen behöver lösa detta snarast. Ett exempel är:  
 

– De har varit dåliga på är ju det här med bostadsbyggande för de äldre, att ordna till det. Det 
har de varit dåliga på. De hade ju ett servicehus förut som var bra men det har de ju tagit 
bort. Där behöver de tänka till riktigt ordentligt för att få någon lösning. 

– Ja, och jag tror att det är ganska bråttom. 
Fokusgrupp 1 

  
I resultatdelen nedan kommer tre typer av boende att belysas mer ingående då det i fokusgrupperna 
ställdes direkta frågor kring olika boendeformer. Dessa var: bo kvar hemma, mellanboende och särskilt 
boende. Specifikt handlade frågeställningarna om deltagarna kände att de saknade särskilda typer av 
boende och vad som var viktigt att tänka på om nya bostäder skulle byggas i kommunen. Även ekonomiska 
och geografiska aspekter kommer att belysas. 
 

2.3.1 Bo kvar hemma 
Många nämner att det egna hemmet är det bästa stället att vara på och de vill bo kvar hemma så långt det 
är möjligt. Samtidigt lyfts det fram att det i dag inte finns några alternativa boenden som gör det intressant 
att fundera på en flytt. Många menar vidare att det är svårt att påverka sin bostadssituation då ekonomin 
gör det omöjligt att byta till ett annat boende. Flertalet av deltagarna äger i dag sin bostad och har låga 
boendekostnader vilket de menar drastiskt skulle ändras om de väljer att köpa en bostadsrätt alternativt 
att hyra en nyproducerad lägenhet. Att få bo kvar hemma så länge som möjligt ses dock av de äldre som en 
trygghet och en rättighet. Deltagarna berättar att de vill klara sig själva så långt det är möjligt och att de 
sätter stort värde i att kunna vara självständiga. Känslan av att trivas i sitt hem gör också att det blir svårt 
att flytta. Nedan följer två kommentarer som belyser deltagarnas starka vilja över att bo kvar i sitt 
nuvarande boende: 

 
– Åh, vad jag trivs här i huset, det är så fint. Det vill jag aldrig lämna. 

Fokusgrupp 1 
 

– Vi pratar i Holland om gamla träd måste man inte plantera över. De trivs bäst på plats. Om du 
förflyttar en blomma från alperna till dalen, den kan inte växa 
Fokusgrupp 4 
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I grupperna finns lite olika sätt att resonera om detta med att bo kvar hemma alternativt att flytta till annat 
boende. Vissa menar lite skämtsamt, men med allvarlig underton, att de kanske är lite tokiga som vill bo 
kvar hemma och klara sig själva trots att lusten att laga mat avtar och att orken tryter. Andra menar istället 
att det är viktigt att anpassa sitt boende utifrån ålder och livsvillkor. Här följer några kommentarer som 
visar på olika sätt att fundera kring detta med att bo kvar eller att flytta: 

 
– Vad heter det. Jag kommer inte ihåg hur det heter. Hon vänt har problemet, men det hjälpte. 

Men okej. Jag pratar med hon. Hon säger nej. Först jag tänkte jag vill sälja mitt hus i 
Timansberg och köpa någon annan hus. Hon säger nej, absolut det måste du inte göra. Du 
måste hyra huset, inte längre köpa. Ja, vad hon sa det var ju rätt. Om du väljer att hyra ett 
hus när en sak går sönder, kylskåpet. Du ringer och det kommer en andra. Men har du en 
egen hus, läcker taket...du måste betala. Många, många saker. Ja, det stämmer också. 
Fokusgrupp 4 

– Men inte minst viktigt är att man kan flytta från det boendet där man är sysselsatt med olika 
saker, jag menar skötsel av huset men sen har du också tomtmarken och betesmarker och så 
kanske... Om man kan flytta från det till ett boende där man bara bor och inte behöver ha en 
massa skyldigheter så skulle det friställas en massa bostäder 
Fokusgrupp 3 

– Vi är så tokiga. Vi försöker klara oss så länge vi kan. 
Fokusgrupp 4 

 

2.3.2 Mellanboende  
Deltagarna anser att det är av stor vikt att de som äldre själva har möjlighet att besluta om var de ska bo. 
Många trivs i sina nuvarande bostäder men kan också tänka sig att flytta om det nya boendet är minst lika 
bra. Någon typ av mellanboende saknas vilket gör att de äldre i dag bor kvar hemma så länge de kan och 
att det som sedan återstår är ett särskilt boende på Hagby Ängar eller Tullbacken. Uppfattningen om vad 
ett mellanboende är varierar mellan såväl personer som mellan de olika fokusgrupperna och det finns 
ingen gemensam definition av ett mellanboende. De olika alternativ som nämns är: eget boende i vanlig 
hyres-/bostadsrätt, radhuslängor samt ett gruppboende med egna lägenheter. Vilken typ av service och 
hur mycket service som bör finnas i direkt anslutning till boendet finns det också olika tankar om. Allt från 
enklare typer av service till bemanning dygnet runt med tillgång till vård diskuterades. Den genomgående 
åsikten om vad som är viktigt i ett mellanboende är dock att det finns någon typ av gemensamhetslokal 
som matsal/café eller träffpunkt i befintlig byggnad alternativt i närheten av bostaden. Deltagarna pekar 
också på vikten av att fortfarande få möjlighet att kunna klara så mycket som möjligt själva men att det bör 
finnas tillgång till service när det behövs. 

 
– Ja, det blir väl ett mellanboende innan man kommer till Tullbacken, där man liksom 

fortfarande delvis kan klara sig själv men att det ändå finns en service  
Fokusgrupp 1 

Kostnad, utformning och läge är det som är avgörande för om en flytt är intressant för målgruppen. 
Utsikten och närhet till skog eller grönområde nämns som särskilt viktigt för många då de känner att de 
mår bra av att ha naturen runt sig. Att få vara med och skapa och tycka till om det framtida boendet nämns 
också som en viktig aspekt. Området mellan Stensnäs och Dalsta, Hitorpsbacken samt Hagby Ängar är 
platser som pekas ut som lämpliga för placering av ett mellanboende. Även det påbörjade bygget vid 
Fibbetorp nämns. Deltagarna är dock osäkra på vilken typ av bostäder det kommer att byggas där och om 
det skulle kunna vara ett intressant mellanboende. När den mera moderna varianten av trygghetsboende 
”Boviera” [inglasat bostadsområde med konstgjorda tropiska trädgårdar – författares förtydligande] 
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kommer upp i diskussionen är det är det flera som spontant säger ”nej, vad hemskt”. Deltagarna är inte 
intresserade av ett konstgjort koncept. I fokusgrupperna diskuterades också vikten av att inte skapa 
segregerade områden där det bara bor äldre och att mellanboenden bör anpassas för alla, allt från 
individer som bara har behov av ett socialt umgänge till den äldre som behöver relativt mycket hjälp. 
Efterföljande är ett par exempel på deltagarnas åsikter gällande mellanboenden: 

 
– Då tänker jag på det där boendet jag talade om. Om jag nu hade ett boende och vi hade ett 

sådant här rum vi som... vi bor här allihop i lägenheter. Och så kommer vi på att vi skulle vilja 
prata så här en eftermiddag. Det är ju boende. Ett värdigt boende. 
Fokusgrupp 2 

– Men om man pratar utifrån åldringssynpunkt... tror jag också mycket på att vi måste ha 
någon typ av ”åldringsboende”. Där det finns den här möjligheten från att man är så kallad 
frisk åldring till att man behöver lite hjälp då och då. Jag tror att det är viktigt så att det inte 
bara blir ett sjukhem av det 
Fokusgrupp 1 

Andra kvaliteter som anses vara betydelsefulla vid val av nytt boende är:  
• närhet  
• trygghet och grundläggande funktionalitet  
• mervärden  
• socialt sammanhang 

 
Närhet är en kvalitet som nämns i olika sammanhang. Främst nämner deltagarna behovet av närhet till 
olika mötesplatser men också till kollektivtrafik och grönområden. Närhet kan räknas i såväl tid som i antal 
meter. Avståndet är, enligt deltagarna, något som kommer att vara allt viktigare ju äldre de blir, samtidigt 
som närhet i tid också har betydelse. En deltagare uttrycker sitt behov av att komma närmare butiker och 
service: 
  

– Det är väl mellanboendet, det är ett stort behov. Jag bor nära [namn]. Fin utsikt åt alla håll. 
Men jag vill flytta upp på stan för att komma närmare till allting. 
Fokusgrupp 2 

Till trygghet och grundläggande funktionalitet räknas sådant som att deltagarna känner till området och 
grannarna, att det är lugnt, att det är en låg brottslighet i området, att det är rent och snyggt, att det finns 
bra kollektivtrafik samt att bostaden/platsen känns bra. Exempel på svar är: 
 

– Vad är det som skapar trygghet? Vad är det som gör att du känner dig trygg? 
– Jag vet inte. Man är väl trygg i sig själv kanske. Men det är ju beroende av omgivningen 

naturligtvis. 
Fokusgrupp 1 

Mervärden i form av exempelvis trädgård, vacker utsikt, och närhet till vatten är några exempel som 
nämns som viktiga men också att staden Nora i sig är vacker. Följande kommentar speglar vikten av utsikt 
och grönområden: 
 

– I vår lägenhet som vi har så trivs jag ju jättebra. Jag har sagt att de får bära ut mig därifrån. 
Vi har hiss och vi har bra utsikt åt alla håll, inte världens vackraste åt alla håll kanske men det 
finns ju lite grönt runt om och jag tycker att man behöver ha det. På Smegår´n missade dom 
det tycker jag. 
Fokusgrupp 3 
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Att vara en del i ett starkt socialt sammanhang och känna gemenskap med grannar och närhet till släkt och 
vänner är kvaliteter som har stor betydelse vid val av bostad men även att deltagarna kan identifiera sig 
med platsen där de bor. Exempelvis är många av deltagarna är intresserade av skog, natur och trädgård 
vilket också gör att de valt att bo i närheten av naturen och/eller har en trädgård i anslutning till sitt 
boende. Följande kommentar betonar vikten av den sociala gemenskapen: 
 

– Ja, vi har ju kaffestund uppe i församlingshemmet varje tisdag och det är ju så trevligt. 
– Och dit kommer ni inte? 
– Jodå, det gör vi med goda vänners hjälp. 

Fokusgrupp 3 
 

2.3.3 Ekonomi 
En annan viktig aspekt gällande boende är de äldres ekonomiska situation. För flera av deltagarna verkar 
ekonomin vara en hämmande faktor för att faktiskt kunna flytta till ett mellanboende. Den gemensamma 
bilden är att de bostäder som byggs i dag blir alltför dyra för de flesta av deltagarna. Det är dock tydligt att 
det finns vissa skillnader. De äldre som fortfarande lever med make/maka upplever att de har det bättre 
ekonomiskt då de fortfarande har två inkomster vilket ger dem ett visst utrymme till valfrihet när det gäller 
eventuell flytt till annan bostad. Andra som lever ensamma upplever inte samma utrymme utan blir 
begränsade i sitt val genom att kostnaderna för en ny bostad skulle överskrida de utgifter de har i sitt 
nuvarande boende. Dyra nybyggen med höga boendekostnaden som tar upp en stor del av inkomsten 
minskar också de äldres utrymme för annat. Några kommentarer från deltagarna kring detta ämne är: 
 

– Jag tycker nuförtiden det är lite svårt att bara flytta. Man fick ett erbjudande från 
Norabostäder, dem här nya som… men kostar en tvåa 8 400 kr och det stannar inte på det här 
priset. Det blir dyrare och dyrare. Med pension går det inte att betala så hög hyra. 

– Nej. 
– Annars skulle vara fint att flytta hit centrum. 
– Nej, det är sant. Det är svårt att få hyreslägenheter och sen att de är dyra. I alla fall de 

nybyggda. 
Fokusgrupp 4 

 
– Jag tror att det är väldigt viktigt att man bygger exempelvis radhus, enplans radhus. Inte så 

väldigt märkvärdiga hus utan, ja, som är lättåtkomliga och inte har de här fruktansvärda 
priserna. För i dag är det ju så att man inte vill flytta ifrån sitt hus för man har inte riktigt råd 
att bo i ett nybygge. Man tycker att det är onödigt att lägga ut 10-12.000 kr i månaden, 
istället försöker man i det längsta kämpa på och bo kvar i sitt hus. 
Fokusgrupp 1 

 
– Nej det är faktiskt så, om det är två, så länge går det att bo. Och många är som de satsade 

Norabostäder, just den här nya byggnaden [Smegår´n], att man satsar sju sådan där… par 
som är äldre och som har hus och som säljer huset och sen flyttar, vill flytta. I stan. 

– Så länge har du ett sparat kapital det går. Men sen om det försvinner, då är du på pottan. 
– Ja. 
– Jo, om man blir själv… 
– Ja, så är det. 

Fokusgrupp 4 
 

2.3.4 Särskilt boende 
Då ingen av deltagarna i fokusgrupperna själva bor på särskilt boende så har diskussionerna utgått från de 
erfarenheter personerna har av anhöriga, ofta föräldrar, som bor eller har bott på särskilt boende. 
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Deltagarnas upplevelser av de särskilda boenden som finns i kommunen är överlag negativa. Stressad 
personal, dålig mat och brist på aktiviteter förs fram som argument för detta. Samtidigt menar deltagarna 
att det ute i landet finns särskilda boenden som fungerar utmärkt och hänvisar till olika program de sett på 
TV eller läst om i tidningar. Exempel på detta är följande två kommentarer: 
 

– De har inte byggt några stora hem som de har på en del ställen, så att man kan komma 
tillsammans till gemensamma bord och äta och så. Man ser ju de på TV som har det bra. De 
har samkväm och sjunger och har mycket trevligt. En annan sitter där ensam. 
Fokusgrupp 2 

– Det var väl någonstans de visade på TV. Det var ett helt gäng med rullstolar som åkte 
utomlands. Kommer ni inte ihåg det? 

– De åkte till Grekland. 
– Och så tänkte jag på den där teatern, Glada Hudik, som var till Amerika och sjöng till och med. 
– Det utvecklar ju. Fantastiskt. 

Fokusgrupp 2 

En annan faktor som deltagarna nämner som negativt är att det är svårt för äldre att komma in på ett 
särskilt boende. De menar vidare att när den äldre väl fått en plats är denne i så pass dåligt skick att hälsan 
inte verkar förbättras utan snarare snabbt försämras. Deltagarna anser också att det i dag borde finnas 
underlag som visar att andelen äldre ökar och att kommunen då borde se över situationen och ha 
beredskap för kommande behov. Det finns också en allmän känsla av att kommunen inte vill ha in de äldre 
på särskilda boenden. Att det är för kostsamt och att kommunen därför föredrar att äldre bor hemma så 
länge som möjligt och att vården sköts via anhöriga eller hemtjänst. Ett par kommentarer som 
exemplifierar deltagarnas tankar om särskilt boende är: 

 
– Ska man kunna sitta vid samma bord och äta så ska man ju in på Hagby Ängar men det är 

svårt att komma in där och så är det ju så trångt. Så varför inte bygga på där när det finns 
utrymme, det finns ju så mycket ängar. 
Fokusgrupp 3 

  
– Jag har som jag sa tidigare ett hyreshus. Det är hyreslägenheter och det är handikapp-

anpassat. Så att, jag har den förmånen att ha mamma hemma, och det är ju det som Nora 
kommun också vill. De vill inte ha henne på Tullbackagården eller Hagby Ängar, det kostar för 
mycket pengar. Vi har varit på Tullbackagården och tittat och blivit avskräckta. Vi har pratat 
med personal där och de gånger det varit rusch i samlingslokalen och matsalen men sen säger 
de att när de ätit färdigt går de och lägger sig och sen är det tyst. Så jag har inte mycket 
positivt att säga. 
Fokusgrupp 3 

 

2.3.5 Geografi 
Att kunna bo kvar i kransorterna även när personerna blir äldre och behoven ökar ses som en självklarhet. 
Det är på dessa platser de äldre har byggt upp sina sociala nätverk och det är här de känner sig hemma. I 
exempelvis Järnboås ser deltagarna i dag en utveckling av bygden med flera inflyttande barnfamiljer, en 
skola där det finns ett fullgott elevunderlag och en affär som fungerar bra. De äldre känner att de vill 
fortsätta att vara en del av denna utveckling och att det då även behöver planeras för någon typ av 
mellanboende även i kransorten. I fokusgrupperna har det även funnits personer från Nyhyttan och 
Gyttorp som även de menar att det är viktigt med mellanboenden i kransorterna för att bibehålla det 
sociala liv som de äldre byggt upp. I en fokusgrupp uttrycks följande:  

 
– Ja, man ska6 bygga i kransområdena inte bara i Nora. 
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– Nej, jag ansluter mig till det och om vi ska ta Järnboås som exempel, som ligger oss varmt om 
hjärtat, så finns det ju tomtmark i närheten av skolan exempelvis och där skulle man kunna 
bygga. Det behöver ju inte vara direkt något äldreboende men lite blandat kanske. Då kan 
man ju sälja sin villa till exempel och bo kvar i Järnboås och inte behöver flytta in till stan och 
till Tullbacken och sitta i sin lägenhet och inte komma någonstans. I stället kan man bo kvar i 
Järnboås och skolan kunde hålla med mat, det har de ju gjort förr. 
Fokusgrupp 3 

 

2.4 Fritid 
I fokusgrupperna har frågor ställts om vad en meningsfull fritid innebär för personerna. Att kunna redogöra 
för vad som är meningsfullt utifrån ett fritidsperspektiv har varit svårt och därför förtydligades ofta 
frågeställningen med vilka fritidsaktiviteter de tycker om att göra. Definitionen för fritidsaktiviteter var 
sådant som personerna gör bara för att de vill, inte för att de måste.  
 
En viktig del av fritiden som nämns är sådant som görs i anslutning till det egna boendet. Det handlar 
nästan uteslutande om trädgårdsarbete eller besök i närliggande skogsområden och lyfts fram av flera som 
de största fritidsintressena. En stor oro är att personerna, på sikt, inte skulle kunna göra dessa saker om de 
kom in på någon gemensamt boende utan trädgård och närhet till skogsområden. Andra fritidsaktiviteter 
som nämns är: 

• cykla 
• promenera  
• umgås med släkt och vänner 
• kulturupplevelser (exempelvis besöka muséer, utställningar eller uppträdanden) 
• läsa 
• spela golf 
• simma 
• åka längdskidor 
• ta hand om hundar 
• jaga 
• styrketräna 
• bowla (saknas dock hall i Nora kommun) 
• dansa 
• vara aktiv i föreningar (exempelvis kultur-, idrotts- och pensionärsföreningar) 
• vara i kyrkan 
• spela musik 
• fiska 
• vattengymnastik 
• besöka bibliotek 
• resa (även om möjligheten upplevs minska med åldern) 
• gamla bilar 

 
För de aktiviteter som genomförs tillsammans med andra är det vanligt att den sociala aspekten lyfts fram 
som den avgörande orsaken till att aktiviteten utövas. Att vara med i en förening eller en grupp handlar för 
många mer om att vara delaktig i ett sammanhang och få möta andra personer än om att få göra det som 
föreningen eller gruppen erbjuder. Det förekommer ett exempel där några äldre personer är involverade i 
en idrottsförening och även om de själva inte utövar idrotten uppskattar de gemenskapen och möjligheten 
att göra en insats för föreningens övriga medlemmar.   

 
– Ja, vi sysslar ju med bandy till exempel. Vi har fullt upp.  
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– Ni har fullt upp med det ja.  
– Men så hade ni ett bandylag för 65+?  
– Vi kallar det så, vi slog ihop eftersom det är vi som jobbar på dagtid va och vi jobbar och håller 

på där nere va, vi ordnar auktioner, vi ordnar bil-bingo uppe vid Digerberget för att få in 
pengar förutom de stora inkomstkällorna som sponsorer, så är det ju auktionen, Digerberget 
och marknaden.  

–  Parkeringen.  
– Ja parkeringen ja. Och midsommarfirandet.  
– […] 
– Vad är det som lockar med det?  
–  Ja det är ju trevligt att träffas sådär, i en klubb och vi ordnar aktiviteter tillsammans och 

sådär.  
– Ja och sen är det ju inte bara jobb, det klassiska är ju och ses på fika på en kvart men sen blir 

det ju oftast på en timma.  
Fokusgrupp 3 

Ett annat exempel på svar där gemenskapen i föreningen är mycket central är: 
 

– Vi är inne på det här med gemenskap. Är det framförallt det ni söker i föreningen eller är det 
aktiviteten i sig som lockar? 

– Det är väl både och. 
– Ja.  
–  Ja, men gemenskap är det väl mest för vår del, är det inte det? (vänder sig mot en annan 

deltagare i fokusgruppen). 
– Ja, eller känner du inte det? 
– Jo, men jag kokar ju ofta kaffe och bakar bullar och så. 
– Du är väl med och kanske någon annan här också men vi är med i kör och sjunger 
– Ja, just det, det är ni ju. 
– Och det är rena folkhälsan! 

Fokusgrupp 3 
 

Även om de flesta upplever att det finns goda möjligheter att utöva sina fritidsintressen förekommer också 
åsikter om att utbudet för pensionärer är något begränsat. Ett konkret exempel som nämns är att det inte 
finns gymnastik för äldre personer, men det finns även en mer generella upplevelser om att äldre personer 
i dag inte passar in i föreningslivet (då framför allt relaterat till idrottsföreningar) på samma sätt som yngre 
personer. Kring detta förs diskussioner om huruvida föreningslivet inte är anpassat för äldre eller om det 
råder en informationsbrist där vissa äldre inte vet vilka aktiviteter som finns och hur de är utformade. 
Kanske är de anpassade för äldre, men målgruppen vet inte om det? Mer information ses därmed som en 
konkret åtgärd att underlätta för de äldre att kunna hitta aktiviteter som är passande för dem. Även om 
det finns utvecklingsmöjligheter gällande fritidsutbudet för äldre är en vanlig upplevelse att det är svårt att 
hinna med att göra allt som de äldre önskar göra, vilket då ändå kan visa på att befintligt utbud i Nora 
kommun är bra. En person svarar:  
 

– Jag vet inte jag kan prata om andra människor, men det var så konstigt. Jag kan inte förklara 
det också. Var jag jobbade jag har en egen företagare hela livet. Jag jobbade minst 12-14 
timmar varje dag. Jag finns tid för fritid. Hur måste man säga? Att göra olika saker? Nu var 
jag pensionär, nu har jag brist på tid (skratt). 
Fokusgrupp 4 

Något som måste beaktas i detta sammanhang är den påverkan som en fysisk, psykisk eller social ohälsa 
kan ha alternativt att de äldre vårdar en anhörig som tar mycket tid. Person som lider av ohälsa eller som 
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spenderar mycket tid på att vårda anhöriga har mycket svårt att göra sådant som de vill. Exempel på svar 
är: 
 

– Jag är väldigt intresserad av att gå på utställningar. Som i Örebro, museer. Kanske komma på 
någon teater eller annan utställning. Man är helt ställd när man har dåliga ben. Det skulle 
finnas någon pool man kanske kunde ringa. Jag är intresserad utav det.   

– Det är väl så, inte bara i Örebro, utan även här då. Det finns ju fina utställningar eller saker 
som man skulle vilja åka och se på, men det är för svårt att komma dit då när man inte kan gå 
så långt. 
Fokusgrupp 2 

Även om det förekommer åsikter om att de äldre begränsas av vissa yttre omständigheter som gör att de 
inte kan genomföra alla aktiviteter de vill är ändå den genomgående upplevelsen att det är upp till den 
egne individen att själv skapa möjlighet att kunna utöva sina fritidsintressen. Att själv vilja vara aktiv och 
delaktig är utgångpunkten för att det ska vara möjligt.  
 
En annan åsikt om fritiden som framkommer är att det finns en viss geografisk begränsning där utbudet av 
fritidsaktiviteter i kransorterna inte är lika stort som utbudet i tätorten. Det innebär att det krävs 
fungerande kollektivtrafik från platserna utanför tätorten så de boende där kan ta sig till de 
fritidsaktiviteter de önskar utöva. En annan viktig del relaterad till det geografiska perspektivet är att det 
måste möjliggöras för de som är boende utanför tätorten att själva kunna upprätthålla det utbud som finns 
där. Detta är inte minst viktigt för bygden i sig. Ett svar är: 
 

– Ja, och bygdegårdsföreningen den är ju basen för väldigt mycket. 
–  Ja, i Järnboås ja. Det är den. 
– Upplever ni att ni blir inbjudna av föreningslivet? Att ni är viktiga för dem? 
– Absolut. 
– Järnboås bygdegårdsförening har nyss fyllt 75 år och Larsmäss har precis passerat för 36:e 

gången. 
– Man är ju medlem i många föreningar men kanske som passiv medlem. Men man vet ju att 

det är bra för bygden och det engagerar folk i andra kategorier. 
Fokusgrupp 1 

 

2.5 Tillgänglighet 
I undersökningen har deltagarna fått direkta frågor kopplande till tillgänglighet och stadsplanering. 
Fokusgrupperna fick diskutera hur tillgänglig de upplever att kommunen är och även uttala sig om 
huruvida de upplever att de kan ta sig till olika platser utan problem. Det som diskuterades gällande 
tillgänglighet och stadsplanering kom i stort att handla om stadens utformning utifrån stadskärnan och 
dess äldre bebyggelse samt kringliggande grönområden. Gällande kollektivtrafiken ställdes inga direkta 
frågor om detta men temat kom upp som en viktig aspekt i samtliga fokusgrupper. En stor oro som verkar 
finnas hos deltagarna är att de på sikt inser att deras egen förmåga att kunna köra bil försvinner och att de 
då kommer att bli beroende av kollektivtrafiken på ett helt annat sätt än vad de är i dag. En viktig aspekt 
som deltagarna lyfter fram är att det troligen kommer att leda till en minskad rörlighet och att kommunen 
upplevs vara mindre tillgänglig. 
 

2.5.1 Stadsplanering  
De äldre är överlag nöjda med Nora kommun och de trivs bra. Stadskärnan med dess bebyggelse och 
omkringliggande grönområden är viktiga delar som skapar den positiva upplevelsen. När frågan ställdes 
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om de äldres favoritplats i kommunen nämner många just dessa kriterier som anledningarna till att de har 
staden Nora som sin favoritplats. Exempel: 
 

– Jag tycker Nora kommun är väldigt bra. Jag tycker om staden. 
– Vad är det som är bra? 
– Lugnet, skönheten. Det är vackert. Att det är en gammal stad. 

Fokusgrupp 2 

– Nora ligger mig väl varmast om hjärtat, Nora är ju Bergslagens pärla liksom. Det är trivsamt. 
Fokusgrupp 3 

Flera använder sig av de promenadstråk som finns och deltagarna nämner då främst Strandpromenaden 
och Å-promenaden. Många upplever dock att det är svårt att, som äldre, ta sig runt i Nora, speciellt om 
personen har någon typ av funktionsnedsättning. Höga trottoarkanter, ojämna trottoarer och kullersten 
samt avsaknad av markeringar för personer med nedsatt syn orsakar ofta problem. Ramper saknas på 
många ställen vilket gör att individen får ett begränsat livsutrymme då denne inte längre kan besöka alla 
platser. Några nämner att det är lättare att gå mitt i gatan än på trottoaren. Vissa gator undviker 
deltagarna helt då där är extra svårt att ta sig fram, Söderlånggatan är en sådan. Vintertid är skottningen 
ett problem och då är det än svårare att ta sig fram med rollator och rullstol. På vissa platser upplever 
deltagarna att belysningen är dålig och andra platser känns otrygga då de upplevs som ödsliga. Vid en 
avvägning föredrar de ändå den vackra utformningen framför mer anpassade lösningar om det skulle ske 
på bekostnad av nuvarande utseende. Tillgången till stadsmiljön är dock en viktig fråga för målgruppen och 
kopplat till den aspekten skulle deltagarna vilja se en satsning på utformningen av ett mer 
funktionshindervänligt centrum utan att kommunen för den skull förstör stadens utformning. Ett par 
exempel på deltagarnas upplevelser om att ta sig fram med rollator är: 
 

– Jag tänker att nu när jag har blivit gammal så går jag med rollator och det är ett elände att ta 
sig fram i Nora. Höga trottoarkanter överallt! 
Fokusgrupp 1 

 
– Jag har ju rollator och trottoarerna är sneda, fast det är charmigt. Jag går på gatorna i stället 

för på trottoaren 
Fokusgrupp 2 

I samband med ökad ålder upplever deltagarna ofta en minskad rörlighet vilket leder till att avstånd som 
känns okej i dag kommer att kännas betydligt längre när personen når en ännu högre ålder. Deltagarna är 
medvetna om att rörligheten kommer minska samtidigt som vissa platser redan i dag upplevs som 
otillgängliga om personen är funktionsnedsatt och/eller saknar bil. ICA, Hagby Ängar och kyrkogården är 
platser som upplevs ligga långt bort eller vara jobbiga att ta sig till. En diskussion som belyser 
problematiken med att kunna ta sig till Hagby Ängar är: 
 

– Men, jag har ju varit på Hagby Ängar väldigt mycket och hälsat på massor med människor jag 
känner där. Men jag har inte varit där en enda gång nu sedan bilen försvann för oss. Det är 
ganska långt dit upp. 

– Jag tänker på mamma och… 
– Om man är gammal är det fruktansvärt långt till Hagby Ängar. 
– Ja, det är det. 

Fokusgrupp 2 
 
Vikten av grönområden och möjligheten att röra sig i skog och mark återkommer ofta. Deltagarna 
använder sig gärna av de strövområden som finns vid Norvalla, Digerberget, Stadsskogen och Å-
promenaden och menar att dessa områden är en stor tillgång för deras välbefinnande men också för fritid 
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och rekreation. Stadens parker, såsom Skolparken och Anders Wedbergsparken, är grönområden som de 
äldre verkar nyttja i betydligt lägre grad. Många upplever att de alltid träffar på samma människor i 
grönområdena och resonerar över om detta kan bero på att alla inte kan ta sig till grönområdena eller om 
alla inte vet om vilka fina grönområden som finns i kommunen. Två kommentarer från deltagare som 
använder grönområdena flitigt och en kommentar från en annan deltagare som inte ser lika positivt på 
parkområden är: 
 

– Favoritställe... rent allmänt så är jag mycket för skogen också som motion. Plocka bär har jag 
alltid gjort. Blåbär och lingon är min grej. Det är dagligen en tur upp i skogen och så en lite 
längre tur ibland. Hustrun är likadan. 
Fokusgrupp 1 

 
– Jag tycker om att åka skidor som jag tjatade om förut. Och det är jättefint uppe vid 

Digerberget, att åka runt där, det är jättefina spår. 
Fokusgrupp 3 

 
– Däremot, det handlar ju inte om boende egentligen, det är grönområden. Skolparken tycker 

jag är det mest onödiga ställe som finns för där är aldrig någon. Det är ju en lekplats för barn 
på ena halvan en den andra halvan utnyttjas egentligen överhuvudtaget inte.  
Fokusgrupp 1 

 

2.5.2 Kollektivtrafik 
I en av fokusgrupperna nämner deltagarna redan i början av samtalet att kollektivtrafik är en av de 
viktigaste frågorna för äldre. I detta avsnitt om kollektivtrafik har samtalen handlat om såväl busstrafik som 
taxitrafik och resor med egen bil. Flertalet av deltagarna i undersökningen kör fortfarande bil själva men 
åker även kollektivt. Generellt upplever deltagarna att det finns stora brister i kollektivtrafiken och 
taxitrafiken, något som de menar är negativt då bra kommunikation är viktigt för att äldre ska kunna vara 
delaktiga och aktiva i samhället. Många av deltagarna är därför oroliga för hur det ska bli när de inte längre 
kan köra bil, speciellt gäller detta de som bor i kransorterna eller på landsbygden. En person uttrycker sin 
oro över att inte längre kunna köra bil så här: 
 

– Ja, jag tänker på den dagen när jag inte kan köra bil, hur sjutton ska det gå då? Ja, jag vet 
inte. Då får jag väl ta rollatorn och varorna i handen men det blir ju så mycket och det är en 
bra bit. Det kommer ju inte att gå. Då fick man väl flytta. In till stan, nej det vill vi ju inte. Men, 
men den dagen den sorgen. 
Fokusgrupp 1 

Det som deltagarna framför allt lyfter fram är den begränsning i livsutrymmet som det innebär att inte 
längre kunna köra bil själv, speciellt påtagligt blir detta om personen dessutom bor utanför Nora tätort. 
Det innebär i vissa fall att personer måste ge upp aktiviteter som är av stor betydelse för dem. Andra som 
fortfarande kan köra bil menar att det för dem finns en ekonomisk aspekt som hindrar dem från att alltför 
ofta ta bilen till olika aktiviteter då det blir för dyrt. I andra fall kan vänner och det sociala sammanhanget 
vara en räddning för att kunna fortsätta vara aktiv i någon aktivitet som kräver att personen är mobil. 
Några exempel återfinns i följande kommentarer: 

– Jo, alltså jag vet inte men Nora Kraft och Kondition har haft en pensionärsgrupp som vi har 
varit med i. Men det blev så trångt och jag kunde inte köra bil längre så vi har slutat att träna. 
Och det är ju synd. Jag saknar det. 
Fokusgrupp 3 
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– Och det är väl den stora svårigheten. När man inte har bil längre och inte har fötter som bär 
ordentligt. Tänk att inte komma ner till Öland varje år och titta på fåglarna. Ja, du förstår när 
vi har varit där i alla år och bara studerat fåglar. Och så plötsligt så är det stopp. Det känns 
så... I början, första åren, var vi förtvivlade men nu har vi liksom vant oss... så det går väl. 
Fokusgrupp 2 

– Jag sjunger numera i Nyhyttan [personen är bosatt i Järnboås – författares anmärkning]. 
Mycket beroende på att jag har skjuts dit varje lördag 
Fokusgrupp 3 

 
– Du pratar om jag har intresse för olika föreningar. jo, kanske. Men det blir... då kommer vi 

tillbaka till var vi började. Vet du vad det kostar att åka 4-5 gånger i veckan till Nora? 
– Det är klart att det är mycket pengar. Jag vet inte vad det kostar? 
– Det är 50 kilometer varje dag. 
– 50 kilometer. 
– Fram och tillbaka om man säger så. 
– Ja, det blir dyrt så klart. 
– Precis. Jag berättade om vad min kapital, min lön. Vad jag måste leva av. Jag var inte rik. Jag 

måste räkna vad jag kan och kan inte. 
Fokusgrupp 4 

Ett annat perspektiv är att äldre som bor i kransorterna och är beroende av kollektivtrafiken ofta drabbas 
av att övergången mellan olika busslinjer inte fungerar så bra, vilket gör att personer ibland kan bli 
strandsatt i Nora under några timmar. Ett exempel ges i denna kommentar: 
 

– Det kom en kallelse från sjukhuset i Lindesberg. Jag kan inte köra bil efter undersökningen. 
Okej. Jag åkte till Nora, bussen till Lindesberg. Då jag kom tillbaka till Nora måste jag vänta till 
klockan fyra. Promenera runt och runt. Det var inte.... 
Fokusgrupp 4 

Busstrafiken mellan Nora och Örebro med många avgångar och möjlighet att stiga av vid USÖ, resecentrum 
och i centrala Örebro fungerar, enligt undersökningens deltagare, bra medan trafiken mellan Nora och 
Lindesberg upplevs som ett stort problem. Detta framför allt med tanke på att Lindesberg räknas som det 
lasarett som Nora kommun tillhör. Den största bristen anses ligga i antalet avgångar, något som kan 
innebära att ett besök på lasarettet i Lindesberg kan ta en hel dag i anspråk. Då färdtjänsten inte heller 
upplevs fungera särskilt bra blir problemet än större och vikten av att ha egen bil ökar. Några av deltagarna 
i fokusgrupperna har därför försökt lösa detta dilemma på egen hand: 

 
– En sak beträffande Lindesbergs lasarett som har retat mig, det är ju det här med bussturerna. 

Det har jag i och för sig åtgärdat nu, så jag har sett till att all min sjukvård sköts i Örebro. Men 
det är ju så konstigt när vi ska ha Lindesberg som lasarett att det inte går att ta sig dit med 
buss. 
Fokusgrupp 1 

– Jag, jag är så fräck att jag ringer och ändrar tiden. Om jag får tiden att det inte passar mellan 
kvart i tio och sen före halv ett. Och jag har fått ändra varje gång faktiskt. 
Fokusgrupp 4 

– Till Örebro går det ju toppen, men till Lindesberg går det sämre. För det finns ju... när man får 
kallelse från Lindesbergs lasarett så går det en buss nio och så går den hem halv ett. Och på 
sommaren går det ännu sämre för då går ju inga skolbussar. 
Fokusgrupp 2 
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Att det inte går att betala kontant på bussen är något som deltagarna anser försvårar det kollektiva 
resandet. Fler av de äldre i undersökningen har inte anpassat sig till de snabba tekniska framsteg som skett 
inom kollektivtrafiken, de har inte heller alltid tillgång till smarta telefoner eller kunskap om hur de 
använder tjänsterna. Även när det gäller tidtabeller har det skett en förändring till det sämre för många 
äldre. De har svårt att läsa tidtabellerna då de ofta är väldigt små och texten är liten. De äldre saknar också 
en samlad tidtabell över olika linjer.  
 

– Ja, nu kan jag inte mera åka kollektivt. Nej, för jag orkar inte sitta i en buss inte. Och sen den 
där betalningen. Man får ju inte betala mera. Man måste ha någon jädra kort som man… 
Man får inte ha pengar … och räcka pengar mera. 
Fokusgrupp 2 

 
För dem som bor utanför tätorten finns i dag en lösning med kompletteringstrafik som anses fungera bra. 
Deltagarna i undersökningen menar att den är enkel, smidig och billig och har dessutom har en bra 
tidtabell. Detta alternativ verkar dock fungera bäst för dem som önskar komma in till centralorten för att 
handla och uträtta ärenden på apotek, bibliotek och så vidare. Den fungerar mindre bra för dem som 
önskar ta sig till centralorten av andra orsaker, som aktiviteter under eftermiddagar och kvällar.  

– Bor man utikring är det ju bil som gäller i första hand. Men sen finns det väl 
kompletteringstrafik också. 

– Ja, och vi utnyttjar ju den flitigt. Och det är tisdagar och fredagar, 20 kr enkel resa. 
– Går det buss förbi där då? 
– Ja, den hämtar utanför trappen. 
– Man ringer och beställer. 
– Det verkar ju jättebra! 
– Jaaa! 

Fokusgrupp 3 
 
Trots att Nora är en relativt liten stad både till folkmängd och yta finns ett uttalat önskemål från samtliga 
fokusgrupper om en enklare kommunikationsservice även inom staden. Något som även boende i 
Pershyttan, Gyttorp och Born ser som ett bra komplement för dem som inte har bil. Det skulle underlätta 
för många äldre att kunna ta sig till olika aktiviteter, hälsa på anhöriga, besöka kyrkogården eller uträtta 
ärenden i staden. Taxirörelsen, som skulle kunna fungera som en lämplig kommunikation inom staden, 
upplevs av deltagarna som mycket dyr och enligt deltagarna fungerar taxirörelsen dåligt då den trafik som 
finns är i det närmaste obefintlig.  
 

– Buss till ICA kan vi önska oss. 
– Kommunikationer är en punkt som vi har tänkt på. Om man räknar med att man nu inte hittar 

en bostad centralt i Nora utan får bo kvar i Born, om man inte längre kan köra bil, då sitter 
man där. 

– Det skulle finnas något center dit man kunde ringa och säga att nu vill jag bli körd hit eller dit. 
– Inte bara det här med färdtjänsten för den är ganska dyr. 

Fokusgrupp 1 
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– Bor man i Pershyttan finns det ingen buss. Jag har hyresfastighet i Pershyttan och jag kan ju 
inte ha några hyresgäster som inte har bil, det går inte. Så det saknas ju, busstrafik till 
Pershyttan. 

– Så det finns ingen kompletteringstrafik därifrån då? Från Viker finns ju också 
kompletteringstrafik. Det är ju väldigt förmånligt och bra. 

– Pershyttan ligger ju väldigt nära men ändå långt bort. Om man nu skall ta sig någonstans då 
är man tvungen att ha bil. 
Fokusgrupp 3 

 

2.5.3 Samhälls- och kommunal service 
Även om de flesta upplever att det finns en relativt god tillgänglighet till samhälls- och kommunal service 
så finns det också i fokusgrupperna ett generellt missnöjde när det gäller placeringen av dagligvaruhandeln 
ICA och posten. Att dagens postservice bygger på post i butik blir i detta fall en problematik för många 
äldre som har svårt att ta sig till ICA där posten i dag är placerad. Posten är dessutom en funktion som 
många av de äldre använder sig av. Att hämta eller lämna paket eller att bara köpa ett frimärke blir för 
många ett hinder på grund av läget. En av de som är missnöjda svarar: 
 

– Men det har många klagat över att posten har flyttat till ICA. Det är svårt att gå. Det tycker 
alla. Det är jättesvårt. Att hämta paket och skicka paket ... 
Fokusgrupp 4 

 
Dessutom menar deltagarna att dagligvaruhandeln är en social mötesplats och utgör en av de viktigaste 
mötesplatserna för äldre. Det finns till och med åsikter om att affären är för de äldre vad skolan är för de 
yngre, den givna mötesplatsen. Trots att det finns andra alternativa dagligvaruaffärer som är placerade 
mer centralt så uppfattas det negativt att deltagarna inte längre kan välja fritt när det gäller var de vill göra 
sina inköp. Avståndet till ICA butiken är helt enkelt för långt för många av de äldre i undersökningen, 
framför allt om de inte har egen bil. En av deltagarna svarar: 

 
– Ica har tappat en storkund i mig för jag har inte orkat gå dit så ofta, det blir bara någon 

enstaka gång, och då får de en topp i försäljningskurvan. 
Fokusgrupp 1 

Ett direkt problem som upplevs i Gyttorp är att butiken på orten har varor med mycket dålig kvalitet och 
öppettider som inte stämmer med vad som är angivet. Detta skapar problem och en av de intervjuade 
menar att personen delvis flyttade från platsen på grund av att butiken fungerat så dåligt. Att på ett enkelt 
sätt själv kunna göra inköp för att klara matlagning och annat till vardagsbehov är en förutsättning för att 
de äldre ska kunna bo kvar i kommunens kransorter. Ett par exempel på svar om detta är: 
 

– Jag tror inte att jag hade flyttat från Gyttorp om det hade fungerat med affären. 
Fokusgrupp 4 

– Och just så länge man kan gå och göra själv. Att man har som i Gyttorp och andra små ställen 
möjlighet för en liten affär att handla det nödvändigaste. 
Fokusgrupp 4 
 

En annan viktig kommunal service som deltagarna i undersökningen nyttjar ofta och som även lyfts fram 
som social mötesplats är biblioteket. Såväl utbud av böcker, tidskrifter och tidningar som olika aktiviteter 
och arrangemang samt personalen och dess service menar många gör att biblioteket är en plats som 
passar olika målgrupper. Tillgängligheten till olika kulturevenemang är dock begränsad för vissa äldre 
eftersom de upplever att de på grund av hög ålder, funktionsnedsättning eller brist på transport helt enkelt 
inte har möjlighet att ta sig till olika evenemang. För flera av deltagarna står tillgången till biblioteket samt 
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kultur- och fritidsaktiviteter högt upp på listan när frågor ställdes om vad som är viktigt för att de äldre ska 
må bra och trivas i Nora kommun. Följande är en kommentar där vikten av kultur lyfts fram:  
 

– Om ni tänker på er själva, vad skulle ni säga var det allra viktigaste för att ni skall trivas och 
må bra i Nora kommun? 

– Det är att få vara frisk. Det är grundläggande 
– Jaa. 
– Och sen att det finns kultur. Och där har biblioteket varit bra. Inte minst i vår med både Sven 

Wollter och Stefan Jarl med flera. 
– Sen har det varit föreläsare... 
– Ja, men mixen är väl bra så att det blir olika saker så att det tillgodoser olika människor med 

både kultur och fritid. 
Fokusgrupp 3 

En annan typ av tillgänglighet som är nära kopplad till samhälls- och kommunal service är skyltning och 
adressering. Något som påtalas av personer bosatta i kransorterna är en otydlighet gällande detta. 
Deltagarna berättar att det i mindre allvarliga fall handlar om post som kommer fel eftersom gator är 
felskyltade eller saknar skyltning eller att en taxi/färdtjänst inte hittar rätt adress. I mer allvarliga fall 
handlar det om liv och död då det nämns att även ambulanser haft svårt att hitta och hamnat på fel adress 
vilket kan få mycket allvarliga konsekvenser. En person som är bosatt i Nyhyttan berättar följande: 
 

– Vänner för mig de bor i Järnboås. Vägen till Gammelhyttan. Precis, det var adresserat på 
Lindesby, men Lindesby ligger på andra sidan. Hon var väldigt sjuk. Det måste regelbundet 
komma ambulans. Det finns inte. 

– Så då kommer de fel? 
– Ja, absolut. Varje gång. 

Fokusgrupp 4 

 

2.6 Trygghet 
Gällande temat trygghet fick personerna i fokusgrupperna diskutera huruvida de känner sig trygga i Nora 
kommun och även ange skälen till varför de känner sig trygga eller otrygga. Det är tydligt att ordet trygghet 
betyder väldigt olika saker för undersökningens deltagare. Det som diskuteras gällande begreppen 
trygghet och otrygghet var: 

• Att få vara på ett boende som är anpassat efter personens egen förmåga ger trygghet 
(exempelvis att det finns larm eller liknande i boenden för äldre eller anpassning av befintligt 
boende med larm och tillgänglighetsanpassning). 

• Sociala nätverk ger trygghet. Kan exempelvis vara öppna mötesplatser för allmänheten eller 
medlemskap i föreningar. Att vara med i en grupp med bestämda mötestider gör också att 
någon annan reflekterar över om jag som individ är där eller inte. Det skapar en känsla av 
trygghet. 

• En ökad inflyttning ger trygghet då en levande bygd innebär bättre framtidsförutsättningar. 
Enligt en artikel som diskuteras i en fokusgrupp är inflyttningen till Nora kommun mycket 
liten vilket skapar otrygghet. 

• Närhet till anhöriga. Att uteslutande vara beroende av personer de äldre inte känner upplevs 
skapa otrygghet.  

• Tillgång till en välfungerande hälso- och sjukvård ger trygghet. 
• Trygghet eller otrygghet är något som är individuellt och beror mer på individen än 

omständigheter. Vissa kommer alltid känna sig trygga medan andra kommer alltid känna sig 
otrygga.  
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• Att vara ensam och vårda en nära anhörig skapar otrygghet. Motiveras med att det finns en 
osäkerhet över vad som skulle hända med den anhörige om den som i dag vårdar drabbades 
av något. Viktigt att känna att kommunen kommer stötta vid en sådan händelse.  

• Dålig belysning ger en ökad känsla av otrygghet. 
• Husdjur ger trygghet. 
• Kommuns stödsystem med hemtjänst, matleveranser, trygghetslarm och vård måste vara 

välfungerande för att personerna ska känna sig trygga. 
• Fler poliser skulle skapa trygghet. 
• Trafiken i Nora skapar otrygghet då många kör väldigt fort. Samtidigt finns motsatta åsikten 

om att det inte är mycket trafik i Nora kommun vilket skapar trygghet.  
• Att vara kvinna upplevs skapa större otrygghet än att vara man.   
• Känslan i samhället i dag att det saknas engagemang och ansvarskänsla skapar otrygghet. Det 

upplevs som att ingen vill ta ansvar för viktiga frågor och då händer inget.  
• Känslan av att inte ha kunskap om den nya tidens teknik skapar en känsla av otrygghet. 

Framför allt då det skapar problem att komma i kontakt med viktiga samhällsinstanser.  
• Känslan av att behöva hjälp men inte ha kunskap om vem man vänder sig till, vilken hjälp som 

finns att få och vad hjälpen kostar skapar otrygghet 
 

Även om det i många diskussioner lyfts fram utvecklingsområden för tryggheten i Nora kommun är den 
genomgående känslan att personerna känner sig trygga i kommunen. Att det är en relativt liten kommun 
där alla känner alla och att det finns ett lugn i kommunen är vanliga motiveringar. En åsikt som ändå 
förekommer är att känslan av otrygghet har ökat något de senaste åren. Det vanligaste svaret till denna 
känsla är att personerna hör och läser om andra personer som utsatts för olika typer av brott. Det är i vissa 
fall direkt kopplat till fall då äldre personer blivit utsatta och i andra fall mer allmänna händelser. Ett 
exempel är en diskussion i en av fokusgrupperna där den spontana känslan är trygghet men där även den 
förändrade upplevelsen lyfts fram: 
  

– Jag känner mig väldigt trygg. 
– Ja, det gör jag med.  
– Det gör vi också.  
– Vad är det som gör att ni känner er trygga? 
– Det naggas i kanten när det händer saker och ting. Med tryggheten.  
– Kan du ge något exempel? 
– Ja, överfall två stycken på gatan.  
– Jag tycker väl det här att man läser i tidningar om alla lurendrejerier mot äldre. Det är sådant 

man tänker på. Det har ju inte hänt. Men jag är väldigt vaksam vem som kommer in.  
– Man kan ju inte släppa in någon egentligen. Jag vägrar. Det lönar inte att ringa på hos mig. 

Vill någon okänd person in får de ringa in först och tala om. Det är ju inte att lita på det heller. 
För de kan ju säga att de är från Nora bostäder eller vad som helst.  
Fokusgrupp 2 
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3 Metoddiskussion 
Att använda fokusgrupper som datainsamlingsmetod var ett naturligt val för denna undersökning då det 
var av stor vikt att personerna som inkluderades skulle ha möjlighet att föra fram vad som är viktigt utan 
allt för begränsade ramar. Dessutom ansågs det finnas ett mervärde i att låta de äldre argumentera och 
diskutera sina åsikter med varandra. Vid analysarbetet är också författarnas upplevelse att öppenheten i 
formatet varit en viktig faktor, inte minst då det är tydligt vilka ämnen som de äldre återkommer till utan 
styrning av samtalsledare. Trots att författarna fortfarande är av åsikten att fokusgrupper varit en bra 
metod för att samla in data för denna undersökning finns det omständigheter som måste beaktas och som 
påverkar för vilka resultaten gäller för. Det måste beaktas att de äldre som deltagit i undersökningen var 
relativt högfungerande. Det har funnits vissa funktionsvariationer och några har nyttjat erbjudandet om att 
bli hämtade och lämnade vid dörren innan och efter genomförd fokusgrupp. Det ska dock påtalas att en 
klar majoritet var fullt fungerande och upplevde få eller inga begränsningar som var relaterade till ålder. 
Det var till och med en fokusgrupp som ifrågasatte att de definierades som äldre. Detta är något att ta 
hänsyn till och då denna undersöknings resultat ska ligga till grund för kommande förbättringsarbeten 
måste det finnas en ödmjukhet för att vissa perspektiv från gruppen äldre kan saknas. Ett exempel är äldre 
som lider av någon sjukdom som exempelvis påverkar minnet eller den mentala förmågan. Det har inte 
funnits med någon person med dessa typer av begränsningar i undersökningen och därmed ska inte 
resultaten ses som gällande för dessa. Samtidigt bör det påtalas att, oavsett metodval, är svårt att 
inkludera personer med dessa funktionsvariationer i undersökningar. Dels i rekryteringsprocessen 
eftersom det krävs att personen förstår inbjudan till undersökningen, har ett intresse av att delta samt 
förmågan att anmäla sig till undersökningen, dels i själva genomförandet eftersom deltagande i en 
undersökningar ofta kräver relativt mycket av deltagaren. Ett alternativt angreppssätt för att få större 
spridning på deltagarna hade varit att göra intervjuer på plats hos de äldre, men även med denna metod 
skulle det finnas brister eftersom de som har svårigheter att kommunicera fortfarande skulle få svårt att 
delta. I ett sådant fall skulle även möjligheten till diskussionen mellan de äldre försvinna och vid ett 
avvägande mellan för- och nackdelar anser författarna till denna rapport att valet av fokusgrupper som 
metod ändå varit att fördra trots dess brister. Skulle Nora kommun känna behov av ytterligare perspektiv 
föreslås på plats intervjuer på exempelvis särskilda boenden och hos äldre personer som bor kvar i hemma 
men som har begränsad rörelseförmåga.  
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4 Resultatsammanfattning och analys 
Summerings- och analysavsnittet i denna rapport innefattar totalt sex olika teman, vilka är samma sex 
teman som resultatavsnittet delats upp utifrån. För varje tema har sedan ett antal aspekter identifierats. 
För varje tema görs först en visuell beskrivning genom en figur som både visar temat och de centrala 
aspekterna som framkommit under fokusgrupperna. Efter respektive figur görs en sammanfattning och en 
analys av temat och dess aspekter. Analysen görs dels generellt, dels utifrån vad resultaten kan betyda för 
Nora kommun.  

 

4.1 Tema 1: Hälsa 
 

 
 
Temat hälsa är till viss del unikt eftersom utfallet av ett välfungerande arbete inom övriga teman till stor 
del också påverkar de äldres hälsa. Det innebär alltså att insatser för att främja eller förbättra andra teman 
som framkommit i rapporten också kan ha positiv påverkan på de äldres hälsa. Det kan därför vara viktigt 
för Nora kommun att ha med sig detta perspektiv i sitt kommande utvecklingsarbete och alltid beakta 
hälsoaspekten då beslut ska fattas. Ett tydligt exempel är boende där flera av de intervjuade tydligt 
framhåller att ett bra och anpassat boende är centralt för att de ska må bra. Att då bygga anpassade 
boenden blir således inte bara ett sätt att möjliggöra bättre bostäder utan det kan även ha en positiv 
påverkan på de äldres hälsa. Samtidigt som detta övergripande perspektiv är viktigt att beakta finns det 
även åsikter och resonemang som tydligare fokuserar på de tre aspekterna fysisk, psykisk och social hälsa.  

 

4.1.1 Fysisk hälsa 
Upplevelsen av fysisk hälsa är starkt kopplat till den fysiska funktionaliteten och till en fungerande hälso- 
och sjukvård. I undersökningen framkommer att de äldre ser ett tydligt eget ansvar för att själva vara 
fysiskt aktiva och att göra det som är möjligt för att bibehålla den fysiska förmågan. Det innebär alltså att 
många av personerna i undersökningen inte ser att någon extern part eller person behöver ge dem 
stöttning för att de ska vara fysiskt aktiva utan det klarar de själva. Det finns dock undantag och den typen 
av åsikt framförs uteslutande från de äldsta personerna i undersökningen eller de som lider av någon 
sjukdom/funktionsnedsättning som innebär begränsningar av den fysiska förmågan. Dessa personer 
känner ett behov av stöd för att lyckas vara fysiskt aktiva och exempel som ges är att det skulle vara bra 
om personal inom vård och omsorg kunde komma och motivera personerna i deras hem för att uppmuntra 
och säkerställa att de verkligen genomför de övningar som de är i behov. Ett annat exempel är att den 
rehabilitering som erbjuds av kommunen skulle vara möjlig att nyttja under längre perioder än vad som är 
fallet i dag. Rehabiliteringen i kommunens regi är något som de äldre är mycket positiva till. Det enda 
negativa som lyfts fram är att personerna inte känner att de får vara kvar tillräckligt länge och när de väl 
slutat på rehabiliteringen upplevs risken vara stor att den fysisk aktivitet minskar igen. Denna fråga kan 
vara viktig för Nora kommun att resonera kring. En möjlig lösning är givetvis att ha en mer öppen 
inställning till vilka som får nyttja rehabiliteringen, men upplevelsen från de äldre är att det redan är kö in 
och därmed kan en sådan lösning vara svår att uppnå. Ett annat alternativ är att hitta alternativa former 
för fysiskt aktivitet som liknar rehabiliterings upplägg, men som genomförs på andra platser och kanske 
även av andra aktörer än kommunen? Finns det möjligheter att samverka kring denna fråga med den 
ideella sektorn i form av föreningslivet och/eller privata sektorn med de olika träningsanläggningar som 

Aspekter

Tema Hälsa

Fysisk Psykisk Social
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finns i kommunen? Att diskutera denna situation och de förutsättningar situationen innebär med andra 
aktörer kanske kan möjliggöra lösningar där de äldre kan få stöd i sin fysiska aktivitet utan att kommunen 
måste vara arrangör för dessa insatser?  
 

4.1.2 Psykisk hälsa 
Gällande den psykiska hälsan är ett centralt område ensamheten, vilket analyseras i stycket nedan om den 
sociala hälsan. Andra centrala områden för den psykiska hälsan är vardagens meningsfullhet, känslan av 
det sker en nedtrappning med ökad ålder samt situationer där de äldre måste vårda en anhörig. De två 
förstnämnda om vardagens meningsfullhet och att det sker en nedtrappning hänger starkt samman med 
åldrandet. Personerna beskriver att när de blir äldre slutar de fundera så mycket på framtiden eftersom de 
inte känner sig säkra på hur mycket tid de har kvar. Ett tydligt exempel som framkom i undersökningen var 
när undersökningens tidsram diskuterades. Flera av de äldsta personerna i undersökningen ifrågasatte om 
de verkligen skulle vara i livet i när rapporten presenterades och än mindre när äldreplanen trädde i kraft. 
Gällande ”nedtrappning” beskrivs en minskad lust för att göra sådana saker som att laga mat, städa eller 
baka och det är inte ovanligt att den känslan skapar en nedstämdhet hos personerna som också kan skapa 
psykisk ohälsa. Även om åldrandet är ofrånkomligt kan det vara viktigt att de personer som arbetar med 
denna grupp är medvetna om denna problematik och arbetar för att i högsta möjliga grad motivera och 
uppmuntra personerna att fortsätta med sina vardagsrutiner och göra sådant som känns meningsfullt. 
Utifrån problematiken där äldre är anhöriga till andra äldre finns det mer konkreta utvecklingsmöjligheter 
för Nora kommun. I flera diskussioner framkommer att de stöd som erbjudits inte har känts rätt 
utformade. Det upplevs även vara svårt att lyckas få stöd eftersom en av personerna i hushållet är 
högfungerande. Att erbjuda dessa personer ett stöd som för dem känns anpassat efter situationen kan 
vara en mycket viktig insats för att minska risken för psykisk ohälsa. Ofta handlar det om olika former av 
avlastning i hemmet så att personen som är den vårdande får möjlighet att göra egna aktiviteter utan att 
behöva ta ansvar för den anhörige. 
 

4.1.3 Social hälsa 
Den sociala hälsan är framför allt relaterad till de två motpolerna sociala gemenskap och ensamhet. Flera 
resonemang som framkommit i undersökningen belyser att ensamheten och den isolering det kan 
innebära är den värsta delen med att bli äldre. Det bör ändå framhållas att de absolut flesta i 
undersökningen menar att de i dag har ett rikt socialt liv, inte minst genom deras olika föreningsintressen. 
Slutsatsen att många äldre har ett rikt socialt liv måste tolkas utifrån den metodologiska begräsningen som 
lyftes fram i metoddiskussionen om att det framför allt är högfungerande personer som deltagit i 
undersökningen. Givetvis är det inte möjligt att, utifrån denna undersöknings resultat, uttala sig om hur 
personer med lägre funktionsgrad skulle beskriva sin sociala situation men det kan ändå påtalas att flera 
personer som deltagit i denna undersökning vårdar anhöriga och har vid vissa tillfällen beskrivit deras 
anhörigas situation i sina svar. Dessa personer beskrivs ofta som betydligt mer ensamma än personerna 
som deltagit i undersökningen och det är inte ovanligt att den enda sociala kontakt som sker (mer eller 
mindre) är med den anhöriga som vårdar dem. Således ser denna rapports författare att det inte är en 
orimligt att anta att de personer som har ett stort vårdbehov i högre utsträckning är ensamma än 
personerna som deltagit i undersökningen och utifrån undersökningens deltagares resonemang om att 
ensamhet och socialt utanförskap leder till ohälsa skulle alltså dessa personers hälsa vara sämre, även 
utifrån ett socialt perspektiv.  
 
Gällande Nora kommuns roll för att stötta social gemenskap bland äldre finns det lite olika perspektiv 
beroende på den äldres situation. För vissa som är intresserade av att byta boende är det ett 
mellanboende med någon form av gemensamhetslokal som efterfrågas, för vissa som är högfungerande 
och klarar sig själva är det någon form av allmän träffpunkt där äldre kan mötas för att fika eller äta en 
lunch som efterfrågas medan för vissa med lägre funktionalitet är det socialt stöd från exempelvis 
hemtjänstpersonal samt mötesplatser där de kan träffa andra personer som efterfrågas. Utifrån det 
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önskemål om att stödfunktioner som hemtjänst ska kunna vara ett socialt stöd nämns att det skulle vara 
bra om de äldre själva hade möjlighet att välja att hemtjänsten som kommer inte behöver städa eller laga 
mat en dag i fall den äldre känner sig kapabel att klara dessa sysslor den dagen, men istället då kan sitta 
och prata en stund. Det efterfrågas en större flexibilitet i yrkesrollen och en sådan typ av social kontakt ses 
som väldigt värdefullt för vissa som i dag upplever att hemtjänstpersonalen är väldigt stressade och inte 
hinner prata med de äldre. Gällande de allmänna träffpunkter som önskades av mer högfungerande äldre 
personer där de kan mötas för att fika eller äta bör det påtalas att även om det efterfrågas av vissa finns 
det samtidigt en relativt utbredd osäkerhet om personerna skulle besöka sådana träffar. Många upplever 
att de redan i dag har de kontaktnät och de mötesplatser som de önskar och är därmed tveksamma till om 
de skulle delta på träffar som exempelvis skulle kunna anordnas av kommunen. Denna rapports författare 
anser att denna delade upplevelse innebär att om kommunen ska upprätta någon form av gemensam 
mötesplats måste det tydligt förankras hos de äldre som också måste få vara delaktiga i hur en sådan plats 
ska utformas.  
 

4.2 Tema 2: Vård 

Inom temat vård finns ett antal aspekter som alla syftar till att de i någon omfattning anses ligga inom 
ramen för vård, även om det är olika huvudmän som står bakom själva insatsen. Inom ramen för Nora 
kommuns insatser finns hemtjänsten och dagrehabiliteringen på Hagby Ängar samt anhörigstöd medan 
Nora vårdcentral, Lindesbergs lasarett, USÖ och färdtjänsten drivs i Region Örebro läns regi. Till viss del kan 
temat vård kopplas samman med andra teman i undersökningen. En naturlig koppling finns självklart till 
temat hälsa. Hur mycket och vilken typ av vård deltagarna behöver beror till stor del på deras hälsa, ju 
högre grad av hälsa desto lägre grad av direkta vårdinsatser behöver nyttjas av den enskilda personen. 
Likväl kan kopplingar göras till temat fritid, där en högre grad av exempelvis fysisk aktivitet även gynnar 
hälsan och därmed minskar behovet av vård. Under temat trygghet finns också en annan aspekt som är 
viktig att ta hänsyn till, nämligen deltagarnas upplevelse av att en väl fungerande hälso- och sjukvård inger 
en stor trygghet.  
 

4.2.1 Sjukvård 
Överlag finns hos deltagarna i undersökningen en positiv inställning till de olika typer av vårdinstanser som 
finns att tillgå i kommunen. Det framgår att de äldre inte gärna vill vara till besvär och därför endast 
uppsöker vården i de fall då de har ett faktiskt behov av vård. Då önskar de också få den vård de förväntar 
sig för att så snabbt som möjligt återgå till en tillvaro som ”frisk”. Det mest centrala och avgörande för hur 
de äldre uppfattar vården är det bemötande som den enskilde får i sina vårdkontakter. Hur personen 
sedan fortsättningsvis upplever kvaliteten och kontakterna med vården hänger starkt samman med det 
första bemötandet vilket framgår av flera resonemang i de olika fokusgrupperna. Personer som anser sig 
blivit dåligt bemötta har en misstro till såväl vården i sig som till de personer de fortsättningsvis möter 
inom vården medan de som från början fått ett gott bemötande är nöjdare och visar upp en positiv attityd 
även vid tillfällen där vårdkvaliteten kanske inte varit den förväntade. Det negativa som lyfts fram i 
fokusgruppernas resonemang kring sjukvården är tillgängligheten, bristande samordning och långa 
väntetider. Tillgänglighet handlar i detta fall dels om möjligheterna att ta sig till lasarettet, dels om 
möjligheterna att komma i kontakt med vården. Enstaka personer har valt att lösa vissa av dessa problem 
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själva genom exempelvis byta vårdinstans till ett mer tillgängligt lasarett/sjukhus eller genom att helt 
enkelt ändra besökstiden så att den passar den enskildes möjligheter att ta sig till lasarett. Framför allt 
verkar kritiken framföras av de som är ”sällanbesökare” till vården medan de som av olika anledningar 
behöver vård mer frekvent är genomgående mer nöjda.  
 
En möjlig lösning för att öka tilliten till vården hos gruppen äldre och få en bättre översyn över de äldres 
hälsa generellt i kommunen skulle, enligt författarna, kunna vara inrättandet av en äldrecentral. Detta är 
något som redan finns på olika platser i landet och som erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser med fokus 
både på äldres fysiska och psykiska hälsa i en samverkande vårdkedja. Önskvärt vore att det också i 
kommunen fanns tillgång till geriatrisk kompetens och dietist då flera av deltagarna påtalar såväl 
åldersrelaterade besvär som en minskad matlust. En annan aspekt av hälso- och sjukvården som 
framkommer i undersökningen och som kan vara väl så viktigt att beakta är att deltagarna lyfter fram en 
välfungerande hälso- och sjukvård som en viktig trygghetsfaktor. De menar att känslan av att ha tillgång till 
den sjukvård de behöver är en viktig trygghetsfaktor och visar hur stor betydelse vården har för 
medborgarna. Det handlar inte bara om att få vård vid sjukdom utan en fungerande hälso- och sjukvård 
ger även en rad andra mervärden som är viktiga.  
 

4.2.2 Hemtjänst 
Hemtjänsten är en viktig del inom den kommunala vården och upplevs av de personer i undersökningen 
som har beviljad hemtjänst som mycket positivt. Andra som inte har egen erfarenhet utan bildar sin 
uppfattning på anhöriga (ofta egna föräldrar eller make/maka) som har hemtjänst tenderar att vara mer 
negativa. Den gemensamma bilden är dock att deltagarna upplever att de som jobbar i hemtjänsten har ett 
stressigt arbete och att det finns för lite tid för samtal och samvaro. Undersökningen visar också att det är 
förhållandevis få som vet hur de ska söka olika typer av hjälp, vem de ska vända sig till och vilken hjälp som 
finns att tillgå. Två viktiga slutsatser som kommunen kan beakta i det framtida arbetet med en äldreplan är 
dels de äldres önskemål om en hemtjänst som är mer anpassad till individens önskemål, dels det 
informationsbehov som finns kring vilka tjänster som faktiskt finns tillgängliga för den äldre målgruppen. 
En metod som provats i bland annat Landskrona kommun är så kallad ”flexibel hemtjänst”. Flexibel 
hemtjänst innebär att de äldres behov får styra insatserna i stället för klockslaget. Insatserna baseras på 
vilken hjälp den enskilde själv önskar och planeras sedan i samråd med den äldre. I Landskrona visar sig 
detta göra personalen mindre stressad, att de äldre är mer nöjda och att ekonomin går bättre3. En relativt 
enkel insats för komma tillrätta med behovet av information skulle kunna vara den äldreguide som 
diskuteras i undersökningen men som i dag inte finns i kommunen. Tanken med en sådan skulle kunna vara 
att den fungerar som en översiktlig presentation av de olika tjänster och verksamheter som kan bidra till 
en ökad livskvalitet för kommunens äldre befolkning. Äldreguider finns i dag i flera kommuner och är 
utformade på lite olika sätt. Det huvudsakliga syftet med en sådan är att öka kunskapen och kännedomen 
om vilka olika verksamheter och insatser, både kommunala och externa, som finns för äldre. Något att 
fundera kring är vid vilken ålder en äldreguide bör skickas ut? Flera av deltagarna påpekar att de ännu inte 
använder sig av tjänster som vänder sig till den äldre befolkningen. Samtidigt är de i behov av denna typ av 
information för att bättre kunna vägleda och hjälpa till exempel sina egna föräldrar. Insatsen med en 
äldreguide skulle därför kunna ge effekt på flera olika områden och till flera målgrupper. Författarna till 
denna rapport anser därför att en äldreguide kan skickas ut till medborgare i Nora kommun redan det år 
då flertalet går i pension, det vill säga vid 65 års ålder. 
 

4.2.3 Rehabilitering och främjande samt förebyggande insatser  
Ett centralt behov för såväl rehabilitering som främjande och förebyggande insatser som framkommer i 
undersökningen är att minska de hinder som vissa deltagare i undersökningen möter på grund av sina 

                                                        
3 Äldrecentrum. Tillit och relationer: Om kvalitet i hemtjänsten - en kunskapsöversikt, 2015:4. Stockholm. Stockholms läns 
Äldrecentrum, 2015. 



 35 

funktionsnedsättningar. En aspekt som framförs av deltagarna i undersökningen är vikten av främjande 
och förebyggande insatser. I dag finns rehabilitering via både kommun och hälso- och sjukvården men 
deltagarna menar att det behöver skapas fler insatser. För dem som finns inskrivna i äldreomsorgen finns 
insatser på olika sätt men författarna till denna rapport menar att det verkar finnas ett glapp kring insatser 
för dem som bor i vanligt boende och inte finns inom omsorgen. Här finns möjligheter för Nora kommun 
att tillsammans med vårdcentralen kartlägga vilka behov som finns för att sedan utveckla ett samarbete 
kring främjande och förebyggande insatser för kommunens äldre befolkning som ännu inte finns i 
äldreomsorgen. Författarna menar vidare att främjande och förbyggande insatser kan spela en viktig roll 
för en positiv utveckling av de äldres funktionsnivå vilket också skulle kunna skjuta upp behovet av 
äldreomsorg i kommunen. Ett exempel på en främjande och förebyggande insats som genomförts i 
samverkan mellan kommun och vårdcentral i sydnärke är Seniorkraft där syftet var att erbjuda äldre stöd 
och aktiviteter i grupp utifrån de fyra hörnpelarna för hälsosamt åldrande: fysisk aktivitet, goda matvanor, 
social samvaro och meningsfullhet4. En annan aspekt som lyfts fram är deltagarnas missnöjde med de 
hjälpmedel de fått föreskrivna. Framför allt är det personer som använder sig av rollatorer som påpekar att 
dessa är för små och ostadiga eller för stora och klumpiga. Hjälpmedel som rollatorer är tänkta att göra 
personerna mer mobila och öka tillgängligheten men i diskussionerna framkommer att personer ofta 
upplever att det kan vara tvärtom, att de avstår från att använda sig av rollatorn då den ändå inte är till 
någon större hjälp eller att de avstår från resor där de behöver ha med rollatorn då den är alltför otymplig. 
Konsekvensen blir därmed en minskad tillgänglighet och delaktighet då de hjälpmedel som de äldre fått 
förskrivna inte verkar användas i den utsträckning de är avsedda för. Förmågan att klara vardagliga 
aktiviteter skulle avsevärt förbättras och fler äldre skulle i högre grad klara sig utan omsorg om de erbjuds 
hjälpmedel som i större utsträckning utgår från individens dagliga förutsättningar och behov. En insats som 
skulle kunna upptäcka brister med föreskrivna hjälpmedel är om Nora kommun skulle införa förebyggande 
hembesök. Under dessa förebyggande hembesök skulle personalen, förutsett att besöken planeras 
noggrant och utförs utifrån en given modell, tidigt kunna upptäcka behov och kunna sätta in såväl 
främjande som förebyggande insatser för gruppen äldre. Exempelvis har det bland fokusgruppsdeltagarna 
framkommit brister/behov när det gäller hjälpmedel, indikationer på psykisk ohälsa och ensamhet samt 
bristande matlust. Genomförandet av förebyggande hembesök kopplat till en personlig intervju kan vara 
ett sätt att ge äldre, som ännu inte finns inom omsorgen, stöd och hjälp utifrån individuella behov.  
 

4.2.4 Anhörigvård 
Anhörigvården är nära sammankoppla med såväl psykisk som social hälsa men också till aspekten trygghet. 
Att kunna få vård av en anhörig innebär enligt deltagarna ofta en stor trygghet för den som blir vårdad. Att 
den som ger vård har vetskap och kännedom om den sjukes livshistoria i form av vanor och önskemål 
innebär ett stort stöd som är viktigt i en situation där en person är beroende av en annan. Det negativa 
som lyfts fram av deltagarna är anhörigvårdarens utsatthet när det gäller den egna psykiska hälsan och 
svårigheten att få hjälp och stöd. Ofta är de ensamma i sin situation och saknar stöd från andra vilket gör 
att de känner ett krav och ett ansvar som blir både tungt och svårt att bära utan hjälp. För Nora kommun 
kan det därför vara viktigt att stödja och avlasta närstående som är anhörigvårdare för att undvika att de i 
sin tur drabbas av sämre hälsa. Ett sätt att göra detta är att inventera det stöd som finns i dag och 
samtidigt ta reda på vilken typ av stöd som efterfrågas bland anhörigvårdare då det enligt deltagarna finns 
brister i det anhörigstöd som erbjuds och även kring informationen om anhörigstöd. Enligt deltagarna är 
det viktigt att stöd främst ges i form av en utökad och bättre vård till den som är sjuk och att stödet till den 
närstående i stället ges i form av avlastning och att detta då bör vara flexibelt och anpassat efter den 
närståendes behov. En annan typ av anhörigstöd är det som deltagarna får via de egna barnen eller 
barnbarnen och som fyller en viktig social funktion i deras vardag och samtidigt innebär en stor trygghet. 
Detta visar att omsorg från närstående för många äldre är en förutsättning för att bo kvar hemma. De 
deltagare som saknar eller har långa avstånd till sina anhöriga upplever istället en stor otrygghet och 
ensamhet. Det kan därför vara viktigt för Nora kommun att försöka hitta äldre som är i behov av stöd och 
                                                        
4 http://docplayer.se/16544951-Seniorkraft-ett-pilotprojekt-kring-halsosamt-aldrande-i-laxa-kommun-slutrapport.html 
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hjälp. Särskilt viktigt kan det vara att försöka hitta personer som saknar anhöriga och vänner som kan 
hjälpa dem, då dessa verkar ha ett större behov av hjälp och stöd. De äldre som saknar anhöriga som 
hjälper dem verkar i större utsträckning också ha ett behov av sociala aktiviteter snarare än olika typer av 
praktiska tjänster. Ett sätt att bemöta detta behov kan för Nora kommun vara att skapa fler mötesplatser 
och öka samverkan med ideella organisationer, som exempelvis väntjänsten och kyrkan. För att underlätta 
för äldre som behöver hjälp med praktiska småtjänster eller administrativa tjänster kan man upprätta en så 
kallad ”fixartjänst” som primärt riktas till äldre och syftar till att den äldre ska kunna bo kvar hemma så 
länge som möjligt även om man inte har någon anhörig.  
 

4.3 Tema 3: Boende   

 
Deltagarna i undersökningen menar att äldres livskvalitet i hög utsträckning är kopplad till boendet och 
boendemiljön. Bostaden ger trygghet och en fast punkt i tillvaron. Att trivas med sin bostad och dess 
omgivning innebär en positiv effekt på livskvaliteten och därmed också på hälsan. Boendet handlar inte 
bara om utformningen av bostaden utan beskrivs av undersökningens deltagare ur ett mycket bredare 
perspektiv där miljön runt omkring bostaden, närheten till service och sociala kontakter är komponenter 
som också är viktiga. De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge det är möjligt och menar att det först är 
när det egna boende inte längre motsvarar den äldres ändrade förutsättningar som det finns ett behov av 
någon typ av mellanboende. En utmaning för Nora kommun är därför att kunna erbjuda ett bra utbud av 
anpassade lägenheter för äldre med olika grader av funktionsnedsättning. En annan utmaning, när det 
gäller boendet för gruppen äldre, är att de flesta bestämmer sig för hur de vill bo som äldre först när de blir 
tvungna att flytta. 

 

4.3.1 Bo kvar hemma, mellanboende och särskilt boende 
 
Trots att gruppen äldre inte är en homogen grupp finns det hos deltagarna i undersökningen en relativt 
likartad syn på hur de vill bo. De allra flesta vill kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Deltagarna 
menar att de som äldre vistas mycket i sin bostad och i området där de bor vilket också gör att de värderar 
sin bostad mycket högt. I de flesta fall förutsätter detta dock att personerna förr eller senare behöver 
någon form av hjälp för att klara av att bo kvar hemma, antingen av hemtjänstpersonal eller av anhöriga. 
Bland deltagarna är det relativt få som i dag har någon hjälp av hemtjänsten men istället är det desto fler 
som nämner att de får hjälp av anhöriga. Kanske kan detta vara en följd av att många nämner att 
hemtjänsten inte är så flexibel som deltagarna önskar att den skulle vara? Denna fråga kan vara viktig att 
resonera kring då hälsan är starkt förknippat med de äldres boende. Då personer väljer att bo kvar hemma, 
och ser det som ett första alternativ, är en möjlig lösning för Nora kommun att ha en mer öppen inställning 
till de äldres önskemål om hjälp från hemtjänsten. Detta skulle kunna öka nöjdheten hos de äldre och 
samtidigt minska de äldres beroende av anhörighjälp. Här finns alltså möjligheter för Nora kommun att 
göra anpassningar genom att införa en mer flexibel hemtjänst där den äldres behov och önskemål styr 
insatserna men också se över vilka typer av insatser som efterfrågas för att anhöriga ska orka med att vara 
ett stöd och en hjälp för den äldre. Hos deltagarna i undersökningen finns också tankar som visar på att 
mer tid för samtal och omtanke skulle kunna minska graden av psykisk ohälsa och ensamhet som många 
upplever finns hos gruppen äldre. Oviljan hos personer i pensionsåldern att planera för sin ålderdom i ett 
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tidigt stadium gör också att många äldre alltför sent inser att de blir mindre rörliga och har behov av bättre 
tillgänglighet i bostaden och ökad service. Istället för att i tid byta boende eller göra bostadsanpassningar 
blir de beroende av att kommunen och/eller anhöriga träder in med hjälp långt senare än vad som skulle 
vara optimalt. Ett viktigt arbete för Nora kommun är därför att få äldre människor att i god tid funderera 
över sin situation och sitt boende. Viktigt att beakta är då att de äldre lever under olika förhållanden och 
kan ha helt skilda villkor, både ekonomiska och hälsomässiga. 
 
Med ett mer varierat bostadsutbud menar deltagarna ändå att fler äldre skulle välja att flytta till ett 
anpassat boende. Behovet har funnits en längre tid och har inte minskat. Tvärtom menar deltagarna att 
det brådskar med alternativa mellanboenden. I undersökningen framkommer tydligt att deltagarna har 
skilda uppfattningar om vad ett mellanboende är, vilket i sin tur också leder till att det finns olika önskemål 
om vad denna typ av boende bör inbegripa. Några deltagare menar att det räcker med enkla bostäder så 
att boendet inte blir så dyrt medan andra gärna kan tänka sig mervärden i form av exempelvis trädgård och 
kamin. Det är med andra ord viktigt för Nora kommun att beakta att det hos gruppen äldre finns olika 
önskemål kring mellanboende vilket innebär att det behöver finnas olika alternativ till boendeformer för 
gruppen äldre som inte längre önskar att bo kvar i sitt nuvarande boende. Deltagarna pekar dock på några 
aspekter av ett mellanboende som är särskilt viktiga. Dessa är närhet till service, möjlighet till sociala 
kontakter och tillgång till grönområden. Bostaden bör också vara anpassad ur ett äldre- och 
funktionshinderperspektiv, då de äldre pekar på att fördelen med ett mellanboende är att lättare kunna 
klara sig själv. Utifrån deltagarnas olika upplevelser av mellanbonde är det också många som framför 
önskemål om att vara delaktiga i planeringen av framtida mellanboenden i Nora kommun. Detta ser 
undersökningens författare som en möjlighet för kommunen att ta tillvara på de äldres olika önskemål för 
att på så sätt skapa ett bättre underlag för att bostäderna utformas på det sätt som de äldre själva önskar. 
 
Gällande diskussionerna om särskilt boende finns hos deltagarna ett övergripande missnöje med den 
äldreomsorg som i dag finns i kommunen. Framför allt är personerna missnöjda med att det finns för få 
platser och att det därför är svårt att komma in på ett särskilt boende. Deltagarna menar vidare att när den 
äldre väl fått en plats på särskilt boende är denne i så dåligt skick att det endast handlar om vård i livets 
slutskede. Bristen på platser på särskilda boenden skaparen viss frustration hos deltagarna. Samtidigt 
påpekar många att de läst eller sett på TV om boenden som erbjuder en meningsfull vardag med festliga 
inslag som tilltalar deltagarna i hög grad och gör känslan av besvikelse över den vård som erbjuds i den 
egna kommunen än större. Oavsett om deltagarnas upplevelser och känslor stämmer överens med 
verkligheten eller inte så är det viktigt för Nora kommun att ta dessa åsikter till sig. Många av dessa 
synpunkter är baserade på egna erfarenheter från då deras anhöriga varit på särskilda boenden men är i 
vissa fall enbart en känsla. Deltagarna pekar också ofta på att det finns en brist på information om vad som 
händer på äldreområdet i kommunen. Nora kommun skulle utifrån detta kunna arbeta för att kontinuerligt 
informera äldre och deras anhöriga om faktiska förhållanden, vad som händer på äldreområdet och vilka 
planer som finns för framtiden. Även här kan en äldreguide vara en enkel åtgärd där äldre lätt kan få 
information om olika boendeformer som riktar sig direkt mot målgruppen äldre. En avslutande reflektion 
kring boendet är de äldres starka intresse av att öka inflyttningen till kommunen. Deltagarna menar att 
detta är absolut nödvändigt för att trygga för de äldres, och övriga kommuninnevånares, framtid.  
 

4.3.2 Ekonomi  
Många av deltagarna som önskar byta bostad till ett mer anpassat boende menar att det inte är möjligt på 
grund av de äldres låga inkomster. Något som ytterligare försvårar en flytt menar många av deltagarna är 
ovissheten och okunskapen om vilken typ av bidrag som kan vara aktuella för den enskilde individen vid en 
flytt till exempelvis ett mellanboende. Många vet inte alls vilka regler som gäller och vad som krävs för att 
bidrag ska utgå och det finns en rädsla av att ta på sig kostnader som de inte kan klara av vilket gör att 
många inte vågar flytta till ett annat boende. Deltagarna pekar också på att det är viktigt att det finns 
utrymme för annat än boende när det gäller ekonomin. När boendekostnaderna tar upp en stor del av 
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inkomsten minskar utrymmet för annat vilket upplevs som en begränsning av individens livskvalitet. Här 
skulle Nora kommun kunna inrätta någon typ av rådgivningstjänst för äldre. En person som bör vara väl 
insatt i de ekonomiska bidrag som äldre har rätt att söka och som skulle kunna göra att fler äldre ser 
möjligheter när det gäller att kunna flytta till ett mellanboende.  
 

4.3.3 Geografi 
Den kända miljön och de sociala kontakterna har enligt de deltagande personerna en stor betydelse för att 
vilja bo kvar i det egna boendet. Att lämna orten för att flytta till ett annat boende bara för att personen 
blivit gammal är något som bara ett fåtal är beredda att göra. Bland vissa av deltagarna som bor i 
kransorterna alternativt på landsbygden är dock bilen en avgörande faktor för hur länge de räknar med att 
kunna bo kvar. Gemensamt för samtliga som inte bor i centralorten är dock önskemålet om att det även 
bör uppföras någon typ av mellanboende i kransorterna.  

 

4.4 Tema 4: Fritid 

 
I undersökningen har fyra övergripande aspekter identifierats för temat Fritid. Dessa är kultur, rekreation, 
föreningsliv och geografins påverkan. Överlag finns en känsla av att det erbjuds möjligheter för äldre att ha 
en meningsfull fritid i Nora kommun. Det finns ett rikt föreningsliv som riktar sig till den äldre befolkningen 
och närhet till skog och natur samt en fin stadsmiljö är återkommande fördelar som lyfts fram. De negativa 
åsikterna som förekommer, och som visas genom aspekten geografi, handlar om att det finns skillnader 
mellan tätorten och övriga kransorter i kommunen gällande hur platserna möjliggör en meningsfull fritid. I 
de mindre byarna utanför tätorten upplevs det inte finnas lika mycket att göra och därför finns det ett 
behov från de personer som bor på dessa orter att transportera sig till tätorten. Att det samtidigt finns en, 
enligt undersöknings deltagare, ganska dåligt fungerande kollektivtrafik gör att de äldre blir begränsade 
och kan inte göra allt som de skulle vilja. Att förbättra de kollektiva transporterna från de mindre orterna 
skulle även ha bäring på en rad andra teman från undersökningen och kan därmed vara en specifik insats 
som får effekt på ett flertal områden som är viktiga för de äldre i Nora kommun. Något annat som också 
kan vara viktigt för Nora kommun att ta hänsyn till gällande den äldre befolkningens fritid är rollen som 
stöd till de äldre då deras funktionalitet minskar. Det finns redogörelser från personer i undersökningen 
som inte längre kan göra sådant som de vill på grund av fysiska begränsningar. Ett tydligt exempel är en 
person som inte längre kan åka ut i naturen själv eftersom benen inte är tillräckligt starka. Därmed kan det 
vara viktigt för Nora kommun att relativt tidigt informera sin äldre befolkning om hur de kan vara ett stöd 
för dem gällande att utöva sina fritidsintressen. Även en sådan insats kan ge effekt på flera olika områden 
då exempelvis utformningen på stödet från hemtjänst och på särskilda boenden är en återkommande 
synpunkt i undersökningen. Att visa att kommunen inte bara är ett stöd vad gäller exempelvis hygien, 
städning och matlagning kan vara ett sätt att förbättra situationen för den äldre befolkningen på flera olika 
områden. En fråga som också måste lyftas in i detta sammanhang är vad som är kommunens ansvar 
respektive vilket ansvar övriga aktörer har? En ideell förening som nämns i en fokusgrupp är Väntjänsten 
och att även dessa kan vara stöd och hjälpa äldre men en rad olika saker, och då kanske även sådant som 
har med fritiden att göra? Även andra ideella föreningar som idrottsföreningar eller kyrkan kan givetvis 
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vara samverkansparter i att skapa en meningsfull fritid för den äldre befolkningen i Nora kommun och att 
samverka med civilsamhället i dessa frågor kan vara ett sätt att underlätta belastningen på de kommunala 
instanserna.    
 

4.5 Tema 5: Tillgänglighet  

 
 
Förändringar som kommer med de äldres ökade ålder, som att inte längre kunna köra bil eller att få någon 
typ av funktionshinder innebär ofta konsekvenser i de äldres tillgänglighet och berör olika aspekter såsom 
stadsplanering, samhälls- och kommunal service och kollektivtrafik. De reflektioner som framkommit visar 
tydligt att deltagarna trivs i kommunen och att de månar om den gamla stadsmiljön men att denna 
samtidigt skapar problem i tillgängligheten för de äldre då många har problem med att ta sig fram i sin 
närmaste omgivning. Det finns därför önskemål om att Nora kommun behöver öka tillgängligheten och 
skapa bättre förutsättningar för äldre att vara rörliga i staden men att detta inte får ske genom alltför stora 
förändringar av stadens utseende. Då det inte direkt framkommer var och hur deltagarna önskar att dessa 
förändringar ska göras menar författarna till rapporten att de äldre skulle kunna vara aktiva och delta i ett 
arbete där det gäller att prioritera områden som är av stor betydelse för tillgängligheten och säkerheten i 
äldres utemiljö. Grönområden är också något som de äldre värderar högt och använder flitigt, dock menar 
deltagarna att det finns potential att öka äldres användning av grönområden, vilket författarna till studien 
ser som en viktig insats som generellt kan ge ökad hälsa hos äldre då både fysisk aktivitet och 
grönområden har påvisad effekt på hälsan5. För att få fler att använda sig av grönområden kan kommunen 
förbättra informationen om de grönområden som finns men också göra dem mer tillgängliga för äldre 
personer och personer med funktionshinder. Av någon anledning verkar deltagarna i undersökningen dock 
inte använda sig av stadens parker i någon större utsträckning. Något som kan vara intressant för Nora 
kommun att undersöka vidare för att eventuellt vidta åtgärder för att öka användandet av dessa. 
Synpunkter som gäller tillgängligheten till specifika områden har främst berört de äldres upplevelse av 
svårigheterna att ta sig till ICA/Post, Hagby Ängar och kyrkogården. Deltagarna har själva föreslagit någon 
form av lokal busstrafik som skulle kunna underlätta för dem att bli mer mobila och utan större problem 
kunna handla där de önskar, hämta och lämna paket på posten, besöka anhöriga och vänner på Hagby 
Ängar eller använda sig av varmvattenbassängen samt pyssla om gravar på kyrkogården. Vikten av att ha 
möjlighet att handla där individen önskar och närheten till dagligvaruhandel även i kransorterna är något 
som deltagarna lyfter fram som viktigt, även ur en social aspekt. För att tillmötesgå deltagarnas önskemål 
om ökad tillgänglighet skulle Nora kommun kunna införa någon typ av enkel ”mjuka linjen” variant. Detta 
är något som idag finns i flera större kommuner men även några mindre orter har infört denna service till 
sina äldre medborgare. I exempelvis Mullsjö finns det idag denna typ av avgiftsfri kollektivtrafik lokalt för 
att underlätta äldres framkomlighet i samhället6.  
 
Flera av deltagarna i undersökningen är bosatta utanför centralorten vilket försvårar möjligheterna att ta 
sig till de naturliga mötesplatser och de aktiviteter som erbjuds i tätorten, speciellt om den äldre inte 
längre kan köra bil. Det tidtabellsstyrda kollektivtrafiksystemet är enligt deltagarna inte anpassat för den 
äldre målgruppen som kanske har mer varierade resmönster och behov som inte passar pendeltrafiken. 
                                                        
5 https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12222/R2009-2-Gronomraden-for-fler.pdf 
6 http://www.mullsjo.se/Start-Mullsjo-Kommun/Trafik-och-infrastruktur/Buss-bat-och-tag/ 
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Framför allt pekar deltagarna på att brister i kollektivtrafiken som försvårar möjligheterna till vård och 
omsorg då kollektivtrafiken till Lindesbergs lasarett, som Nora kommun tillhör, fungerar dåligt. För Nora 
kommun kan det därför vara viktigt att i samråd med länstrafiken se över om det finns möjligheter att öka 
tillgängligheten till Lindesbergs lasarett. En annan viktig åtgärd när det gäller tillgängligheten för äldre 
bosatta i kransorterna eller på landsbygden är att se över och eventuellt utöka kompletteringstrafiken med 
någon eftermiddags-/kvällstur för att underlätta för äldre att vara delaktiga i det kultur- och fritidsutbud 
som finns på tätorten.  
 

4.6 Tema 6: Trygghet 

 
Vad som är trygghet för undersökningens deltagare varierar väldigt mycket. De fyra övergripande aspekter 
som rapportens författare samlat de olika upplevelserna i är: tillgång till vård, anpassat boende, 
stadsplanering och social samvaro. Alla dessa aspekter förekommer även under andra teman i 
undersökningen. Således kan tolkningen från Nora kommun vara att insatser för dessa områden även kan 
ha en positiv påverkan på känslan av trygghet. Den aspekt som skiljer sig något är stadsplanering där 
trygghetsaspekten delvis är särkopplad från de mer generella synpunkterna om stadsplanering. 
Stadsplanering kopplat till trygghet handlar ofta om att belysningen i Nora kommun skulle kunna bli bättre 
eftersom mörker är en faktor som skapar otrygghet, men även sådant som att minska trafiken kring 
promenadvägarna är sådant som kan ge en ökad känsla av trygghet.  
 
Den genomgående upplevelsen bland de äldre är att de känner sig trygga i Nora kommun och där 
kommunens storlek skapar en situation där ”alla känner alla”, vilket är en faktor med stor positiv påverkan. 
Även möjligheten till social samvaro lyfts fram som en viktig aspekt, inte minst utifrån resonemang om att 
det finns personer som undrar var du är om du skulle missa en träff med gruppen. Detta att personerna 
genom sina olika sociala kontaktnät ”håller koll” på varandra är mycket centralt för känslan av trygghet.  
 
Det finns en stor individuell variation mellan vad som upplevs skapa trygghet och där alla faktorer som 
nämns inte är påverkansbara. Författarna till denna rapport har därför valt att nedan i detta analysavsnitt 
endast belysa sådant som Nora kommun har möjlighet att påverka. Förutom den tidigare nämnda 
stadsplaneringen kan centrala områden för Nora kommun att jobba med för att öka tryggheten hos äldre 
vara: 

• en välfungerande hälso- och sjukvård (då i samverkan med andra ansvariga aktörer) 
• en välfungerande äldrevård som är anpassad efter de äldres behov och önskemål 
• erbjuda anpassade boenden för de äldre 
• erbjuda anhörigstöd 
• insatser för att stötta en större inflyttning till kommunen 
• utbildningsinsatser om modern teknik för äldre 
• genom samverkansavtal med polisen få ökad polisiär närvaro i kommunen  

 
Ett intressant område som kan vara viktigt att beakta är den påverkan som media och rykten i kommunen 
har för känslan av trygghet bland de äldre. I flera fokusgrupper förekommer åsikter om att personer 
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känner sig mer otrygga i dag jämfört med tidigare på grund av sådant som de läser och hör om i media 
eller sådant som de hör från vänner och bekanta i kommunen. Ofta handlar det om våldsbrott men även 
att äldre personer på olika sätt blir lurade nämns. Oavsett om känslan hos dessa personer överensstämmer 
med verkligenheten eller inte kan det vara viktigt att Nora kommun med jämna tidsintervall tydligt 
informerar sina invånare om brottsstatistiken i kommunen och även tydliggöra vilka typer av brott som 
förekommer. Skulle det ske en ökad brottslighet kan informationen spridas tillsammans med en plan för 
hur detta problem möts. Om brottsligheten, tvärtom mot den uppfattning som förekommer, skulle vara 
oförändrad eller minska kan det vara ett enkelt sätt att öka tryggheten och kunna visa att den bild som 
sprids i media och som det pratas om i kommunen inte är baserad på verklig statistik.   
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5 Slutsatser 
 
De slutsatser som presenteras under detta avsnitt är, utifrån författarnas tolkning, starkt relaterade till 
Nora kommuns arbete med den kommande äldreplanen och det övergripande arbetet för kommunens 
äldre invånare.   

• Personerna i undersökningen ser ett stort eget ansvar för att bibehålla en god hälsa, oavsett om 
det handlar om fysisk, psykisk eller social hälsa. Att klara sig själv så länge som möjligt ses som 
en självklarhet. Även om det egna ansvaret för att bibehålla en god hälsa är centralt har 
kommunen en viktig roll. Via kommunala stödfunktioner som exempelvis rehabiliteringen eller 
en mer flexibel hemtjänst skulle möjligheten att kunna ta ansvar för den egna hälsan öka.  

• Främjande och förebyggande insatser efterfrågas i stor utsträckning av deltagarna själva liksom 
stöd för närstående som vårdar en anhörig. I samverkan med hälso- och sjukvården, ideella 
organisationer, kultur- och föreningsliv skulle insatser på detta område innebära inte bara en 
ökad livskvalitet för de äldre men också ett minskat behov av omsorg.  

• Boende för de äldre är en mycket central fråga och innehåller flera olika nivåer. Att tidigt kunna 
erbjuda olika typer av mellanboenden som är anpassade efter äldres behov och förutsättningar 
efterfrågas i mycket hög grad. Att det inte finns olika mellansteg mellan det tidigare boendet 
och det särskilda boendet upplevs vara en stor brist och något kommunen måste ta ställning till 
inom en snar framtid. I dessa mellanboenden är det viktigt att det finns naturliga mötesplatser 
(gemensamhetslokal), en trädgård att vara i samt närhet till grönområden. Vid ett eventuellt 
upprättande av dessa mellanboenden är det viktigt att de äldre får vara delaktiga i processen 
med att utforma dem samt måste det finnas en förståelse för pensionärernas begränsade 
ekonomi. Den ekonomiska aspekten har varit begränsande i de tidigare boendeprojekten som 
genomförts i kommunen med inriktning på äldre. 

• Kollektivtrafiken är ett något som har bäring på ett antal olika viktiga områden för de äldre. Att 
det i dag upplevs finnas brister gör exempelvis att tillgången på vård och omsorg försvåras, 
möjligheten att ha en meningsfull fritid blir mindre samt ökar känslan av att bli isolerad genom 
att det är svårt att ta sig till de naturliga mötesplatserna. Detta upplevs framför allt av de 
personer som bor utanför Nora tätort. 

• Det finns en stor variation i funktionalitet mellan de äldre i undersökningen som i relativt hög 
grad går att koppla till deras ålder, men även eventuella sjukdomstillstånd påverkar. 
Författarnas upplevelse är att det är svårt att se de äldre som en homogen grupp eller skapa 
grupperingen efter åldersintervall utan det avgörande är funktionaliteten hos den äldre. De 
med hög funktionalitet lever mer eller mindre på samma sätt som de alltid har gjort och har 
inget direkt behov av stöd medan de med lägre funktionalitet har behov av ett relativt stort 
stöd. Svårigheten i att generalisera gruppen äldre är därmed något som är viktigt att beakta vid 
insatser som riktas till den målgruppen. Även om förutsättningarna för att vara aktiv varierar 
finns genomgående en stark önskan att fortsätta göra sådant som personerna är intresserade 
av. Att kunna fortsätta med sina intressen upplevs ha stor påverkan på den egna hälsan.  

• Överlag känner de äldre sig trygga i Nora kommun. Att de i hög grad trivs i kommunen och att 
alla (mer eller mindre) känner alla är centrala områden som skapar trygghet. Att det finns en 
fungerande hälso- och sjukvård tillsammans med en bra äldrevård är avgörande för känslan av 
trygghet och det förekommer åsikter om det i dag finns vissa brister inom dessa områden som 
gör att en känsla av otrygghet infinner sig.   
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6 Bilagor 

6.1 Intervjumall 

6.2 Informationsbrev 
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