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Den lokala platsen och dess betydelse för individens 
identitet och livsvillkor 

 
Annica Carlstein - Angélica Persson - Linda Uller 

Inledning 
I denna antologi har vi valt att arbeta utifrån den lokala platsen som grund. Framförallt är det 
individers olika boenden och närmiljöer som varit genomgående teman i alla studier. Vi liknar 
antologin med en resa till olika lokala platser i Sverige där vi får en inblick i några individers 
lokala levnadsvillkor. Under resans gång har vi försökt förstå hur den lokala platsen inverkar på 
individernas identiteter och livsvillkor. Resan börjar i två barnfamiljers närmiljö. Där tar vi del av 
olika trygga och hotfulla faktorer som har betydelse för familjernas upplevelser av sin närmiljö. 
Därefter far vi vidare till stadsdelen Rosengård i Malmö. I det avsnittet söker författaren finna 
samband mellan några individers olika boendeformer och livsvillkor. Fokus ligger på delområden 
i Rosengård, ett hyresrättsområde och ett bostadsrättsområde. Resan avslutas i Valdemarsvik, en 
liten ort i Östergötland med befolkningsproblem. Detta avsnitt präglas av några utflyttade 
invånares upplevelser av kommunen som boplats. Vi har under resans gång uppfattat den lokala 
platsen och individens identitet och livsvillkor som föränderliga. Därmed anser vi också att den 
lokala platsen har betydelse för individens livsvillkor och identitet.  
 

Disposition  
Antologin är uppbyggd i fyra delar, varav den första är en gemensam introducerande del till de 
följande tre individuella delarna. I den introducerande delen presenterar vi vårt gemensamma 
syfte med antologin.  Därefter presenterar och diskuterar vi den metod vi använt oss av. Efter 
metodavsnittet lyfter vi fram de etiska riktlinjer vi gemensamt förhållit oss till. Den 
introducerande delen avslutas med en presentation av vårt teoretiska förhållningssätt. Där 
förtydligar vi även gemensamma huvudbegrepp. Efter den gemensamma delen följer våra 
individuella bidrag. Det första bidraget, ”Vi bor i ett tryggt område” – hur livsvillkor kan inverka på 
trygghet i närmiljön är författat av Annika Carlstein. Angélica Persson har författat det följande 
bidraget, Rosengård - olika boendeformer – olika livsvillkor. Antologin avslutas därefter med Linda 
Ullers bidrag, ”Skärgårdsidyll och livskvalitet året runt” – en studie om skärgårdskommunen Valdemarsviks 
befolkningssituation.  
 

Syfte 
Vi uppfattar den lokala platsen och individens identitet och livsvillkor som föränderliga i den 
mening att de inte behöver vara bestående. Därmed utgår även vi från att den lokala platsen har 
betydelse för individens förutsättningar och dennes självuppfattning. Syftet med vår antologi har 
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utifrån ovanstående synsätt varit att i skilda närmiljöer försöka förstå hur den lokala platsen 
inverkar på några individers identitet och livsvillkor.  
 

Metod  
Först gjorde vi ett urval, med andra ord bestämde vi oss för vårt problemområde som resulterade 
i vårt intresse kring den lokala platsen. Efter att vi bestämt ett syfte med frågeställningar till 
problemområdet samlade vi in vårt datamaterial. Datamaterialet består av observationer och 
intervjuer. Observationerna gjordes först och de skilde sig åt ganska kraftigt. Då en av oss satt ute 
och försökte observera intressanta fenomen i ett bostadsområde kunde någon annan av oss vara 
på observation i en bil tillsammans sina familjeinformanter under en eftermiddag och en tredje 
gjorde observationer på en orts centrum. Alla i gruppen är på något sätt bekant med sitt fält, 
därför har vi reflekterat över hur det kan ha inverkat på våra respektive studier. En i gruppen 
funderade vid flera tillfällen på om hur hon skulle hantera sina förutfattade meningar om området 
under sina observationer. Det går inte att genomföra en helt objektiv observation då alla bär med 
sig en förförståelse ut i fält.1 Trots en tämligen subjektiv observation kan en studie få ett rättvist 
resultat. Det är bara viktigt att forskaren är medveten om sin förförståelse och förhålla sig till den 
på ett lämpligt sätt vilket vi har försökt göra under våra respektive studier. 
 
Därefter gjordes intervjuer som spelades in för att sedan transkriberas, det vill säga att vi 
överförde tal eller samtal till skrift. Även intervjuerna utförde vi på skilda sätt. En av oss använde 
sig av djupintervjuer medan någon annan föredrog semistrukturerade intervjuer. Alla dessa olika 
former kommer att förklaras senare i respektive delar. Några i gruppen var tvungna att använda 
sig av så kallade gatekeepers för att komma i kontakt med några av sina informanter. En 
gatekeeper är en person som innehar en högre position inom en verksamhet och som kan lotsa 
forskaren vidare till andra personer inom verksamheten som kan besvara de frågor forskaren 
har.2 Samtliga i gruppen använde sig även av bekvämlighetsurval för att komma i kontakt med 
sina informanter. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren använder sig av människor i sin 
närhet eller människor denne sedan tidigare känner.3  Samtliga i gruppen hade relationer till 
flertalet av sina informanter. När forskaren sedan tidigare känner eller vet vem informanten är 
kan det bidra till att intervjuerna går smidigare, både forskare och informant/er kan känna sig 
tryggare i situationen och tala friare. En del intervjuer resulterade således även i att forskaren 
undvek att ställa vissa frågor denne egentligen önskat ställa, men avböjde för att det kändes 
obehagligt eller allt för personligt. Vidare uppfattade några av oss att vissa informanter kände sig 
hämmade eftersom de kände forskaren sedan tidigare. Det kan ha berott på faktorer så som att 
informanten kanske inte ville att forskaren skulle känna till vissa saker om dennes liv och åsikter. 

                                                 
1 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 81. 
2 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s. 34-35. 
3 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 289-290. 
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Informanterna kan även ha känt sig hämmade på grund av att de inte vill dela med sig allt för 
mycket om sig själva i en studie, ett tydligt tecken på att detta kan stämma är att många 
informanter fortsatte att tala efter intervjuerna och då på ett mer ohämmat sätt.  
 
Under hela arbetets gång använde vi oss av en analysmetod som kallas grundad teori. Grundad teori 
ses som en induktiv metod men som har vissa deduktiva element.4 Induktiv metod innebär att 
forskaren börjar samla in sitt datamaterial utan att ha en färdig fråga eller hypotes.5 Men grundad 
teori har även vissa deduktiva inslag, det vill säga att vissa urvalselement ändå finns med från 
början, som till exempel att vi innan det var dags att gå ut på fältet valde ett gemensamt 
problemområde som blev vårt urval. När datamaterialet var insamlat påbörjade vi analysen av 
datamaterialet enligt grundad teoris principer. Syftet med grundad teori är att uppskatta och förstå 
generella händelser inom det bestämda problemområdet.6 Vi ställde oss frågan vilken betydelse 
den lokala platsen har för informanterna och hur det i sin tur går att anknyta till deras livsvillkor. 
Analysen började med att hitta koder, det vill säga ett fenomen som för en eller flera människor 
har en bestämd mening för att sedan hitta mönster mellan dessa och bilda kategorier. 7 
Kategorierna ligger sedan till grund för bildandet av en kärnkategori, närmare bestämt studiens 
tyngdpunkt. Kodningens huvudsakliga uppgift är att ordna, systematisera och skildra händelser.8 
Vi har kodat både observationerna och intervjuerna. Observationerna ska enligt grundad teori 
kodas först för att sedan ligga till grund för formandet av intervjuerna. Så gjorde inte alla i vår 
grupp. Hur vi enskilt har valt att använda oss av grundad teori nämns senare i de olika delarna. Vi 
har alla förhållit och använt oss av metoden grundad teori på olika sätt. Eftersom grundad teori är 
den enda analysmetod vi hitintills arbetat med på vår utbildning upplever vi det svårt att förhålla 
oss kritiska till den då vi inte har någon annan metod att jämföra med. Något vi däremot 
reflekterat över är att det är en metod där det ofta råder olika uppfattningar om hur den bör 
användas, därför har vi gjort egna tolkningar av metoden vilka vi ger ytterligare uttryck för i de 
kommande individuella delarna. Grundad teori är en intressant metod att arbeta utefter eftersom vi 
verkligen hittat ett djup i våra studier som vi tror beror på att vi hela tiden arbetat med våra data 
fram och tillbaka genom att koda, kategorisera och så vidare.  Någon i gruppen hade däremot 
föredragit att eventuellt kombinera grundad teori med en mer kvantitativ metod vid liknande 
studier då hon tror att den kvantitativa kunnat rama in något intressant mönster som sedan 
kunnat studeras kvalitativt.  
 

                                                 
4 Jan Hartman, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund, (Lund, 2001), s 35. 
5 Hartman, s 25. 
6 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 15. 
7 Hartman, s 47. 
8 Guvå, s. 44. 
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Etik 
För att utföra våra studier så etiskt korrekt som möjligt har vi under arbetets gång förhållit oss till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 9 Liksom Informationskravet framhåller informerade vi våra 
informanter om vad studien gick ut på och vad deras medverkan innebar. I förhållande till 
Samtyckeskravet informerade vi informanterna om att denne själv bestämde över hur mycket och 
på vilket sätt denne ville medverka i studien. Alla informanter blev informerade om att de skulle 
medverka anonymt i studien och att alla personuppgifter skulle behandlas med försiktighet 
liksom Konfidentialitetskravet lyfter fram. I enlighet med Nyttjandekravet upplyste vi informanterna 
om att den insamlade data enbart skulle brukas i forskningssyfte. Vi har alla förhållit oss till dessa 
principer på olika sätt och vidareutvecklar olika förhållningssätt ytterligare i de enskilda avsnitten.  
 

Teoretisk bakgrund 
 
Vår antologis teorietiska förhållningssätt grundar sig i den symboliska interaktionismen. Det 
centrala för detta perspektiv är tanken att människan är en social varelse och att hon därmed är 
ett uttryck för socialitet.10 Kort förklarat innebär detta att hon skapas och ständigt omformas i 
det sociala rummet. Grundare inom detta perspektiv är George Herbert Mead. Men det är 
Herbert Blumer, Meads lärjunge, som myntat begreppet symbolisk interaktionisk. Gunilla Guvå 
och Ingrid Hylander har i boken Grundad teori tre kärnfulla punkter från Blumer på symboliska 
interaktionismens kärna11: 

 

Människors handlande kan förstås utifrån den mening (innebörd) olika föremål eller företeelser 
har för dem. 

 

Dessa innebörder har sin uppkomst i sociala interaktion med andra. Grupper utvecklar 
gemensamma innebörder. 

 

Genom individens tolkande hanteras och förändras dessa innebörder i mötet med andra. 

 
Denna teori utgår alltså från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med andra ord skapar 
människor sin egen bild av verkligheten. Man menar att det är i interaktionen med andra 
människor som uppfattningar, mening och föreställningar har sitt ursprung. I vår definition av 

                                                 
9 Vetenskapsrådets hemsida:
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2006-03-26, kl. 09:08.  
10 Per Månsson, Moderna samhällsteorier (Finland 2004), s. 151-ff 
11 Gunilla Guvå och Ingrid Hylander, Grundad teori (Stockholm 2003), s. 27-28 
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identitet är vi inspirerade av detta perspektiv vilket innebär att identiteten utvecklas genom det 
sociala livet som en process. Deltagande observationer och intervjuer är således interaktionismens 
bästa verktyg12. Det är det sociala samspelet som genom dessa metoder analyseras.  
 
 
 

                                                 
12 Månsson, s.180 
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”Vi bor i ett tryggt område” 
– hur livsvillkor kan inverka på trygghet i närmiljön 

 
Annika Carlstein 

Inledning 
Ett tryggt område är ett område där man känner sina grannar och vet vad det är för folk som bor 
i omgivningen /…/ därför har vi det tryggt här tycker jag för att vi har bra koll. Alla grannar 
har bra koll på varann.13

Så här uttalar sig en av mina informanter om sin närmiljö. Här framkommer ett exempel på något 
som gör närmiljön trygg. Det är just sådana företeelser som denna studie handlar om. 

Disposition 
Först presenteras syfte med efterföljande frågeställningar. Sedan presenteras informanterna. Där-
efter följer ett metodavsnitt där jag presenterar hur jag gått till väga samt försöker lyfta fram några 
metodologiska problem som uppstått under vägen. Efter detta följer en presentation av tidigare 
forskning som sedan efterföljs av min analys som delas in i tre delar: fysisk miljö, sociala relatio-
ner och förmedling. Slutligen dras trådarna samman i en sammanfattande diskussion. 

Syfte  
Syftet är att studera hur tre livsvillkor – fysisk miljö, sociala relation och förmedling – inverkar på 
två specifika familjers uppfattning av trygghet i sin närmiljö.14 I sammanhanget står livsvillkor för 
faktorer som bestämmer förutsättningar för hur människor kan utforma sina liv. Några aspekter 
av livsvillkoret fysisk miljö är trafik, boendets läge och närmiljöns fysiska utformning medan so-
ciala relationer främst omfattar relationer till grannar och hotfulla personer. Förmedling rör ett 
slags överföring av information, värderingar och åsikter.  
 

Presentation av informanter 
Informanterna består av två barnfamiljer som jag kort presenterar i det som följer. Först har vi 
familjen Bergvall. Mamma Nina jobbar inom landstinget och pappa Håkan Bergvall inom IT-
branschen. Tillsammans har de barnen Sandra 10 år och Rasmus 6 år. Familjen bor centralt i en 
lägenhet i en medelstor stad med runt 100 000 invånare. 

                                                 
13 Min kursivering. 
14 Om syftet omformuleras till frågeställningar får man följande frågor: (a) På vilket sätt inverkar fysisk miljö på två 
specifika familjers uppfattning av trygghet i sin närmiljö? (b) På vilket sätt inverkar sociala relationer på två specifika 
familjers uppfattning av trygghet i sin närmiljö? (c) På vilket sätt inverkar förmedling på två specifika familjers 
uppfattning av trygghet i sin närmiljö? 
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Den andra familjen är Svenssons. Mamma Lisette som är mellanchef på ett stort företag och 
pappa Kent som arbetar som säljansvarig på ett annat företag. Tillsammans har de barnen Emil 6 
år och Johannes 4 år. Familjen bor lite utanför samma medelstora stad i en villa. I båda fallen är 
namnen fingerade enligt överenskommelse. 
 

Metod och metoddiskussion  
Insamlat datamaterial består av fem observationer och två parintervjuer från två familjer som 
sedan analyserats enligt grundad teori.15 Fokus ligger på observationerna då de lämpar sig bäst 
som metod vid denna undersökning när mycket av interaktion med familjerna blev som klarast 
vid personlig närvaro i deras vardag.  
 

Observationer  
Enligt Lars Kaijser och Magnus Öhlander innebär observation att studerar olika företeelser, vilket 
i mitt fall rör sig om att två familjers vardagsliv, bland annat familjens morgonbestyr och efter-
middagens hämtning från skolan.16 Observationerna inriktade sig i huvudsak på barnen då det var 
deras rutiner med att bli hämtade från skola/dagis och lämnade till aktivitet som stod i centrum. 
Min interaktion med barnen under observationerna såg jag som viktig då jag inte tänkt intervjua 
dem eftersom jag ansåg mig få ut mest av att umgås med dem på ett mer spontant sätt. Mina data 
i form av observationer handlade alltså lika ofta om det som berättades under observationerna av 
informanterna som det som jag observerade och lade märke till. 
 
För att undvika att min närvaro som observatör skulle störa för mycket, förde jag ibland anteck-
ningar och ibland försökte jag minnas så mycket som möjligt utan att skriva, beroende på hur 
långa observationerna var. En morgonobservation var 20 min och den var lättare att minnas än 
en eftermiddagsobservation som kunde pågå i upp till fyra timmar och då antecknandet var ett 
måste. Det finns dock vissa problem med att blanda på detta sätt. Inkonsekvens kan uppstå när 
saker faller bort då jag faktiskt inte kan minnas allt det som var tänkt. Däremot kan själva skri-
vandet göra att jag kan missa dynamiken i det som sker. 
 
Emellertid finns en rad svårigheter med att observera på detta sätt. För det första, det finns en 
fara i att dra för generella slutsatser. Eftersom den ena familjen bor i innestaden och den andra 
utanför staden i ett mindre samhälle, frestas man att dra diverse slutsatser utifrån detta. Det är 
dock inte möjligt utifrån mina observationer även om det finns en hel del intressant att säga om 
informanternas specifika situationer. För det andra, att vara en deltagande observatör kan också 
                                                 
15 Se den gemensamma presentationen av grundad teori. 
16 Lars Kaijser och Magnus Öhlander red, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 75 
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skapa problem. Enligt Alan Bryman är en deltagande observatör en person som informanterna är 
väl medvetna om att den är där för att observera dem.17 Vetskapen om att man är observerad le-
der ofta till att människor beter sig annorlunda, enligt Bryman.18  
 
För det tredje, min vänskap med familjerna inverkar på observationerna. Å ena sidan kunde de 
relatera till mig på ett mer avslappnade sätt än om jag varit en främling. Å andra sidan kan det 
tänkas att de trots detta ändå uppförde sig så som de ville bli framställda i min studie. Till exem-
pel under den första observationen med familjen Svensson var jag med under morgonbestyren 
och pappa Kent kommenterade till mig att å ena sidan var det skönt att ha med mig för att prak-
tiska saker gick snabbare då han hade en extra vuxen som hjälpte till, men att å andra sidan blev  
Johannes flamsigare för att jag var med och slarvade med mat och kläder.  
 

Intervjuer 
Dessutom innehåller datamaterialet även strukturerade intervjuer med föräldrarna. Steinar Kvale 
anser att det är viktig att vara kritisk vid intervjutillfället och våga vara ifrågasättande och vara 
lyhörd för uppföljningsfrågor.19 Detta var något som föll bort under intervjuernas gång. Man 
skulle kunna tänka sig att det faktum att jag kände informanterna skulle ha gjort mig mer modig 
att ställa följdfrågor men det blev tvärtom.  
 
Vidare finns det svårigheter i det personliga engagemanget likt Eva Fägerborg menar att intervju-
arens personliga delaktighet å ena sidan är en förutsättning för att intervjun ska kunna uppstå och 
bli en god interaktion.20 Samtidigt som det å andra sidan är svårt att veta vart gränsen går mellan 
den personliga delaktigheten och den vetenskapliga metodens ambition. Kanske kan ett sätt att 
skapa plattformen under intervjun vara att aktivt närvara, ha förmåga till empati men inte sym-
pati. Dock är det lättare sagt än gjort att vid intervjutillfället avgöra vad som är bäst.  
 
Dessutom har ambitionen under hela processen varit att försöka problematisera och vara med-
veten om att jag som forskare behöver ha ett reflexivt förhållningssätt till min roll som forskare 
och aktör under hela processen 21. Det vill säga att jag är medveten om att jag bör titta på mina 
informanter ur mina forskarglasögon och hela tiden reflektera och ifrågasätta vad som sker. Dock 
anser jag att det blev svårt att problematisera sådant som jag tar för givet när jag känner dem.  
Även om problemområdet är nytt är jag redan van vid dem och vet hur de resonerar vilket jag 
tror gör att min förförståelse av dem inverkar på min tolkning av deras svar. 
 
                                                 
17 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 286 
18 Bryman, s. 320 
19 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 124 
20 Eva i Kaijser och Öhlander, Enologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 34 
21 Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Ethnography, (London, 1995), s. 18 
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Min bekantskap med informanterna inverkar även på mitt sätt att tolka dem, både vid datain-
samlandet men också under den påföljande analysen. Jan Hartman skriver om den dubbla her-
meneutiken.22 Hermeneutik betyder tolkning av text och den dubbla hermeneutiken innebär att 
jag som forskare är med och tolkar den tolkning som min informant redan gjort över en situation 
eller ett fenomen med sin berättelse. Även jag har lyssnat på mina informanters berättelser och 
gjort min tolkning av vad de sagt. Detta är ett svårt och komplext tolkningsarbete som försöker 
göra rättvisa mot informanternas berättelser och som löper genom hela arbetet med datamateria-
let. Ibland har jag upplevt detta tolkningsarbete om än kanske ännu svårare då jag känner mina 
informanter. Jag tvingades att tänka en extra gång innan jag tolkade det som framkom av infor-
manterna.  
 
De transkriberade intervjuerna kodades enligt grundad teori, vilket finns förklarat i det gemen-
samma metodavsnittet. Dock kan något kort tilläggas om hur jag valt att använda mig av grundad 
teori. Observationerna och efterföljande kodning av dem lät jag ligga till grund för intervjun vil-
ket är i enlighet med grundad teori. Däremot kodade jag inte mellan intervjuerna utan kodade alla 
intervjuer sist. Att följa grundad teori handlar om att samla in datamaterial för att koda och sedan 
gå ut igen och samla in nytt material och därefter koda på nytt tills man finner mättnad.23 Riktigt 
detta följde jag alltså inte. Kanske hade kodningen blivit annorlunda om dessa principer för 
grundad teori följts ännu mer. 
 

Etisk hänsyn 
Under studiens gång har jag förhållit mig till de etiska principer som presenterades under den 
gemensamma delen. Jag berättade något om min uppgift för informanterna och var de som in-
formanter kom in som deltagare i min studie. Oscar Pripp är en av dem som nämner vad som 
kan vara relevant information inför samtycke så att en intervju ska kunna genomföras. Intervjua-
ren bör berätta något om sin uppgift och var deltagaren kommer in och varför, vilket jag menar 
alltså är uppfyllt. 24 Vidare har jag valt i samverkan med informanterna att fingera informanternas 
namn och ort samt att studien enbart används för forskningssyfte. 
 
En svårighet jag vill lyfta fram är vad som sker precis efter att intervjun är klar. Informanterna 
slappnar av efter intervjun då också bandspelaren är avstängd och ett förtroligt samtal kan upp-
stå. Detta är inte ett speciellt ovanligt fenomen inom fältstudier.25 En möjlig tolkning skulle 
kunna vara att informanterna likt en kör behöver sjunga upp och efter uppsjungningen börjar den 
riktiga sången. Men frågan kvarstår, Vem är jag då bandspelaren är avstängd? Forskare eller vän? 

                                                 
22 Jan Hartman, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund, (Lund, 2001), s. 22 
23 Gunilla Guvå och Ingrid Hyllander, Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Stockholm, 2003), s. 45 
24 Pripp i Kaijser och Öhlander, s. 52 
25Kvale, s. 120 
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Jag valde att agera vän i samtalet efter intervjun då informanterna i viss mån fortsatte att svara på 
någon fråga eller för att fritt diskutera sitt närområde knutet till barnuppfostran. 
 

Tidigare forskning 
I en nyligen publicerad rapport från VTI finns en rad intressanta slutsatser.26 Rapporten är en 
översikt över orsaker till att människors upplevelse av otrygghet i trafiken och i närmiljö. Speciellt 
intressant är en studie gjord i Norge där man har undersökt hur vägen till skolan upplevs otrygg 
av barn såväl som föräldrar.27 Inte minst är föräldrarna osäkra inför att skicka i väg barnen. Stu-
dien visar att i några områden i Norge menar 78 % av ca 5 100 tillfrågade föräldrar att det finns 
minst ett farligt trafikerat ställe på vägen till skolan som barnen måste passera.  
Exempel på orsaker till oro hos föräldrarna som rapporten tar upp är bland annat följande:28

• Att barnen inte är aktsamma. 
• Att bilister inte är varsamma. 
• Att barnen ska bli antastade. 
• Att bilister kör för fort. 

 

Analys 
I informanternas berättelser framkommer i huvudsak tre livsvillkor som speciellt inverkar på de-
ras trygghet i närmiljön: fysisk miljö, sociala relationer och förmedling. Alla dessa går ständigt in i 
varandra men jag har valt att presentera dem separat för tydlighetens skull. I nedanstående analys 
berörs dessa i tur och ordning. 
 

Fysisk miljö 
Livsvillkoret fysisk miljö omfattar en rad faktorer som berör hur informanternas närmiljö är fy-
sisk beskaffad. Ett exempel på detta är hur vägen till skola och barnens fritidsaktiviteter är inrät-
tad. I detta innefattas också trafik. Vid observationer med familjen Bergvall berättar pappa Håkan 
att Sandra inte vågar gå hem själv efter skolan. Vägen från skolan till hemmet är inte speciellt lång 
men den innebär att hon måste gå igenom en skogsdunge. Skogsdungen är inte speciellt stor utan 
avgränsar två kvarter, och i den finns flera gång- och cykelvägar. Dessutom leker en hel del barn i 
skogsdungen. Sandra tycker att skogsdungen är otäck därför att det kan vara ”konstiga gubbar” 
där, menar hon. Under intervjun framkommer även att mamma Nina tycker att skogen är otäck. 

                                                 
26 VTI, Statens väg - och transportforskningsinstitut 
27 VTI rapport 526, 2006, Trygghet i storstädernas transportsystem, s 21 
http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=5070  
28 VTI rapport, s 22 
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”Jag litar inte på alla människor som rör sig i skogen här även fast att det inte är någon stor skog 
och masser barn är där,” säger hon och poängterar sin bristande tillit till människor som rör sig 
där. 
 
Vid en annan observation försöker Nina säga till Sandra att hon kan ta en annan väg från skolan. 
Den väg som Nina föreslår brukar Sandra och Nina ta till en av Sandras fritidsaktiviteter som 
ligger i närheten av skolan. Därför är Sandra van vid den. På denna väg finns en bred trottoar 
uppdelad i en cykelbana och en gångväg. Visserligen är denna väg längre men på detta sätt kan 
Sandra undvika den läskiga skogsdungen. Nina menar att trafiken och rörelsen av människor 
borde göra Sandra trygg. Dessutom säger hon att Sandra lätt skulle kunna cykla på cykelbanan till 
och från skolan utan större problem. Men Sandra tycker att även denna väg är farlig. Hon säger 
att det finns för mycket trafik och att hon kan bli påkörd.  
 
Skogsdungen och den större trafikerade vägen upplevs alltså i varierande grad olika av barn och 
förälder, närmare bestämt av Sandra och Nina. Frågan är varför de är så rädda för skogsdungen. 
Anledningen till Ninas rädsla är att hon inte litar på att barnen kan leka där ifred. Frånvaron av 
välkända vuxna gör skogsdungen otrygg. Skogsdungen i sig verkar alltså inte vara det stora pro-
blemet utan att den är inrättad på ett sätt som inte möjliggör tillräcklig rörelse av kända vuxna. 
Båda menar sålunda att skogsdungen är farlig men vad det gäller den trafikerade vägen går åsik-
terna isär. Ninas förståelse om vad som är en trygg väg påminner om Jane Jacobs förklaring av 
varför människor upplever en viss väg eller gata trygg. Enligt Jacobs känner sig människor trygga 
om den är fylld med människor som går, cyklar eller står och pratar. 29 Deras närvaro och aktivitet 
gör att människor trivs och slappnar av. Men för Sandra får människornas rörelser snarare mot-
satt effekt. Dessutom är hon rädd för att bli påkörd. Vad beror den här skillnaden på? En möjlig 
tolkning skulle kunna vara att Nina som är vuxen har lärt sig och även erfarit att trygghet uppstår 
där människor är i rörelse och att hon dessutom är van att befinna sig i trafiken. Sandra å andra 
sidan tycks inte visa på denna sociala inlärning utan ser enbart den röriga farliga trafiken.  
 
En annan faktor i den fysiska miljön är var boendet är beläget samt dess omgivande trafik. Fa-
miljen Svensson bor på landet och anser sig inte vara nämnvärt bekymrade över trafiken. Runt 
omkring där de bor finns det flera gator med villor som de gärna släpper ut sina barn på för att 
leka själva. Kent säger: 

Jag är väldigt lugn om man tänker i vårt område, så är jag väldigt lugn, jag menar, var… jag har 
inga betänkligheter när jag släpper i väg Emil och Johannes själva bortöver i vårt område /…/ 
här blir man ju lite tryggare, för man kan inte ta sig så långt. Man går ju dom här vägarna. 

 
Dock framkommer det under intervjun att det finns platser som upplevs som otäcka att låta bar-
nen vara själva på. Ett exempel är precis vid dagiset där bilar kan backa. Lisette påpekar: ”Bilar 

                                                 
29 Jane Jacobs, Den amerikanska storstadens liv och förfall, (Riga, 2005), s. 51-52  
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som backar vid dagiset, sånt där tycker jag är läskigt.” Hon berättar att hon inte alltid litar på att 
människor tittar bakåt innan de backar. Dessutom kan det vara svårt för dem som kör, menar 
hon, att se när barn sitter vid vägkanten och leker med pinnar. Men i huvudsak är Svenssons be-
kymmerslösa över närområdets trafik som har sin grund i tilliten till att bilister sköter sig. Lisette 
beskriver samtidigt spänningen mellan att lita på dem och att välja att lita på dem, som något man 
måste göra för att också känna tryggheten: ”Man är ju beroende av att bilarna kör sakta och att 
bilarna är uppmärksamma.” 
 
Familjen Svenssons vardagsliv utgår alltså från att det finns en tillit till att människor kör försik-
tigt och enligt hastighetsbegränsningarna. Lisette menar att hon och Kent är beroende av att bi-
lister kör försiktigt, för att de ska kunna leva sitt liv lugnt och våga släppa ut barnen i närområdet.  
 
Familjen Svenssons bekymmerslösa syn på trafik skiljer sig från familjen Bergvalls. Till skillnad 
från Svenssons bor de i en lägenhet i innerstaden. Deras lägenhet är en av många på en stor in-
nergård som ligger en bit bort från en större och väl trafikerad väg. De anser att trafiken på ett 
sätt inte är direkt påtaglig för dem, då de kommer bort en bit från den större trafikerade vägen. 
Men trots det finns en del trafik där de bor vilket de alltid måste ta in i beräkningen när barnen 
till exempel är ute och leker. Nina säger: 

Ja men att, som sagt, jag måste tillägga att bilar kör försiktigt är viktigt, för jag menar vi har 
knappt någon trafik här alls. Men så är det ju ändå lite väg här ute så man känner ju att man är 
lite orolig när barnen leker här, att någon ska köra för fort, så är det ju. 

 
Inom familjen Bergvall skiljer sig synen på trafiken åt. Å ena sidan menar Håkan att det är en 
skillnad mellan att vara med barnen själv i trafiken och släppa iväg dem själva. Är han själv med 
är han inte alls bekymrad: ”Är man med så känner man, då tycker jag att man har hyfsad kontroll 
på vad som händer.” Å andra sidan är Nina orolig när hon är med barnen i trafiken. Om en cy-
keltur som hon och Håken haft med Rasmus säger hon att 

[n]är vi cyklar för exempel ner på stan tillsammans med barnen, du och jag, då är jag orolig hela 
tiden att han inte ska hinna stanna innan det röda ljuset, jag ser hur han vinglar ut i vägen, alltså 
jag tror, du tänker inte, jag tänker hela tiden. Att han kanske råkar vingla och kör ut på vägen, 
att han inte hinner bromsa, ja, du vet såna saker. 

 
Håkan tar alltså enbart upp svårigheten med att lita på bilister när de själva inte är med. Medan 
Nina menar att hon inte är säker på att barnen, närmare bestämt Rasmus klarar av stadstrafiken 
ens när hon är själv med. Dessutom är hon oroad över att bilisterna inte respekterar fartgränser 
och är uppmärksamma. Men att hon och Håkan liksom Kent och Lisette väljer att förlita sig på 
att bilister kör försiktig för att de ska kunna släppa ut sina barn är tydligt.  
 
Båda familjerna utgår från att trafiken där man bor är viktig. Men hos Bergvalls är det inte lika 
tydligt att det finns ett samband mellan var man bor och trafiken som hos familjen Svensson. 
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Bergvalls betonar nämligen att även deras område är lugnt och tryggt trots att de bor centralt. 
”Det är ett lugnt område, för å va i stan. Det säger jag alltid, för å va i stan. Det är klart att det 
inte går att jämföra med hur det är ute på inom villsamhällen,” säger Nina. Med andra ord finns 
det en föreställning om att desto mer centralt man bor desto mindre tryggt blir det.30 Båda famil-
jerna verkar bära på en föreställning om att bo på landet innebär trygghet medan att bo i staden 
oftare ses som farligt. Detta gäller i huvudsak trafiken. Samtidigt verkar inte familjen Bergvall 
som bor i stan anse att de lever i ett farligt område. Tvärtom tillägger de att för att vara så centralt 
är det tryggt. Familjen Svensson bekräftar även denna föreställning med sitt lugn över att släppa i 
väg barnen. Man kan fråga sig vart denna föreställning kommer från om att det är tryggare att bo 
på landet än i stan. 
 
En ytterligare faktor är hur den fysiska närmiljön möjliggör närheten till människor eller rörelsen 
av andra människor. Det faktum att människor är i rörelse inger trygghet för platsen enligt famil-
jen Bergvall. De menar att på grund av att de bor på en innegård rör sig människor mer. Hur 
boendet är beläget, närmare bestämt i den gårdsformation som finns skapas alltså förutsättningar 
för rörelse, och kontakt med människor vilket i sig inger trygghet. ”Nej, men jag vet ju att det rör 
sig folk här liksom,” säger Nina. 
 
Nina menar att människor som är i rörelse inger trygghet. Det som framkommer av informan-
terna är att tryggheten alltså är en fråga om både den fysiska miljön och människorna i den fy-
siska miljön. Där innergården främjar för rörelsen av människor och större gemenskap mellan 
grannar. Detta för oss vidare till det andra livsvillkoret för trygghet, nämligen den sociala delen av 
närmiljön. 
 

Sociala relationer 
Det finns ett samspel mellan livsvillkoren fysisk miljö och sociala relationer. Emellertid har jag 
valt att behandla sociala relationer separat även om den fysiska miljön skapar olika förutsättningar 
för dem. Under flera tillfällen i intervjuerna sammanfaller båda dessa. Exempelvis när det gäller 
innergården skapas större förutsättningar för sociala relationer än om de bott i ett höghus. Inner-
gården är fysiskt strukturerad på ett sätt gör att människor är i rörelse vilket skapar trygghet. Men 
utifrån en annan synvinkel är det relationerna med människor som bor på innergården står för 
tryggheten. I det som följer berör jag relationer till grannar och skrämmande främlingar. 
  
För båda familjerna är grannarna det viktigaste för att ett område ska vara tryggt. På frågan vad 
som utgör ett tryggt område är båda familjerna snabba på att svara. Detta kommer som tydligast 
fram genom Håkan som säger att 

                                                 
30 Här verkar Nina även tänka på andra saker när det gäller trygghet så som att bo centralt eller utanför staden.   
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[e]tt tryggt område är ett område där man känner sina grannar och vet vad det är för folk som 
bor i omgivningen /…/ därför har vi det tryggt här tycker jag för att vi har bra koll. Alla 
grannar har bra koll på varann. 

 
På liknande sätt beskriver Lisette att 

[f]örst och främst tänker jag vad det är för folk som bor i området. Före vad det är för trafik 
och dom bitarna. För mig alltså, om jag kan lita på dom jag har omkring mig. 

 
Och Kent fyller i ”Mm, man känner ju alla här.” 

 

I både Håkan och Lisettes svar framgår det tydligt att det är viktigt att känna sina grannar. Att 
känna sina grannar kan leda till en tillit som gör att närmiljön anses trygg. Dessutom uttrycker 
Håkan att de som grannar har ”koll på varandra” och detta utgör en fast och trygg boendemiljö 
menar han. Därutöver har många bott på gården länge tillägger han vidare, vilket också stärker 
känslan av trygghet. Det kan jämföras med det Sören Olsson kallar för informell social kontroll.31 
De upprätthåller en social ordning om hur saker och ting ska få gå till på gården. Här menar Hå-
kan att de hjälps åt att passa barnen och att de ser till varandras lägenheter om någon är bortrest 
så att inget konstigt händer. Håkans uppfattning står till viss del i kontrast mot Lars Hjärnes slut-
satser om människors förhållande till sina grannar.32 Hjärne menar nämligen att oftast är man 
ganska nöjd med att inte ha för bra grannkontakter då det gärna medföljer onödigt ”spring” av 
grannar och man vill vara oberoende och klara sitt boende själv.  
 
Behovet av ett nätverk som i detta fall är grannar i närmiljön verkar alltså vara betydelsefullt för 
familjerna. Håkan och Nina påpekar även att det underlättar i deras dagliga pusslande av att få 
ihop sin vardag med lämnandet och hämtandet av barnen. Ett exempel är under en observation 
då en grannfru på gården ringer och erbjuder sig att hämta även Håkans son på fritids när hon 
hämtar sin egen son. Detta underlättade för Håkan den dagen. I rapporten Lokala sammanhang och 
identiteter av Cecilia Henning och Sofia Lövgren kommer det fram, även av deras informanter, att 
grannar är en central anledning till trygghet i närmiljön.33 En anledning till varför man lär känna 
sina grannar är just barnen, menar de informanterna Och man fortsätter att tycka det är bra efter-
som det ger en trygghet både för barnen men att det även blir tryggt för föräldrarna med andra 
föräldrar som kan hjälpas åt. 
 
Ett centralt tema är den trygghet som skapas av vetskapen att det finns människor i närheten som 
hjälper till och som man kan lita på. En möjlig tolkning av dessa behov kan vara att det blivit allt 

                                                 
31 Bosse Bergman, Lars Hjärne, Sören Olsson, Stadsliv och grannskap, (Gävle, 1991), s. 55 
32 Bergman, Hjärne, Olsson, s. 14 
33 Cecilia Henning och Sofia Lövgren, Lokala sammanhang och identiteter: Om grannkontakters plats i en föränderlig värld, 
(Jönköping, 2002), s. 36. 
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viktigare med tillit till de mindre sociala nätverk som finns i närheten. Anthony Giddens menar 
att vi lever i en global verklighet där tilliten till de moderna institutionerna så som till exempel 
sociala nätverk är en nödvändighet för människor att över huvudtaget fungera.34 Det skulle 
kunna vara en bidragande faktor till varför behovet av sociala relationer i närmiljön blir desto 
viktigare. Samhället skyddar så att säga inte tillräckligt väl. 
 

En annan faktor som informanterna berättar om i närmiljön är den hotfulla främlingen. Sociala 
relationer inbegriper här alltså både de vi känner och de som för oss är främlingar. Ofrånkomligt 
sätts man i relation till de människor man inte känner när de rör sig i närmiljön. I Ninas berättelse 
är det i huvudsak rädslan för främlingar i skogen. Hon säger:  

Det här är ju egentligen ett tryggt område, men tyvärr har det ju hänt ett par gånger under de 
senaste åren, vad nu det här antasta innebär det vet jag inte med det innebär i alla fall att något 
barn blir rädd för att någon gör någonting. 

 
Nina litar inte på människor som rör sig i skogen på grund av att hon har hört att 10-åringar blivit 
antastade i skogen. Detta hotfulla inslag gör Nina otrygg och därför litar hon inte heller på vad 
som kan hända i skogen. I huvudsak är det en rädsla och oro över Sandra men som berör henne 
själv också om än inte i lika hög grad. Hon litar inte på de människor som rör sig där. Denna 
information har även nått Sandra, vilket jag kommer att komma tillbaka till senare, som i sin tur 
därför tycker det är otäckt att gå hem genom skogen.  
 
En variant av den hotfulla främlingen rör att det har skett brott i närområdet. Håkan och Nina 
resonerar om sitt område som tryggt men kommer ändå in på en händelse som gjort intryck om 
inte annat på Sandra. Håkan säger. 

Fast vi säger ju väldigt ofta att det är ett lugnt här, det säger man ju ofta när man kommer hem. 
Det är så lugnt och skönt här, samtidigt är det bara ungefär fem minuters väg till där 
dubbelmordet var. 

 
Familjen Svensson bor inte så långt ifrån den plats där ett dubbelmord ägt rum. Att mord har 
begåtts anses med andra ord generera osäkerhet och otrygghet. Framförallt är det Sandra som 
tänker mycket på denna händelse. Det blir tydligt i den första observationen då hon även ankny-
ter till detta då hon inte vill gå hem själv efter skolan.   
 

Förmedling 
Det sista livsvillkoret berör förmedling av information, värderingar och åsikter. Denna förmed-
ling kan ske från föräldrar till barn men även från barn till föräldrar. I vissa fall blir den cirkulär. 

                                                 
34 Anthony Giddens, Modernitetens följder ,(Lund, 1996), s. 27. 
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Förmedlingen är något som i sin tur kan inverka på de olika situationer som uppkommer i varda-
gen. I det som följer kommer jag att ge några exempel på hur denna förmedling kan gå till.  
 
Ett exempel på förmedling inom familjen är synen på trafik. Hos familjen Svensson har barnen 
respekt för trafiken vilket enligt Lisette beror på att det har lärt barnen att bilar är farliga. Hon 
berättar: ”Vi har nog försökt skrämma upp dom lite också, det är nog det. Bilarna är farliga, se 
upp för bilar. Så det är nog vi som gett dom den rädslan.” Denna taktik med att säga till barnen 
att bilar är farliga leder till att barnen får respekt för trafiken. Men Kent menar också att deras 
barn har respekt för trafiken eftersom han själv har det. Lisette fortsätter: ”Det är nog därför vi 
litar på dom för vi vet att dom har respekt för bilar och respekt för vägen.” 
 
Barnen respekterar alltså trafiken på grund av att Kent och Lisette har lärt barnen att bilar är far-
liga. På detta sätt får barnen den respekt för bilar och trafik som föräldrarna vill. Kent menar 
också att de föräldrarnas exempel också skapar respekt för trafiken hos barnen. I sin tur leder allt 
detta till att föräldrarna är lugna och litar på att barnen är försiktiga.  
 
Ett annat exempel på förmedling inom familjen är rädslan för mörker. Nina berättar att hon 
tycker att det är läskigt att gå hem själv på kvällen eller natten då det är mörkt. Denna rädsla anser 
hon ha fört vidare på sin dotter Sandra. Hon säger: 

Ja, tyvärr är ju jag lite av den kalibern och det har ju jag fört över på eller inte fört över på men 
Sandra är ju sån mä, att det är klart att det är stor skillnad under den här ljusare årstiden 
exempelvis.  

 
Här verkar Nina vara medveten om att hon för över sina egna rädslor på dottern. Sandra tycker 
därmed också att det är läskigt med mörker. 
 
Till sist vill jag avsluta med familjen Bergvall. Under en observation kommer Sandra hem från 
skolan med en lapp till föräldrarna. När Sandra senare under eftermiddagen gått till musikskolan 
för att spela flöjt pratar jag med Nina. Hon berättar att lappen innehöll information om att en 
elev blivit antastad av en man på vägen hem från skolan. Lärarna ville ge föräldrarna denna in-
formation för att göra föräldrarna uppmärksamma. Enligt Nina är problemet med att skicka lap-
pen med eleverna att barnen själva kan läsa lappen och få informationen på detta sätt. Hon tycker 
det är ett opassande sätt att få reda på informationen och att barnen kanske inte nödvändigtvis 
behöver få reda på allt. De skrämmer lätt upp varandra berättade hon, vilket leder till att det nu 
kommer bli ännu svårare att få Sandra att gå hem från skolan. 
 
Den här informationen fick stora konsekvenser för familjen Bergvall. Då Sandra är 10 år är hon 
för gammal för fritids vilket innebär att det är tänkt att Sandra ska klara sig själv hem efter skolan. 
På grund av all rädsla för trafik och hotfulla främlingar vill inte Sandra gå hem själv, vilket medför 
en större planering av föräldrarna. Denna rädsla som Sandra har späs på av lappen från skolan. 
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De löser problemet genom att ta hjälp av sina föräldrar som barnvakter. De planerar oftast inte 
mer än en dag framåt, det är inte lönt anser de eftersom de inte vet mer än ungefär en dag framåt 
hur de ska lösa med barnvakt för barnen. Deras inställning är att ta en dag i taget, menar Håkan. 
 
Men vid en observation ungefär ett halvår senare är informationen på lappen från skolan glömd 
av Sandra. Hon har nu börjat umgås med klasskompisar efter skolan som hon antingen följer 
med hem eller som följer med henne hem eller så går de till biblioteket och fikar tills föräldrarna 
kommer och hämtar dem. Denna utveckling gläder föräldrarna som då inte behöver oroa sig för 
dottern och det underlättar även för deras planering med sina föräldrar som barnpassare. 
 
Informationen kommer från skolan men förmedlingen blir även cirkulär. Detta kan vi se i Ninas 
allra första uttalade under rubriken ”fysisk miljö” där hon pratar om att hon inte litar på vad som 
händer i skogen. Mamma Ninas åsikter om skogen präglar även Sandra som uttrycker att hon är 
rädd för främlingar i skogen. Denna rädsla ökas av informationslappen från skolan. Men varför 
tycker även Nina att informationen från skolan är opassande? Kanske är det för att hon anser att 
skolan i och med sin information snarare förmedlar en rädsla till barnen än en omsorg om att de 
bör veta. 
 

Sammanfattande diskussion 
På vilket sätt inverkar då ovanstående tre livsvillkor – fysisk miljö, sociala relation och förmedling 
– på familjen Bergvalls och Svenssons upplevelse av trygghet i deras närmiljö? Av informanterna 
framkommer att alla dessa tre livsvillkor är sammanflätande och därmed ofta går in i varandra. 
Detta exemplifieras av Nina när hon talar om att trygghet är att människor är i rörelse. Dels är 
innergården utformad på ett sätt som gör att människor är i rörelse vilket skapar trygghet, dels är 
det själva relationerna till de människor som bor på innergården som står för den tryggheten.  
 
Familjerna lyfter fram den fysiska miljön men fokuserar i huvudsak på de sociala relationerna 
som förutsättning för trygghet. I den fysiska miljön är det i huvudsak trafik ses som farligt. Räds-
lan för att bilisterna är oförsiktiga och inte respekterar fartgränserna står i centrum. Föräldrarna är 
därför noga med att barnen har respekt för bilar. Detta kan jämföras med forskningsrapporten 
Trygghet i storstädernas transportsystem som tidigare nämndes där liknade slutsatser dragits. I den var 
oro över att barnen inte är aktsamma och att bilister inte är varsamma och kör för fort ett centralt 
hot. Dessutom kommer skogen fram som något hotfullt. Barn har blivit antastade i skogsdungen 
och därmed känns den otäck och de väljer gärna en annan väg till skolan. Även rädslan för att 
barnen ska antastas fram kom i den ovan nämnda forskningsrapporten. Det går visserligen inte 
att dra några generella slutsatser av detta, men det är intressant att se viss överensstämmelse med 
mina informanter.  
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När det gäller de sociala relationerna anser informanterna att tilliten till grannarna är det vikti-
gaste. De menar att känna till sina grannar och veta att de är att lita på genererar trygghet. Ett 
nyckelbegrepp genom hela analysen är således tillit. Tillit är för informanterna en grundförutsätt-
ning för att de ska känna sig trygga i närmiljön. I vissa fall kopplas även tilliten till kontroll. Ex-
empelvis då Håkan nämner om tillit till grannar så är att de har ”koll på varann” något positivt 
som leder till trygghet. Exempel på sociala relationer som inte inger trygghet är hotfulla främ-
lingar som till exempel ”gubbar i skogen” som kan antasta barn och ett dubbelmord som skett 
inte så långt ifrån där de bor. Dessa hotfulla främlingar är något som styr deras val av väg och 
som gör dem oroliga. 
 
Det tredje livsvillkoret har jag valt att kalla förmedling.  då jag anser att den är något som inverkar 
på hur man upplever trygghet i närmiljön. Vad andra berättar om närmiljön och hur andra 
människor upplever närmiljön är med andra ord något vi påverkas av. Exempel på detta är de 
rädslor och åsikter som kommer i skolans information till familjen Bergvall. Men även i det som 
till exempel familjen Lisette och Kent förmedlar till sina barn om vad de vill att barnen ska tycka 
om bilar. Detta synsätt om förmedling förutsätter den syn på människors skapande av sin 
verklighetsbild och sin identitet som finns presenterad i den gemensamma teoretiska bakgrunden. 
Det vill säga att i interaktionen med andra skapas också vår bild av hur närmiljön är trygg eller 
hotfull. 
 
Orsakerna till varifrån rädslorna för trafik och främlingar kommer ifrån är något som av platsskäl 
inte tas upp i denna studie. Man skulle kunna resonerat kring informanternas föreställningar om 
rädslor utifrån medias inverkan, sociala maktstrukturer, kön eller ålder. Dock är det något som 
skulle vara intressant för vidare forskning. 
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Rosengård  
olika boendeformer - olika livsvillkor 

 
Angélica Persson 

 

Inledning 
Under 1965-1974 byggdes det i Sverige närmare en miljon bostäder och satsningen kallas för 
miljonprogrammet.35 Stadsdelen Rosengård i Malmö var ett av de områden som ingick i det 
omtalade miljonprogrammet. Planläggningen för de olika miljonprogrammsområdena gav bland 
annat större utrymme för biltrafiken.36 Redan under planeringsfasen fanns den stora infartsvägen 
från motorvägen in mot Malmö centrum, Amiralsgatan, utritad mitt i Rosengård istället för att 
vara belägen vid sidan om området.37 Amiralsgatan är idag belägen mitt i Rosengård och klyver på 
så sätt området på dess mitt. Vidare var det, enligt en av mina informanter som under denna tid 
var verksam som generalplansarkitekt, tradition i Malmö att områden så som Rosengård delades 
in i olika delområden redan vid planeringsfasen så att de olika byggföretagen visste vad de hade 
att arbeta med. Ett område tilldelades MKB - Malmö kommunala bostäder, ett område tilldelades 
HSB - Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening och ett sista område tilldelades BGB - 
Malmö byggmästares gemensamma byggaktiebolag och förvaltningsbolag. De två delområden jag 
valt att studera heter Apelgården och Örtagården. Apelgården tillhör HSB och Örtagården tillhör 
MKB.  
 

Disposition 
Jag börjar med att presentera syftet med studien och de frågeställningar jag har utgått ifrån. 
Därefter följer en presentation och ett förtydligande av studiens huvudbegrepp och en kort 
introduktion av mitt fält. Jag presenterar därefter min metoddel där jag dels berättar om mitt 
tillvägagångssätt och dels för en metoddiskussion. Metoddelen följs av de etiska reflektioner jag 
har kring studien och en summarisk presentation av mina informanter. Jag lyfter sedan fram 
teoretiska perspektiv och hur den tidigare forskningen kring ämnet ser ut. Därefter följer analysen 
av min insamlade empiri och de slutsatser jag dragit.  Avslutningsvis kommer en sammanfattande 
diskussion.  
 

                                                 
35 Arkitekturmuseet årsbok 1996, En miljon bostäder, (Stockholm, 1996), s. 7. 
36 Arkitekturmuseet årsbok 1996, s. 8. 
37 Alf Ronnby & Carin Flemström, Fallet Rosengård, (Lund, 1972), s. 151. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka sambanden mellan individers olika boendeformer och 
livsvillkor. Jag vill undersöka hur uppdelningen av hyresrätter och bostadsrätter inverkar på 
människors liv i ett område där en tydlig uppdelning förekommer, närmare bestämt stadsdelen 
Rosengård i Malmö. De frågeställningar jag haft som utgångspunkt under arbetets gång är: Hur 
uppfattar de boende varandra? Hur ser de boende på de olika delområdena i Rosengård? Hur rör 
sig de boende i Rosengård? Hur inverkar uppdelningen av hyresrätter och bostadsrätter på de 
boendes liv? 

 

Begreppsförklaringar 
I denna del av studien söker jag klargöra studiens huvudbegrepp. Detta dels för att underlätta för 
läsaren, dels för att undvika eventuella missförstånd.   
 
Bostadssegregation – Enligt etnologen Per-Markku Ristilammi berör begreppet bostadssegregation 
boendesociala skillnader mellan olika bostadsområden. 38 I sin studie Rosengård och den svarta poesin 
presenterar han även sociologen Anna-Lisa Lindéns vidareutvecklande av begreppet. Lindén 
kopplar begreppet till det hon benämner som bostadssegmentation vilket innebär 
… hur skillnader i boendesociala villkor ger utslag inom bostadsområdena.39

 
Identitet – Jag har valt att utgå från professorn Erving Goffmans teorier kring identitetsbegreppet. 
Goffman delar upp identitetsbegreppet i två kategorier, dels den virtuella sociala identiteten som 
är den identitet som tillskrivs individen av någon annan och dels den faktiska sociala identiteten 
som är den reella identiteten. 40  
 

Fältet 
Jag valde att bedriva min fältstudie i två delområden i Rosengård; ett hyresrättsområde som heter 
Örtagården och ett bostadsrättsområde som heter Apelgården. Jag valde att fokusera på två 
delområden då jag ville ha en tydlig avgränsning så att studien inte blev för ytlig. Det finns fler 
delområden i Rosengård som jag kunde ha studerat, dock fanns det varken tid eller utrymme för 
det i denna studie. För att få en tydligare bild av hur delområdena är belägna i Rosengård se 
bilaga 1.  
 

                                                 
38 Per-Markku Ristilammi, Rosengård och den svarta poesin, (Stockholm/Stehag, 1999), s. 117. 
39 Ristilammi, s. 117. 
40 Erving Goffman, Stigma, (Prisma, 2004), s. 12. 
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Metod och metoddiskussion 
Jag inledde mitt fältarbete med att utföra två deltagande observationer.41 Som deltagande 
observatör satte jag mig på två olika platser i de olika delområdena Apelgården och Örtagården 
för att betrakta rörelsen och människorna. Jag deltog inte genom att interagera med människorna 
i områdena utan försökte smälta bra in i omgivningen så att jag istället kunde iaktta människornas 
rörelser och olika sysslor. Jag upplevde inte att någon förstod att jag observerade dem, ingen kom 
fram och frågade mig vad jag gjorde, några få kollade lite nyfiket på mig men fortsatte med sina 
olika göromål. Jag ville observera så ”osynligt” som möjligt för att inte störa människorna jag 
observerade, fånga deras vardag utan att inverka för mycket och det lyckades jag med.  
 
Mina observationer var ganska tunna i den bemärkelsen att jag kände att de inte gav min studie 
speciellt mycket. Jag valde därför att ge mig ut i fält ytterligare en gång efter att jag utfört några av 
mina intervjuer för att ta fotografier av bostadshusen och den yttre miljön i de olika delområdena. 
Den observationen gav mig ett mer grundläggande material. Under observationerna funderade 
jag ofta på om jag var tillräckligt objektiv när jag antecknade och fotograferade. Det är viktigt att 
vara medveten om sin subjektivitet och balansera den väl. Jag är själv uppvuxen i delområdet 
Apelgården i Rosengård och har under hela studiens gång försökt bortse från de åsikter och 
erfarenheter jag själv har från de olika delområdena och människorna som bor där till den gräns 
det är möjligt. Det var främst under fotoobservationen som jag funderade över hur jag skulle 
hantera mina egna förutfattade meningar. Jag funderade över om jag medvetet skulle strunta i att 
fotografera allt för många hus på Örtagården med parabolantenner och så vidare för att få ett så 
icke fördomsfullt resultat som möjligt. Självklart hade jag fortfarande min förförståelse med mig 
vid fotograferandet. Men jag fick ihop en bra samling bilder som talade dels för olikheterna och 
dels för likheterna i de olika delområdena. Något jag har reflekterat över i efterhand är att det 
kunde ha varit att föredra att föra en så kallad fotobok samtidigt som jag fotograferade för att 
bättre komma ihåg mina tankar bakom bilderna.42 Med fotobok menas att jag borde ha skrivit ner 
mina tankar under fotograferingen. Däremot mindes jag ganska bra vad de tankar jag hade under 
fotograferingen, men jag hade nog föredragit att använda mig av en fotobok vid ett 
nästkommande liknande tillfälle. 
 
När mina två första observationer var klara skrev jag rent mina anteckningar. Därefter gjorde jag 
en öppen kodning av materialet vilket innebär att jag sökte betydelsefulla begrepp i min data.43 
Med hjälp av de koder jag valt ut bildade jag olika kategorier, jag spaltade upp koder som föll 
under liknande tema och ställde dem under en rubrik. Jag ställde hela tiden frågor så som hur, 
varför, vem och när till mitt material för att kunna tolka dem och gå vidare i processen.44 

                                                 
41 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 277 ff. 
42 Lars Kaijser & Magnus Öhlander, Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 123. 
43 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 37. 
44 Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basic Qualitative Research, (Thousand Oaks, 1998), s. 89-92. 
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Fotoobservationerna kodade jag på så sätt att jag skrev ner begrepp som talade för de olika 
bilderna och sedan kategoriserade jag dem på liknande sätt som med de tidigare observationerna. 
De kategorier jag bildat utifrån obervationsdatan sammanfogade jag sedan med kategorierna jag 
arbetade fram ur intervjudatan.   
 
För att komma i kontakt med mina informanter valde jag att främst använda mig av ett 
bekvämlighetsurval, närmare bestämt människor jag har någon form av relation till.45 Eftersom 
jag har ett brett kontaktnät i Rosengård ansåg jag att det vore enkelt och lägligt att använda sig av 
det för att komma i kontakt med potentiella informanter. Under intervjuerna märkte jag att det 
dels var en fördel att känna den jag intervjuade och dels en nackdel. Jag uppfattade det som om 
att informanterna jag hade en relation med kände sig tryggare och mer avslappnade under 
intervjuerna medan de informanter jag inte hade någon relation med kändes mindre avslappnade. 
Jag var själv mer avslappnad i de intervjuer då jag kände informanterna vilket kan ha bidragit till 
att även de kände sig mer avslappnade. Nackdelen med att jag var bekant med några av mina 
informanter var att de ibland skämtade till det, tog förgivet att jag redan kände till vad de tyckte i 
en viss fråga och liknande. Dock anser jag att fördelarna i detta fall var övervägande. Jag ville inte 
enbart använda mig av ett bekvämlighetsurval på grund av att jag även ville intervjua människor 
jag inte hade någon direkt relation med och valde därför att även bruka ett snöbollsurval. Med 
snöbollsurval menar jag att mina bekanta tipsade mig om personer de kände som kunde tänka sig 
att medverka i min studie.46 I dessa intervjuer märkte jag att informanterna inte var lika 
avslappnade vilket kan ha berott på nervositet, ovana att bli intervjuad eller liknande.  
 
För att komma i kontakt med de informanter som dels arbetar i stadsdelen och som dels arbetade 
med Rosengårds uppbyggnad var jag tvungen att kontakta två så kallade gatekeepers.47 En 
gatekeeper är en person med en högre position i en verksamhet som kan vidarebefordra mig till 
andra personer i verksamheten som kan besvara mina frågor. Jag började med att kontakta den 
stadsdelsansvarige i Rosengård och den ansvariga stadsplaneraren i Malmö kommun för att få 
information om vem som kunde besvara mina frågor. De båda ansvariga vidarebefordrade sedan 
mig till de informanter jag brukat i min studie. Jag ansåg att det vore klokt att använda mig av 
gatekeepers i detta fall då jag inte var riktigt säker på vem jag skulle söka kontakt med i de olika 
verksamheterna för att få svar på mina frågor och tillvägagångssättet visade sig vara mycket 
effektivt. Jag kom i kontakt med bra expertkompetens vilken gav mig mycket bra information om 
exempelvis de boendesociala förhållandena i området. 
 
När jag kommit i kontakt med alla mina informanter utformade jag tre olika intervjumallar som 
var anpassade efter de olika intervjuerna. Jag utförde två intervjuer med informanter vilka besatt 

                                                 
45 Bryman, s. 289-290. 
46 Bryman, s. 289-290. 
47 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s. 34-35. 
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olika expertinformation, därför var jag tvungen att ha två olika intervjumallar till dessa intervjuer 
där frågorna behandlade deras olika expertområden. En av expertintervjuerna gjordes via mail 
eftersom att informanten inte hade möjlighet att ses. Jag skickade därför över mina frågor till 
informanten som sedan skickade tillbaka svaren på de frågor jag hade ställt. Vi kom överens om 
att höras per telefon ifall jag hade ytterligare funderingar. Jag fick ut tillräckligt av de svar jag fick 
från informanten i mailet och ringde därför aldrig tillbaka för att ställa ytterligare frågor. I 
efterhand har jag reflekterat över tillvägagångssättet och anser att det vore att föredra att utföra 
liknande intervjuer via telefon då det är lättare att ställa följdfrågor till informanten. I detta fall var 
jag inte i behov av ytterligare information, men jag tror att intervjun gett ännu mer ifall vi utfört 
den via telefon. Den tredje intervjumallen riktade sig till informanterna från de två delområdena i 
Rosengård och var utformade på ett mer personnära sätt än de två tidigare nämnda 
intervjumallarna. Jag valde att utföra semi-strukturerade intervjuer,48 närmare bestämt valde jag 
att dels följa de färdigskrivna frågorna jag hade i mina intervjumallar och dels att ställa spontana 
följdfrågor som uppkom under intervjusituationerna. Jag ansåg att det var enklast då det ofta 
uppkommer nya frågor under intervjuns gång.  
 
Efter att jag genomfört alla mina intervjuer transkriberade jag dem och skrev ut dem. Därefter 
inledde jag med en öppen kodning av materialet liksom jag tidigare gjort med mina 
observationsanteckningar. När jag hade kodat alla intervjuerna kategoriserade jag dem. Även 
under hela denna process ställde jag hela tiden frågor till mitt material för att finna samband och 
olikheter. Efter att jag kategoriserat alla intervjuer sammanfogade och jämförde jag dem med 
kategorierna från mina observationer för att knyta samman dem och finna en röd tråd. När jag 
funnit den röda tråden i materialet blev det synligt för mig vilka huvudkategorier jag hade. Med 
huvudkategori menar jag de huvudområden min studie fokuserar på.49  
 
Att arbeta med grundad teori har varit intressant men krävande. Det är en process som ibland 
framkallar en känsla av att det aldrig tar slut, att jag kunnat fortsätta vrida och vända på mina data 
i all evighet och komma fram till hur mycket som helst. Vidare har jag svårt att stå för att det är 
en teorigenererande metod, åtminstone i mitt fall eftersom att jag arbetat med ett så litet 
empiriskt material. För att kunna grunda en teori krävs det enligt mig betydligt mer empiri och tid 
för att analysera den. Däremot väcker metoden tankar kring den data jag bearbetat och jag tror att 
om jag haft ett mer omfattande material så hade jag kunnat generera en teori.  
 

                                                 
48 Bryman, s. 301 ff. 
49 Guvå, s. 43. 
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Etik 
Jag har främst förhållit mig till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i denna studie då jag anser 
att de är väldigt grundläggande.50 Enligt mig var det viktigast att mina informanter hela tiden var 
medvetna om att deras medverkan var frivillig och att de närhelst de ville kunde avbryta sin 
deltagande.  
 
Några av mina informanter påpekade att de inte behövde anonymiseras trots det valde jag att 
anonymisera alla. Vidare har jag hela tiden varit noga med att inte ange alltför specifika uppgifter 
om mina informanter för att undvika att de ska gå att identifieras.51  
 
Enligt samtyckeskravet bör informanten alltid ge sitt godkännande till att den information denne 
lämnar får brukas av mig i min studie.52 En av informanterna valde att fortsätta tala efter det att 
diktafonen stängts av. Informanten lyfte fram nya aspekter av vad hon tyckte om de frågor vi 
tidigare diskuterat. Det blev för mig ett etiskt dilemma om jag skulle bruka den information som 
informanten då ”givit” mig eller om jag borde bortse från den eftersom att intervjun officiellt var 
över. Jag gjorde ett avvägande och valde att bruka informationen eftersom att den var så pass 
viktig för min studie. Professorerna Alver och Öyen framhåller i Etik och praktik i forskarens vardag 
att det lätt uppstår etiska dilemman så som detta, där informanten känner ett förtroende för 
forskaren och berättar saker för denne som forskaren sedan väljer att bruka i sin studie.53 De 
menar att det är upp till forskaren att avväga om denne bör använda den information denne 
mottagit eller ej. 
 

Presentation av informanterna 
Här följer en presentation av mina informanter. Jag har valt att fingera alla namn på grund av 
etiska skäl. Mina informanter blev informerade i ett tidigt skede att de skulle medverka anonymt i 
min studie och därför anser jag att det är viktigt att fingera alla namn.  
 
Evelina är runt 20 år och är bosatt i hyresrätterna i delområdet Örtagården i Rosengård 
tillsammans med sin familj. Hon har varit bosatt där i hela sitt liv.  
 
Stella är runt 40 år och bor tillsammans med sin familj i hyresrätterna i delområdet Örtagården i 
Rosengård. Hon har bott där i stora delar av sitt liv. I sin ungdom flyttade hon med sin familj till 
                                                 
50 Vetenskapsrådets hemsida:
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2006-03-26, kl. 09:08.  
51 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text, (Lund, 1999), s. 68. 
52 Vetenskapsrådets hemsida:
http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 2006-03-26, kl. 09:08.  
53 Bente Gullveig Alver & Örjar Öyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998), s. 119.  
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en mindre ort utanför Malmö, men valde att sedan flytta tillbaka och bilda familj där hon själv 
vuxit upp.  
 
Johanna är runt 20 år och är bosatt i bostadsrätterna i delområdet Apelgården i Rosengård 
tillsammans med sin familj. Hon har varit bosatt i Apelgården hela sitt liv.  
 
Sven är runt 40 år och bor i bostadsrätterna i delområdet Apelgården i Rosengård tillsammans 
med sin familj. Han har bott där största delen av sitt liv förutom under sina första år som barn 
och under det första året då han flyttade hemifrån. Efter att ha bott i en annan stadsdel under ett 
år valde han att flytta tillbaka till Apelgården med sin nybildade familj.  
 
Ingrid är runt 50-år och är verksam som socialarbetare på individ- och familjeomsorgen i 
Rosengård. Hon har varit verksam i området en längre tid och trivs bra med att arbeta där. Ingrid 
är väl bekant med området och problematiken som föreligger. Hon har bidragit med nya 
infallsvinklar som är synliga för henne som är verksam inom en sektor där bland annat 
boendesociala frågor är ett huvudområde. Dessa boendesociala förhållanden är inte alltid 
påtagliga alla boende. Exempel på boendesociala frågor som Ingrid har berättat om är hur 
omflyttningen i de olika delområdena skiljer sig. 
 
Oliver är runt 70-år och var verksam som generalplansarkitekt i Malmö under den tid då 
Rosengård byggdes. Idag är han pensionerad. Oliver har bidragit med sin expertiskunskap om hur 
Rosengård byggdes upp, vilka tankar som låg bakom uppbyggandet och hur det kommer sig att 
det är uppdelat i så stora delområden. 

 

Teoretiska perspektiv 

Stigmateori 
Begreppet stigma kommer från grekiskans stigma och betyder (bränn)märke, punkt, fläck.54 Som 
medicinskt begrepp denoterar stigma en synlig kroppslig förändring som bland annat kan bero på 
en ärftlig avvikelse från det normala.  
 
Stigmateorin grundar sig på bland annat professorn Erving Goffmans analyser kring avvikande 
beteende. En person som stigmatiseras besitter oftast en egenskap eller en fysisk defekt som inte 
är önskvärd av exempelvis en viss grupp. 55 Då personen inte accepteras fullt ut stämplar gruppen 
personen genom att exempelvis stöta ur denne ur gruppen. När en person stigmatiseras lever 

                                                 
54 Nationalencyklopedins hemsida: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=315452&i_word=stigma, 2006-04-17, 10:52. 
55 Goffman, s. 12-15. 
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denne inte upp till den virtuella sociala identiteten och därför stämplas personen enligt Goffman. 
Däremot framhåller Goffman även att en person som stigmatiseras av en grupp inte 
nödvändigtvis måste stämplas av en annan grupp, stigmatiseringen är oftast relationsbunden.  
 

Nyfattigdom 
Professorn Zygmunt Bauman resonerar i boken Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen kring det 
fenomen han kallar de nyfattiga. Med nyfattiga menar han fattiga människor i vårt moderna 
samhälle som bland annat inte anses kunna ”hålla måttet”, de kan inte ta del av ”det goda livet” 
har att erbjuda och de är avskurna från möjligheten att leva ett, enligt det moderna samhällets 
normer, ”lyckligt liv”.56 De nyfattiga uppfattas som icke-tillräckliga konsumenter, för att ”hålla 
måttet” eller leva ”ett lyckligt liv” krävs det idag av en samhällsmedborgare att kunna konsumera 
alla de varor som anses vara nödvändiga menar Bauman. De nödvändiga varorna byts dock ut 
jämnt och ständigt, därför blir det svårt för dem som lever på mindre marginaler att ”hålla 
måttet”. De nyfattiga är enligt Bauman inte välkomna i det moderna samhället eftersom att de 
inte har något att erbjuda.57  
 

Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen inom området är väldigt begränsad, det finns få studier som har 
studerat liknande fenomen som min studie. Jag har valt att presentera en tidigare studie gjord av 
Etnologen Per-Markku Ristilammi som innehåller vissa liknande ämnen som min studie berör. 
 

Rosengård och den svarta poesin 
Ristilammis studie Rosengård och den svarta poesin behandlar liknande tema som jag har i min studie. 
Ristilammis studie har dock ett bredare syfte, närmare bestämt Varför har Rosengård ett så dåligt 
rykte?58 Jag har funnit delar i studien som behandlar liknande tema som mitt syfte har fokus på, 
exempelvis delar av kapitlet Gränsberättelser och Att leva med annorlundahet. Där resonerar 
Ristilammi bland annat kring de synliga och osynliga gränserna som existerar inom Rosengård, 
exempel på en synlig gräns är enligt Ristilammi Amiralsgatan.59 Han lyfter även fram att det 
förekommer en kvalitetsskillnad i de olika delområdena då det användes dyrare och bättre 
material vid uppbyggandet av bostadsrätterna, lägenheterna fick bättre utrustning och det krävs 
ett kapital i form av sparade pengar eller ett lån för att kunna bosätta sig i bostadsrätterna.  
 

                                                 
56 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, (Göteborg, 2006), s. 60. 
57 Bauman, s. 132. 
58 Ristilammi, s. 10. 
59 Ristilammi, s. 118-120. 
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Analys 
Analysen inleds med en del som behandlar huvudparten av informanternas föreställningar om 
Rosengård. Där framhåller jag bland annat vad som anses vara positivt med att bo i Rosengård 
och vad som anses vara mindre positivt. Därefter följer en del som behandlar att många av de 
boende delar in varandra i ”vi och dem”. Flertalet av informanterna som är bosatta i området 
använder sig ofta av dessa begrepp och särskiljer vissa delområden från andra genom att 
benämna dem som ”bättre” och ”sämre”. I den del som sedan följer lyfter jag fram det jag 
benämner som synliga och osynliga gränser, delen behandlar främst gränserna inom området. 
Därefter kommer en del som berör fastighetsägarnas roll; vilket ansvar de har gällande den 
kraftiga segregationen i Rosengård, vad de har gjort för att främja den och vad de kan göra för att 
motverka den. I den avslutande delen i analysen resonerar jag kring informanterna som bor i 
områdets uppfattningar om var det anses vara ”finare” att bo och varför.  
 

Föreställningar om Rosengård 
I Rosengård återfinns allt från nyrenoverade till väldigt slitna och nedgångna fastigheter. I 
bostadsrättsområdet Apelgården har fastighetsägarna ganska nyligen satsat på en renovering av 
husfasaderna och av den yttre miljön. När jag promenerade runt i delområdet uppmärksammade 
jag de nyrenoverade husfasaderna som gick i ljusa färgtoner och den nya yttre miljön. Vidare var 
det väldigt folktomt då jag var ute i delområdet och observerade. När jag gick över en bro 
belägen över den stora Amiralsgatan och kom in i delområdet Örtagården var det betydligt fler 
människor i rörelse. Det var många barnfamiljer som var ute och promenerade, många hade varit 
och handlat och så vidare. Rörelsen i de olika delområdena skiljde sig åt markant, åtminstone vid 
de tillfällen då jag var ute och observerade i dem. Medan det var väldigt lite rörelse i Apelgården 
var det mycket rörelse i Örtagården. Husfasaderna i Örtagården var ganska slitna, likaså den yttre 
miljön. Något som de båda delområdena däremot hade gemensamt var de stora grönområdena. 
Den före detta generalplansarkitekten Oliver berättade att det gjordes satsningar för att 
tillsammans med de boende försöka lyfta området i takt med att det växte fram. De stora 
grönområdena var en del av denna satsning. 

Det gjordes flera kosmetiska försök att rycka upp området, plantering av park med de 
boende… 

 
Satsningen verkar ha uppfyllt sitt syfte då samtliga av de boende jag intervjuat lyfter fram de stora 
grönområdena som en mycket uppskattad företeelse i området. Landskapet och det gröna 
rummet ansågs vara ett viktigt element vid uppbyggandet av miljonprogramsområdena enligt 
landskapsarkitekterna Magdalena Franciskovic och Sofia Sandqvist.60 De menar vidare att 
vegetationen kan lyfta bostadsområden som annars uppfattas som monotona, viktigt är bara att 
underhålla vegetationen så att den fortsätter vara fin. De tror även att en varierad yttre miljö kan 
                                                 
60 Arkitekturmuseet årsbok 1996, s. 131-133. 
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leda till en förändrad allmän uppfattning av områden så som Rosengård. Sven har en uppfattning 
om att fasighetsskötarna i Apelgården ser efter den yttre miljön bättre än i exempelvis 
Örtagården. Det är ett betydande skäl till att han tycker att Apelgården är det trevligaste 
delområde i Rosengård.  

… det är renare och finare där… asså där är en sån skillnad, det är smutsigt i de 
delområdena… 

 
I mitten av Rosengård ligger Rosengårds centrum som inrymmer den stora matkedjan Citygross, 
en massa mindre butiker som erbjuder varor från världens alla hörn, kassaservice och så vidare. 
Stella lyfter fram att det är positivt att det mesta är lättillgängligt i Rosengård. 

… där är mycket affärer, där är i stort sett allt man behöver. Det är en liten stad i sig själv. Ja 
där är allting, allting är lättillgängligt så man behöver inte ta sig så långt när det är något och det 
tycker jag är rätt så bra. 

 
De boende behöver inte ta sig speciellt långt för att för att uträtta sina dagliga ärenden, det mesta 
finns tillgängligt i Rosengård. De som inte förvärvsarbetar behöver mer sällan lämna området 
vilket bidrar till att segregeringen i förhållande till resten av Malmö fortlever. Att förvärvsarbeta 
är ett sätt att komma ut i det större samhället och integreras med människor som bor i andra 
områden. Johanna berättar att hon tror att segregationsmönstret kan förändras ifall många av 
dem som inte kan språket ordentligt får lära sig det.  

De borde få lära sig språket så att de kan bli mer integrerade i samhället… många som kommer 
hit har bra utbildning men får inga jobb för att de inte kan språket eller för att de är 
invandrare… 

 
Hon berättar att många av dem som kommer som flyktingar har höga utbildningar men att ingen 
tar vara på deras kompetens. Därför förespråkar hon ordentlig undervisning i det svenska språket 
så att fler arbetsgivare kanske tar tillvara på de kunskaper många av de människorna har som 
kommer till Sverige från andra länder.  
 

Vi och dem 
Enligt samtliga informanter som är bosatta i Rosengård är området väldigt segregerat, dels från 
resten av Malmö och dels i stadsdelen. Några av dem, främst de som är bosatta i Apelgården, 
talar om ”den bra” och ”den dåliga sidan” och samtliga märker av en uppdelning mellan olika 
delområden i hela Rosengård. Johanna berättar att när hon träffar nya människor och berättar att 
hon kommer från Rosengård tillägger hon alltid att hon bor på den ”bra sidan”. 

Jag brukar alltid säga att jag bor inte på den sidan, jag bor på den bra sidan, den sidan som 
anses vara bättre fast vissa människor vet ju inte att den sidan jag bor på är rätt bra, de tror att 
Rosengård är samma sak. 

 
Johanna känner sig ideligen tvungen att försvara sig när någon frågar henne om var hon bor för 
att påvisa att hon inte är en av ”dem” på den ”dåliga sidan”. Många har förutfattade meningar om 
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Rosengård och Johanna är medveten om det. Därför tydliggör hon ständigt hur området är 
uppdelat i ”en bättre” och ”en sämre sida” för att söka undgå att bli stämplad som en sämre 
människa. Johannas agerande skulle kunna kopplas till det Goffman framhåller i sina analyser 
kring stigmatisering. Han framhåller att en individ stämplas då denne besitter egenskaper som är 
icke-önskvärda av en grupp.61 I detta fall handlar det om att Johanna utestänger de som bor i 
hyresrätterna enbart på grund av att de är bosatta där.  Ristilammi lyfter i sin studie fram hur 
vanligt det är att många som bor i Rosengård ofta måste försvara sig varför de bor där.62 Han 
resonerar kring hur många av de boende i Rosengård ofta måste inta en försvarsställning då de 
träffar nya människor som inte är speciellt välbekanta med området.  
 
Samtliga informanter som är bosatta i Rosengård framhåller att massmedia har störst skuld i att 
den negativa bild som många människor har av Rosengård fortlever. Sven resonerar kring medias 
roll i hur det dåliga ryktet om Rosengård fortlever. Han berättar även hur den dåliga bilden av 
Rosengård leder till att det är få människor från andra områden i Malmö som vågar komma dit. 

Det dåliga ryktet om Rosengård har inte bara bibehållits utan även förstärkts under de senaste 
åren. Media förstorar upp så mycket hela tiden. Så fort det händer något i Rosengård så står det 
med stora rubriker ”Någon har blivit nerslagen i Rosengård…” men om det är en annan artikel 
som handlar om samma sak i ett annat område står det inte alltid vilken stadsdel det var i, inte 
på samma sätt i alla fall. Det säljer lösnummer men det leder till att folk som inte är från 
Rosengård inte vågar åka ut hit. Se bara nu när det är nytt köpcentra här, Citygross. De byggde 
om hela Rosengårds centrum för flera miljoner kronor och det är hur positivt som helst och så 
smått börjar folk från resten av Malmö komma ut hit och handla, men de har varit rädda för att 
bilen ska bli stulen eller så. Folk har fortfarande sånna vanföreställningar om Rosengård, det är 
skrämmande.  

 
Ristilammi framhåller i sin studie hur massmedia redan under den tid då de första husen i 
Rosengård stod färdiga presenterade en kritisk bild av området.63 På den tiden skrev tidningarna 
artiklar med rubriker så som ”Rosengård – Ett samhälle i krig…”, ”Män försvinner. Barn på drift. 
Fruar isoleras...”.  
 
Ingrid som arbetar i stadsdelen berättar att många av de boende och bostadslösa64 hon möter i 
sitt jobb ofta har klara uppfattningar om var i Rosengård de kan tänka sig att bo och inte bo. Hon 
menar att vissa delområden anses vara ”finare” än andra. 

… folk är väldigt medvetna här om var de inte vill bo och var de skulle vilja bo, vissa 
delområden har ryktet om sig att vara bättre än andra delområden och i vissa delområden är 
folk väldigt fattiga om man ska mäta ur ett fattigdomsbegrepp, de lever på ekonomiskt bistånd 
vilket är väldigt lite pengar om man ska leva på det under en längre tid. 

                                                 
61 Goffman, s. 12-15. 
62 Ristilammi, s. 129. 
63 Ristilammi, s. 26-27. 
64 Med bostadslös menar Ingrid människor som hyr lägenheter av socialtjänsten, människor som inte har egna 
resurser att hyra en lägenhet för.  
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Ingrid framhåller att vissa delområden anses vara ”bättre” än andra i de boendes egna ögon. De 
delområden som enligt Ingrids uppfattning anses vara ”sämre” är främst delområdet Herrgården 
och därefter Örtagården, det delområde som anses vara ”bättre” är Apelgården. Herrgården är 
det delområde som samtliga informanter som är bosatta i Rosengård framhåller som det 
delområde de tycker är ”sämst”. Stella som är bosatt i Örtagården framhåller exempelvis att 

… uppe vid Ramelsväg65… där ser hemskt ut och är smutsigt  och söndrigt.  

 
Även Sven framhåller Herrgården som det ”sämsta” delområdet i Rosengård. 

… folk kastar skit på gårdarna och bryr sig inte… Där är grafitti i trappor och på hus ute och 
där är allmänt smutsigt…  

 
Den allmänna uppfattningen som informanterna bosatta i Rosengård har är att Herrgården drar 
ner resten av Rosengårds rykte. Det existerar således en uppdelning mellan de boende i 
hyresrätterna och bostadsrätterna, men även mellan de boende i hyresrätter i olika delområden i 
Rosengård. Många av de boende som jag har intervjuat är inte så väl insatta i alla boendesociala 
frågor gällande exempelvis omflyttningarna i området. Ingrid framhåller även hon att Herrgården 
är det mest oroliga delområdet i Rosengård men menar att det till stor del beror på att det sker så 
många omflyttningar just där. 

Rosengård är ett oerhört segregerat bostadsområde, i allmänhetens ögon är Rosengård, 
Rosengård så att säga… vissa delområden är rätt så lugna och välskötta och andra mindre 
välskötta och det är stor omflyttning bland hyresgäster vilket skapar oro… delområdet som 
heter Herrgården är mest omflyttning och mest oro skulle jag vilja säga… det är ofta ganska 
nytillkomna invandrare som flyttar dit därför är omflyttningen så stor… I vissa områden har 
många stabiliserat sig och bott en längre tid vilket absolut är en fördel för området, om folk 
bor kvar. 

 
Att Herrgården anses vara det ”sämsta” delområdet grundar sig alltså enligt Ingrid på att det sker 
flest omflyttningar där vilket informanterna som är bosatta i området inte är fullt medvetna om. 
Vidare kan andra bidragande faktorer vara att det endast var 13 % av de boende i Herrgården 
som förvärvsarbetar under året 2005 och 1973 av 4812 invånare som levde på försörjningsstöd 
under året 2004.66 De boende jag intervjuat framhåller liknande faktorer som områdesfaktan 
påvisar. De exemplifierar arbetslösheten och försörjningstagandet som stora faktorer till att 
Herrgården är det ”sämre” delområdet. De som lever på mindre marginaler har inte alltid samma 
möjligheter. Särskiljandet av Herrgården och de som bor där skulle kunna gå att koppla till 
Baumans resonemang kring nyfattigdom. I de resonemangen framhåller han bland annat att de 
nyfattiga inte har något att erbjuda samhället och därför inte ”håller måttet”, alltså inte lever upp 

                                                 
65 Ramelsväg är en av adresserna i delområdet Herrgården. 
66 Malmö stads hemsida, områdesfakta för delområdena Apelgården och Örtagården: 
http://www.malmo.se/faktaommalmopolitik/statistik/eomradesfaktaformalmo/omradesfakta2005/rosengard05.4.d
2883b106e53ae64c8000843.html, 2006-04-03, 13:42. 
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till de krav som samhället ställer på individen.67 De som lever på knappa marginaler har svårare 
att konsumera en massa och har därför svårare att leva upp till många av de krav som ställs på 
den moderna människan. Det går nämligen att återfinna liknande föreställningar hos samtliga av 
informanterna som är bosatta i Rosengård när de talar om delområdet Herrgården och de som 
bor där. De framhåller Herrgården som det delområde de helst inte rör sig i och enligt dem är det 
där det förekommer mest kriminalitet, gängbildningar och ”socialfall”.  
 

Synliga och osynliga gränser 
Amiralsgatan som är belägen mitt i Rosengård och klyver området på dess mitt förefaller vara en 
synlig gräns mellan det som främst de boende i Apelgården kallar för ”den bättre” och ”den 
sämre” sidan. Att klyva ett bostadsområde på det sätt som Amiralsgatan gör ökar enligt mig 
riskerna för att det uppstår två sidor.68 Ristilammi lyfter även fram i sin studie Rosengård och den 
svarta poesin att Amiralsgatan fungerar som en synlig gräns i Rosengård.69 Vidare benämner även 
Ristilammi och de boende han intervjuade de båda sidorna som den ”bättre” och den ”sämre”. 
De informanter som är bosatta i Örtagården talar inte lika ofta om ”den sämre” och ”den bättre” 
sidan utan talar snarare om skillnaderna mellan deras delområde och Herrgården. Här uppstår det 
snarare en osynlig gräns mellan de olika delområdena. Evelina påpekar exempelvis att hon helst 
inte rör sig i vissa områden, främst Herrgården, på grund av att hon inte känner sig trygg där.  

Jag känner inte att jag kan röra mig helt fritt i hela Rosengård, ner mot Ramelsväg går jag helst 
inte själv… Det var annorlunda för bara några månader sen. Nu känner jag mig mer begränsad, 
det hände en olycka som jag själv var med i, det är därför. Det är mest gäng där. 

 
Den främsta orsaken till att Evelina känner sig otrygg i Herrgården grundar sig på att hon varit 
med om en olycka där. Även Johanna berättar att hon helst inte rör sig ensam i Herrgården heller 

… asså jag brukar inte gå borta vid Ramelsväg och där… det känns obehagligt… 

 
Sven berättar även han att han helst undviker att röra sig ensam på vissa platser 

… det känns inte lika tryggt överallt… där är mer gängbildningar i Herrgården och även lite i 
Örtagården… på andra sidan är det mer ”renodlade” gäng. 
 

Samtliga av informanterna som är bosatta i Rosengård framhåller att gängbildningarna har ökat i 
stora delar av området, föreställningarna om i vilka delområden skiljer sig däremot till viss del; 
Informanterna som bor i Apelgården anser att det finns flest gäng i hyresrättsområdena, främst 
Herrgården men även en del i Örtagården. De informanter som bor i Örtagården anser att det 
finns flest gäng i Herrgården. Återigen är det Herrgården som utpekas av samtliga informanter 

                                                 
67 Bauman, s. 60 och 132.   
68 För att få en bild av hur stor Amiralsgatan är och hur den klyver området se bilder i bilaga 1 och 2. 
69 Ristilammi, s. 118-120. 
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som är boende i Rosengård som det absolut värsta området och i detta fall handlade det om 
gängbildningarna.  
 

Fastighetsägarnas roll 
Ingrid understryker att Rosengård är en väldigt segregerad stadsdel och att fastighetsägarna har en 
betydande roll i det sakförhållandet. Socialtjänsten i Rosengård har flest lägenheter i delområdet 
Herrgården vilket enligt Ingrid beror på att det främst är de fastighetsägarna som vill hyra ut till 
socialtjänsten. 

Rosengård är ett oerhört segregerat bostadsområde… lägenheterna är belägna främst i 
Herrgården… det handlar om fastighetsägarnas vilja eller ovilja att hyra ut till socialtjänsten… 
tillgången styr… Det är inte så att vi kan välja fritt för då hade vi gjort ett annat val. 

 
Ingrid menar att eftersom det främst är ett fåtal fastighetsägare som vill hyra ut till socialtjänsten 
är det uppenbart att områden så som Rosengård blir segregerade. De människor som är mest 
utsatta och som är i behov av socialtjänstens bistånd koncentreras också därför i mindre 
delområden, i Rosengårds fall är det främst i Herrgården.  Samtliga av informanterna som är 
boende i området är inte familjära med faktumet att inte alla fastighetsägare är villiga att hyra ut 
till socialtjänsten. Därför är de inte heller medvetna om att det är en av de bidragande faktorerna 
till att Herrgården är det delområde där det bor flest försörjningsstödstagare. Ingrid framhåller att 
många av dem som lever på försörjningsstöd som hon möter i sitt arbete skulle föredra att bo 
någon annanstans men inte har möjligheten på grund av att det är så få fastighetsägare som är 
villiga att hyra ut till socialtjänsten.  
 
Några av de boende jag har intervjuat anser även de att fastighetsägarna har en betydande roll i 
segregationens fortlevande.  Flertalet av delområdena med hyresrätter är betydligt mer slinta och 
nergångna än de delområdena med bostadsrätter. Stella berättar att standarden i de olika 
delområdena kan skilja sig åt och hon anser att fastighetsägarna har en stor roll i den skillnaden.  

… vissa områden är lite sämre i standarden, men jag anser personligen att det är hyresvärden 
som hjälper till med det…vissa områden har tagit in för stora kategorier av vissa människor 
därför blir det så uppdelat… 

 
Stella talar främst om fastighetsägarna i hyresrättsområdena när hon belyser deras roll i hur 
Rosengård idag ser ut och vad segregationen kan bero på. Ingrid påpekar att om fastighetsägarna 
i hyresrättsområdena tog mer ansvar och försökte lyfta delområdena genom att renovera både 
den inre och yttre miljön skulle det bidra till att de delområdena blev mer attraktiva. 

Om fastighetsägarna satsade väldigt mycket på de delområdena som är ganska nergångna under 
en period så skulle man förmodligen lyfta området och då tänker jag på standarden… 
standarden i trapphus och gårdarna och så vidare.  
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I Apelgården har fastighetsägarna satsat på att lyfta delområdet genom att renovera fasaderna på 
husen och den yttre miljön. Reaktionerna hos de boende i delområdet har varit mycket positiva. 
Ingrid menar att satsningarna i nergångna områden förhoppningsvis leder till ett ökat intresse hos 
många människor i dels andra delområden i Rosengård och dels från andra områden i Malmö att 
bosätta sig där. Vidare tycker Ingrid att många fastighetsägare, både i hyresrättsområden och 
bostadsrättsområden, måste bli mer öppensinnade och öppna sina dörrar för socialtjänsten för att 
bryta segregationsmönstrena i områden som Rosengård, men även i ett större perspektiv, i städer 
och i hela landet. 
 

”Det är ju finare att bo i en köpes än i en hyres…” 
Skillnaderna mellan att bo i en bostadsrätt och en hyresrätt kan variera. Den mest övergripande 
skillnaden är att den personen som står på kontraktet för en bostadsrätt äger bostaden medan den 
personen som står skriven på kontraktet för en hyresrätt endast hyr den av fastighetsägaren. 
Flertalet av informanterna som är bosatta i Rosengård framhåller att det finns en tydlig skillnad i 
att äga sitt eget boende och inte. Stella anser att den som äger sin bostad har större möjligheter att 
förändra den på det sätt denne vill medan den personen som hyr är mer begränsad. Personen 
som äger sin bostad tjänar på allt som investeras i boendet ifall denne en dag skulle vilja sälja. En 
bostadsrätt ser Stella alltså som en bra investering. Hon har själv funderingar på att flytta och då 
eventuellt köpa en lägenhet istället för att som nu hyra en. 

… kanske för sin egen ekonomiska situation borde man satsa på något, investera i något för att 
man börjar bli äldre och barnen börjar bli äldre och de flyttar snart hemifrån så att du har en 
köpelägenhet det är ju någonting man investerar i till äldre dagar.  

 
Sven framhåller att skillnaden mellan bostadsrättsområdena och hyresrättsområdena troligtvis 
grundar sig på att den yttre miljön är trevligare och att det är lugnare i bostadsrättsområdena. Det 
förekommer inte lika mycket skräp och kriminalitet där som det gör på ”den andra sidan” enligt 
honom.  

Ja, folk smutsar ju ner mycket mer och är inte måna om där de bor och kanske inte lika måna 
om varandra… här går folk till och med och plockar upp efter andra när det ligger skräp till 
och med ibland… 

 
Vidare framhåller Sven, liksom Stella, att den som köper sitt boende gör en investering inför 
framtiden, dels för sig själv och dels för sina barn.  

Det är ju finare att bo i en köpes än i en hyres och det kommer du ju aldrig att kunna arbeta 
bort. Alla kommer ju alltid att tycka att det är bättre att bo i en köpes för att det är en 
investering och då har ju du, du betalar till dig själv. Har du en hyres betalar du din hyra och 
sen när du flyttar får du ingenting, men har du en köpelägenhet så får du ju ut en summa 
pengar om du ska köpa ett hus sedan kanske… det är ju alltid bättre att ha en köpes än en 
hyres… 
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De framhåller även att inte alla människor har förutsättningar för att köpa ett eget boende. Sven 
menar att 

…alla har inte råd att köpa sig den tryggheten. 

 
För Sven är alltså det dels en investering inför framtiden men även en trygghet ifall han en dag 
skulle behöva pengar.  
 

Avslutande diskussion 
Syftet med studien var att undersöka sambanden mellan individers olika boendeformer och 
livsvillkor, närmare bestämt hur uppdelningen av hyresrätter och bostadsrätter inverkar på 
människornas liv i Rosengård. Syftet hade en tydlig avgränsning då jag valde att enbart studera två 
delområden i Rosengård, men trots dess avgränsning märkte jag under studiens gång att syftet var 
aningen stort med tanke på den knappa tiden och utrymmet. Dock anser jag att syftet har 
besvarats i den utsträckning det är möjligt i förhållande till studiens ringa storlek.  
 
Den slutsats jag drar av min analys är att boendeformerna i Rosengård inverkar på de boendes 
livsvillkor samtidigt som livsvillkoren i sin tur har betydelse för hur och var de bor. Alltså är det 
en cirkulär slutsats då det ena faktumet inte utesluter det andra. Livsvillkoren inverkar på en 
individs boende men individens boende inverkar även på dennes livsvillkor. Jag har fokuserat på 
två olika delområden, ett hyresrättsområde och ett bostadsrättsområde just för att belysa 
skillnaderna i de boendes livsvillkor. Samtliga av informanterna som är bosatta i området 
framhåller på olika sätt att de anser att det är ”bättre” att bo i en bostadsrätt då man har fler 
möjligheter att förändra sitt boende och att man investerar i något inför framtiden. Dock menar 
de även att alla inte har förutsättningarna för att köpa sig ett eget boende och därför måste hyra 
istället. Med andra ord har de som bor i bostadsrätterna bättre livsvillkor eftersom de bor där de 
bor, och att de bor där de bor bidrar även till att deras livsvillkor förbättras då de har investerat i 
något och har en form av ekonomisk trygghet. De som bor i hyresrätterna har alltså inte samma 
trygghet i sitt boende då de inte äger det och har därför inte lika bra livsvillkor. De har inte rätten 
att göra vad de vill med sitt boende och om de skulle investera något i det tjänar de själva inte på 
det om de skulle flytta därifrån.  
 
Den förförståelse jag hade för segregationsproblematiken innan jag påbörjade studien präglades 
av att politikerna hade det bärande ansvaret för att segregationen i områden som Rosengård 
fortlever. Jag var inte speciellt djupt insatt i de boendesociala frågor jag hade valt att undersöka 
innan jag började med studien. Under studiens gång har däremot några informanter bidragit till 
att jag fått en bredare syn på problematiken och de bakomliggande faktorerna. Jag har inte 
tidigare varit medveten om fastighetsägarnas mycket betydande roll, de har avsevärt mer att säga 
till om än jag tidigare trott. Ingrid som arbetar inom socialtjänsten berättade hur stor ovilja det 
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finns bland många fastighetsägare i och utanför Rosengård att hyra ut till socialtjänsten och att 
det är en stor anledning till att områden som Rosengård, främst delområdet Herrgården, blir ännu 
mer segregerade. I och med att många fastighetsägare inte är villiga att hyra ut till socialtjänsten är 
det många bostadslösa som placeras i redan segregerade områden vilket leder till att 
problematiken fortlever. Fastighetsägarna är på så sätt med och avgör var de bostadslösa kan 
bosätta sig, med andra ord styr många fastighetsägare i viss mån de bostadslösas livsvillkor 
genom att inte öppna sina dörrar för dem. De ges inte möjligheten att leva under samma 
premisser som många andra som inte är beroende av socialtjänstens hjälp. Exempel på sådana 
premisser kan vara möjligheten att förändra sitt boende så som man vill, investera i det och de 
har inte valmöjligheten att välja vart de vill bosätta sig. Eftersom många av de bostadslösa inte 
har möjlighet att välja var de vill bosätta sig begränsas deras livsvillkor vilket resulterar i att även 
boendet blir begränsat. En individ som inte har några egna resurser och tvingas bo i områden 
som har dålig status på grund av att det redan bor ett högt antal bostadslösa där bidrar knappast 
till att deras livsvillkor förbättras. En ökad spridning av de bostadslösa och en större valmöjlighet 
skulle i sin tur öka deras livsvillkor då boendet inverkar på en individs livsvillkor och tvärtom.  
 
Närmiljön i många områden tas inte alltid omhand på det sätt den borde, den missköts då och då. 
Husfasader, lekplatser och natur kan därför se väldigt slitna och nedgångna ut i vissa områden. 
Områden som inte håller bra standard och har rykten om sig att det är slitet och smutsigt där 
leder i sin tur till att det är få som vill bosätta sig där. När jag var ute och observerade i Rosengård 
var det tydliga skillnader på närmiljön i Apelgården och Örtagården. Närmiljön i Apelgården är 
ganska nyligen renoverad och husfasaderna går i ljusa färger vilket gör att området är mycket 
trevligt att vistas i. Örtagårdens närmiljö är däremot betydligt mer sliten och färgerna på 
husfasaderna är mycket mörkare, rött tegel, vilket ger ett tråkigare och deppigare intryck. Det 
kändes inte lika fräscht och trevligt där som i Apelgården.70 Det är ofta i områden som inte tas 
om hand så bra av fastighetsskötarna som socialtjänsten har sina lägenheter i Rosengård och 
därför bor det många där som inte har valmöjligheten att bo någon annanstans. Det resulterar 
vidare i att många av de som lever i dessa områden gör det under sämre förutsättningar än 
människor i andra områden där närmiljön tas omhand på bättre sätt. Om de fastighetsägare som 
missköter närmiljön rustade upp den skulle statusen förhoppningsvis öka och områdena bli mer 
attraktiva på boendemarknaden. I ett längre perspektiv skulle förhoppningsvis de boendes 
livsvillkor förbättras i dessa områden om statusen ökade. Däremot befinner sig Rosengård i en 
komplex situation och segregationen har varit ett faktum i området en längre tid vilket har satt sin 
prägel på dels området och dels de som bor där. Därför bör resonemanget ses ur ett längre 
perspektiv.  
  

                                                 
70 För att få en tydligare bild av hur delområdena ser ut se bilder i bilaga 2. 
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Hur kan jag gå vidare 
Genomförandet av studien har öppnat mina ögon för hur uppdelningen av hyresrätter och 
bostadsrätter inverkar på människornas liv I rosengård. Det finns stor potential i ämnet och jag 
tror att det kan ge ett ännu mer intressant resultat om jag utgår från denna studie som grund och 
bygger på den med ytterligare informanter och observationer.  Till att börja med hade jag velat 
intervjua fler boende från de delområden jag redan har studerat. De boende i Herrgården har 
under hela studiens gång stämplas tydligt av de boende i Rosengård jag har intervjuat. För att 
kunna redovisa ett mer rättvist resultat hade jag därför även velat intervjua boende från 
Herrgården. Och slutligen vore det intressant att få höra vad fastighetsägarna i de tre 
delområdena gör och inte gör för att förebygga segregationsmönstret i stadsdelen.  
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Bilaga 1 
Kartor 
Jag har bifogat kartor över dels Malmö stad och dels över Rosengård där jag har märkt ut de två 
olika delområdena min studie handlar om för att ge läsaren en tydlig bild av hur det ser ut.  
 

 

Malmö  

 

 
 Rosengård 

 
 
Den svarta stora markeringen i mitten av Rosengård är Amiralsgatan. 
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Bilaga 2 
Bilder 
 

                

Apelgården 

 
 
 

Örtagården 

              
 
 

Amiralsgatan 
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”Skärgårdsidyll och livskvalité året runt”  
- en studie om skärgårdskommunen Valdemarsviks 

befolkningssituation 
 

Linda Uller 

Inledning 

Min del av denna antologi grundar sig i den boendeproblematik som många små orter på 
landsbygden brottas med i vår samtid. Denna problematik rör framförallt det faktum att små 
orter får svårt att behålla de unga vuxna på orten.71 De kommuner som drabbas är väl medvetna 
om problematiken och många arbetar hårt för att bryta den negativa trenden. Valdemarsviks 
kommun i Östergötland är en av de kommuner som drabbats av utflyttningar. Min studie 
fokuserar på denna kommun ur två perspektiv, dels genom några utflyttade invånare och dels 
genom några offentliga representanter från olika offentliga organ inom kommunen. Med denna 
studie vill jag påvisa hur några tidigare invånare upplevt kommunen som boendeplats. Men jag 
vill också visa vilken plats och vilka möjligheter som kommunen förmedlar både till de boende 
och till potentiella boende. Valdemarsvik är i mitt tycke en särskilt intressant ort i och med dess 
vackra läge vid östkusten. Bilderna från turistbroschyrer skvallrar om en skärgårdsidyll med 
fantastiska naturupplevelser. Kommunen har hyfsade arbetsmöjligheter och har möjliggjort för 
studier på högskolenivå genom lärcentrer.72  Det jag finner intressant är att orten, trots dess unika 
naturtillgångar, studie- och arbetsmöjligheter ändå förlorar invånare till andra kommuner.  
 

Disposition 
Min studie är indelad i två huvudskaliga avdelningar. Under första delen av min framställning 
behandlar jag mitt syfte, hur jag valt att gå tillväga för att besvara detta och annan viktig 
bakgrundinformation. Under min metodpresentation har jag valt att föra en diskussion kring 
mina metodval löpande för att påvisa för och nackdelar med de val jag gjort. Därefter lyfter jag 
fram teorier som förklarar sociala kontakters betydelse på den lokala platsen. Dessa teorier knyter 
jag sedan ihop med delar av min empiri för att stärka vissa resonemang i min analys.  
 
Den andra delen av min framställning behandlar min analys och inleds med avsnittet Vika – ett 
uttryck för lokal identitet, där ortens smeknamn ligger i fokus. Därefter följer Valdemarsviks stolthet, 
där lyfts den omgivande naturens betydelse för såväl invånare som kommun fram. I det följande 
avsnittet En trygg uppväxt miljö, diskuteras kommunens förutsättningar som uppväxtmiljö. 

                                                 
71 Annika Johansson och Emelie Sandberg, Utflyttning och återvandring bland norrbottningar, en kartläggning av faktorer som 
påverkar valet att flytta och återvandringsintentionen, (Luleå, 2004), s. 5. 
72 Dessa uppgifter framkom under en intervju med en kommunpolitiker. 
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Fritidsaktiviteters betydelse och det urval som finns inom kommunen är ämnet i det följande 
avsnittet ”…det är inte alla som vill sparka fotboll…”. I nästa avsnitt, Begränsat umgänge, resonerar 
flyttarna kring de begränsningar av umgänge som finns på en så liten ort som Valdemarsvik. I det 
sista avsnittet En ljusare framtid till mötes är det framförallt kommunpolitikerns utgångspunkter för 
kommunen som ligger till grund. Analysen följs upp med en avslutande diskussion där jag knyter 
samman det resultat jag påvisat. Analysdelen avslutas därefter med ett avsnitt där studien som 
inspirationskälla inför framtida forskning diskuteras.   
 

Syfte  
Syftet med min undersökning är att göra en kvalitativ studie där jag belyser några utflyttares 
upplevelser av Valdemarsvik som boendekommun. Utflytarnas upplevelser vill jag sedan jämföra 
med de uppfattningar som några representanter från skola och kommunhus återgett av 
kommunen.  
 

Metod  
I min insamling av empiri har jag genomfört fältarbete i form av deltagande observationer73, 
kvalitativa intervjuer74 och i viss mån också text och bildanalys75. Vidare har jag även förhållit mig 
etiskt till mina informanter. På vilka sätt jag resonerat och agerat i val av metod presenterar jag i 
utförligt i kommande avsnitt. 
    

Deltagande observation 
Eftersom jag själv har varit bosatt ett tiotal år i Valdemarsvik hade jag redan innan studien 
började kännedom om platsen. Dock har det gått långt mellan mina besök och jag hade därför 
ingen djupare förståelse för Valdemarsviks dagsläge. För att återbekanta mig med orten 
Valdemarsvik men också för att få bilda mig en ny uppfattning innan mina möten med 
informanterna valde jag att inleda studien med en öppen observation av ortens centrum. Att jag 
redan innan observationen kände till platsen kan ha styrt min uppmärksamhet till händelser som 
jag förväntat mig att jag skulle se. För att förebygga en eventuell sådan styrning förberedde jag 
mig mentalt på att skala av mig tidigare erfarenheter och anlända till platsen så öppensinnad som 
möjligt. Jag var medveten om att denna ambition inte var fullt möjlig, dock upplevde jag att den 
hade viss effekt. Den bild jag levererades var inte heller helt i linje med mina tidigare 
minnesbilder. Den bild jag mötte andades mer rörelse och nytänkande än vad jag mindes att där 
                                                 
73 Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 73-87. 
74 Kaijser, s. 55-70.  
75 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, (Lund, 2000), 
s. 44-86. 
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var innan. På en lunchrestaurang var denna upplevelse extra tydlig med en mer affärsmässig anda 
med kostymklädda affärsmän som lunchade, en modern lunchmeny och ett tydligt skärgårdstema.  
 
Denna observation gav mig underlag inför mina intervjuer. Att jag fick återbekanta mig med 
ortens hade senare betydelse i samtliga intervjuer. Jag kunde till exempel lättare förstå vilka 
platser informanterna berättade om och också fråga om platser som inte självmant kom fram 
under intervjun. Vattnets betydelse för invånaren blev också ett för mig viktigt samtalsämne i 
intervjuerna Under observationen upplevde jag nämligen vattnets betydelse i centrum tudelad. 
Dess blotta närhet hade naturligtvis betydelse för mysfaktorn i centrum men det saknades 
attraktioner i direkt anknytning till vattnet. En liten promenad bort ifrån centrum resulterade 
vidare i en förstärkt känsla om vattnets frånvaro. Bara några hundra meter utanför centrum fanns 
det inga tecken på att det i närheten finns en vik. Magnus Öhlander skriver i Etnologiskt fältarbete 
att den deltagande observatören studerar företeelser i dess naturliga och vardagliga miljö:   

Metoden ger beskrivningar av skilda fenomen så som dessa ter sig i det dagliga livets 
interaktion och gestaltning i specifika situationer, fysiska, sociala, och kulturella sammanhang.76  

 
Som Öhlander skriver är det viktigt att notera att i och med den fysiska miljöns föränderlighet 
hade denna observation kunnat ge annat resultat, bland annat beroende på vilken årstid den 
utfördes på. Under sommaren hade troligen det ökade antalet båtar i hamnen resulterat i en 
annan upplevelse av platsen. Efter observationen kodades denna och kategoriserades i enlighet 
med grundad teoris anvisningar.77  
 

Kvalitativa intervjuer 
För att få en bild av hur den kommunala sektorn uppfattar kommunen som boplats genomförde 
jag en intervju med en kommunal politiker och en lärare på en av ortens grundskolor. Således 
avgränsades den offentliga representationen till kommun och skola.  
 
Min kontakt för att få medgivande till intervjuerna med de offentliga företrädarna inleddes via ett 
kortfattat brev som beskrev gruppens projekt och min egen del i projektet. Min avsikt med 
intervjun och detaljerna kring denna framgick vidare i brevet. För att personerna skulle ha 
möjlighet att kontrollera mina uppgifter hänvisade jag till en tillfrågad kontaktperson från 
institutionen. Senare tog jag kontakt med berörd person via telefon på ett datum och ett klockslag 
som denne informerats om i brevet. Mitt val att inleda kontakten med ett brev grundade sig i att 
dessa personer kontaktades i sitt arbete och därför trodde jag att brevmetoden kunde underlätta 
för denne person att läsa min förfrågan vid ett för denne passande tillfälle. Slutligen skulle detta 
förhoppningsvis öka mina möjligheter för positiv respons. Huruvida detta tillvägagångssätt var 

                                                 
76 Kaijser, s. 75.  
77 Jan Hartman, Grundad teori: teorigenerering på empirisk grund, (Lund, 2001), s. 47.  
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mer lyckat än annat har jag svårt att bedöma. Det visade sig att den ena tilltänkte informanten 
och också tilltänkt gatekeeper78, trots min förberedelse inte fanns på plats när jag kontaktade 
denne. Inte heller hade denne vidarebefordrat min förfrågan till någon mer lämplig eller 
responderat till mig. Efter ytterligare försök till kontakt via e-post, vände jag mig istället till en 
den tillfrågades motpart, en kvinnlig politiker från ett konkurrerande parti. Redan samma dag fick 
jag positiv respond. Denna informant var sedan mycket behjälplig i min studie. Det måste 
erkännas att jag redan vid författandet av brevet misstänkte att det skulle bli svårt att få den första 
politikern intresserad. Min låga ålder och mitt kön upplevde jag som ett hinder för att väcka 
erkännande och intresse hos denna manliga, moderata politiker.  Huruvida det sedan var min 
ålder och mitt kön som var avgörande kan jag inte veta.   
 
Vidare genomförde jag även intervjuer med två informanter vilka båda varit boende på orten, 
dock med skilda erfarenheter. Den ena informanten är uppväxt inom kommunen och har bott på 
samma plats fram till flytten i samband med eftergymnasiala studier. I dagsläget både arbetar och 
bor denne i Norrköping.  Den andra boendeinformanten flyttade i vuxen ålder in till kommunen 
med sina barn på grund av en kärleksrelation. Denne flyttade efter en tio års period sedan till 
Norrköping. Min avsikt med skillnaden var att variera perspektiven kring boendet på orten, 
snarare än att få en allmängiltig synvinkel. För att få kontakt med dessa informanter använde jag 
mig av ett bekvämlighetsurval.79 Med bekvämlighetsurval menar jag att de informanter som kom 
att representera de boende har på något sätt anknytning till mig personligen. Att använda bekanta 
som informanter för med sig både förmodade för- och nackdelar. En fördel jag märkte av var att 
båda pratade obehindrat under intervjun, troligen för att de kände sig bekväma med mig som 
intervjuare. Det finns en risk vid intervjuer med bekanta att de censurerar bort känsliga ämnen. 
Den risken bedömde jag dock som minimal eftersom ämnet under intervjuerna inte var av 
känslig karaktär. I mötena med yrkesrepresentanterna var det viktigt för mig att göra ett gott 
intryck. Jag var i detta möte inte bara forskare utan också en representant för Samhälls- och 
kulturanalys programmet, vilket kan ha inverkat på min personlighet och istället gjort mig mer 
distanserad. Under intervjuerna med mina bekanta var jag bekväm med den roll jag intog, som 
forskare och bekant. Vid en jämförelse av intervjuerna mellan de boende och de offentliga 
noterade jag ytterligare en påfallande skillnad. De offentliga företrädarna var väl föreberedda på 
intervjuerna och hade gjort egen research kring ämnet. Kommunpolitikern var väl förberedd med 
statistik hämtad från SCB och gav mig en mapp med broschyrer och annan information om 
kommunen. Läraren hade diskuterat de förberedningsfrågor jag skickat per mail tillsammans med 
sina kollegor för att få en bild av hur hela skolan agerat i vissa frågor, vilket också resulterade i att 
jag därmed fick en större bredd i svaren. Denna förberedelse underlättade mycket och bidrog till 

                                                 
78 En gatekeeper kan fungera som ingång och sluss till en mer lämplig person. Gatekeepern kan också ge sitt 

godkännande till att studien genomförs på fältområdet. Paul Atkinson &, Martyn Hammersley, Ethnography, (London, 

2003), s. 34-35. 
79 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s. 114. 
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en naturlig och lättpratad atmosfär. Efter intervjuerna upptäckte jag att båda utflyttarna talat om 
de sociala kontakterna på orten, vilket jag vid den första intervjun inte lagt någon vikt vid. Därför 
valde jag att göra ytterligare en intervju med den ena utflyttaren. Denna intervju var av friare 
karaktär och informanten kändes mer lättpratad. I efterhand inser jag fördelen med en inledande 
intervju hos informanten vilken senare kan följas upp och bli mer djupgående.  Sammanlagt har 
jag i min studie haft fem mycket givande intervjuer där samtliga informanter varit angelägna om 
att bidra till studien. I min framställning har jag valt att varken använda informanternas namn 
eller att använda fingerade namn. Detta för att kommunen är så liten och med denna metod, som 
också fungerar avkönande, utgör detta moment en extra säkerhetsåtgärd för att säkra 
informanternas anonymitet. De offentliga benämns under analysen som lärare och 
kommunpolitiker och utflyttarna som just utflyttare. Detta tillvägagångssätt kan möjligen 
resultera i svårigheter att skilja mellan framförallt utflyttarna. Dessa svårigheter utgör dock inte 
något större problem då det inte är särskilt viktigt att skilja mellan utflyttarna i sig, att skilja mellan 
utflyttarna och de offentliga representanterna är det viktiga.  
 
Intervjuerna har kodats och kategoriserats i likhet med observationen. Efter kodningen följer en 
del av processen i grundad teori som Bryman kallar teoretisk mättnad, vilken omfattar två delar.80 
Den första delen utgör kodning av det empiriska materialet tills detta är uttömt, med andra ord 
tills det inte längre är möjligt att utvinna mer av materialet. Den andra delen syftar till eventuell 
ytterligare insamling av empiri, vilket jag med den andra utflyttarintervjun gjorde. På det sättet 
tömde jag mitt forskningsområde såtillvida det enligt tidsramen varit möjligt.  
 

Kvantitativ innehållsanalys  
För att få en bild av hur kommunens självpresentation ser ut valde jag att göra en kvantitativ 
innehållsanalys på de broschyrer som kommunen skickar till den nyinflyttade i kommunen. 
Göran Bergström och Kristina Boréus förklarar i textens mening och makt kvantitativ innehållsanalys 
som en textanalys där forskaren utifrån sitt forskarsyfte kvantifierar innehållet i texten.81 Genom 
att kvantifiera de bilder som texterna innehåller ville jag visa på vilken bild av Valdemarsvik 
kommunen använt som identifikation med orten. Vid en större studie där mer tid varit tillgänglig 
hade jag föredragit att utifrån bilderna även utfört en kvalitativ innehållsanalys som jag då skulle 
ha kodat och kategoriserat enligt grundad teori.  Den innehållsanalys jag genomfört är begränsad 
till ett urval broschyrer för att visa på vilken bild av kommunen som visas till nyinflyttade och 
turister. Det är möjligen diskuterbart huruvida broschyrer i sig själv är signifikanta med den 
självbild kommunen visar på. Dock är det min mening att det är möjligt att få en trolig 
uppfattning av kommunens självbild eller önskad självbild eftersom dessa broschyrer används i 
marknadsföringssyfte.  

                                                 
80 Bryman, s. 376.  
81 Bergström, s. 44-86.  
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Etik  
Utöver vetenskapsrådets sammanfattande rekommendationer har jag även reflekterat kring mitt 
informantbemötande. Det är inte något mer komplicerat än vanligt sunt förnuft och god 
uppfostran i min mening. Robert Atkinson presenterar i sin bok flera råd inför en intervju som 
jag valt att ta fasta på. Förutom att informanterna bemöttes med min tacksamhet, respekt, och 
ödmjukhet, har jag även sökt anpassa mig efter informanternas önskemål under hela processen.82 
Inför intervjun var det till exempel informanternas tillgänglighet och önskemål om plats för i som 
styrde. Med detta bemötande hoppades jag uppnå att informanterna kände att de var viktiga för 
min studie och att de kände tillit till mig.  
 

Teori och tidigare forskning 
Alan Bryman förklarar i samhällsvetenskapliga metoder att en kvalitativ studies fokus ligger på 
det empiriska materialet.83 Även i min studie är det främst min empiri som ligger till grund för de 
slutsatser som min analys påvisade. Med detta teoriavsnitt vill jag först förtydliga begrepp som är 
av betydelse för denna studie. Därefter presenterar jag ett urval av teorier kring boende och 
sociala företeelser. Dessa teorier återkommer senare i min analysdel och slutdiskussion som en 
jämförelse mot det resultat jag fått fram och i viss mån för att ge en möjlig förklaring till de 
företeelser jag kunnat utläsa i min studie.   
 

Urbanisering 
Inom sociologin förklaras urbanisering utifrån två betydelser, varav den ena syftar till en ökade 
migrationen till städerna och den andra syftar till en spridning av en storstadslivsstil, där bland 
annat anonymiteten är central.84 I statens offentliga utredning Regionalpolitiska utredningens 
slutbetänkande, skriver utredare att urbanisering i klassisk mening upphört.85 Istället har en omvänd 
trend visat sig, utflytt från städerna till landsbygden. Dock sitter effekterna av urbanisering kvar 
på i de små samhällena på landsbygden i form av befolkningsproblem och en skev 
åldersfördelning på orten.  
 

                                                 
82 Robert Atkinson, The life story interview, (1998, Thousands Oaks, Californien) s. 28-36. 
83 Bryman, s. 249.  
84 Hämtad från uppslagsverket Nationalencyklopedins webbsida: 
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=336496&i_word=urbanisering, 2006-04-25, kl: 
22:19.  
85 SOU 2000:87, Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande, hämtad från regeringes webbsida:  
http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/24/d175a334.pdf, s. 21.  
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Flyttare och stannare 
Statens offentliga utredningar har funnit olika livsvärden hos dem som väljer att flytta från de 
mindre orterna och hos dem som väljer att stanna kvar.86 De som väljer att flytta värderar 
omväxling och självbestämmanderätt medan de som stannar kvar värderar trygghet och tradition. 
Det har också visat sig att högutbildade är mer benägna att flytta till tätort, och att de som stannar 
ofta har lägre utbildning. Även familjesammansättningen har visat sig betydande eftersom fler 
ensamstående flyttat än familjer med två sammanboende vuxna. Stannarna har också visat sig 
trivas bättre och är tillfreds med det sociala nätverk de byggt upp runtomkring sig. 
 

Sociala relationer inom boendeområdet 
Sociologen Sören Olsson har en teori kring grannskapets betydelse, vilken han kallar modifierad 
grannskapsidé.87 Mycket förenklat har Olsson knutigt tre livssfärer till boendet, den privata, det lilla 
grannskapet och den lokala offentligheten. Dock nöjer jag mig med att föra fram den senare 
sfären i denna diskussion eftersom jag finner den mest väsentlig för min studie.  Olsson menar att 
den lokala offentligheten utspelar sig i individens närmiljö. På en sådan liten ort som till exempel 
Valdemarsvik torde den lokala offentligheten gälla hela orten. Olsson framhåller att om den 
boende är ensam i den lokala offentligheten eller om den blir alltför kravfylld fungerar denna 
livssfär dåligt.  
 
I Jakten på det goda livet lyfter Agneta Sundberg fram forskaren Lars Hjärnes slutsatser i uppsatsen 
Att bygga för gemenskap, en myt eller…? Hjärnes uppsats är en sammanfattning av svensk forskning 
kring sociala relationer i boendemiljön. Forskningen visar bland annat att vissa grupper är särskilt 
beroende av relationer inom boendeområdet.88 Barn och äldre tillhör dessa grupper eftersom de 
ofta har en begränsad rörelsefrihet i närmiljön och då är mer beroende av de kontakter som finns 
i bostadsområdet.  
 

Analys 
Under analysdelen presenterar jag de faktorer jag funnit vara av mest betydelse för de boendes 
upplevelser kring Valdemarsvik som boendekommun. Dessa upplevelser presenteras i en 
jämförelse mellan de boende och de offentliga representanterna.  

 

                                                 
86 SOU 2000:87, s. 41-42.  
87 Sören Olsson, Grannskapet som socialt ideal och som planeringsidé i Stadsliv och grannskap, red. Bosse Bergman m 
fl. (Gävle, 1991), s. 70-78.  
88 Agneta Sundberg, Jakten på det goda livet, (Stockholm, 1992), s. 103. Observera att denna källa är en andrahandskälla. 
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Vika- ett uttryck för lokal identitet 
Genom Valdemarsviks centrum går en huvudgata vars namn är Storgatan. Utmed denna gata 
finns ett flertal rörelser såsom restauranger, fik och några butiker. Flera rörelser har gemensamt 
att de i både namn och inredning spelar på det lokala. Några restauranger har till exempel använt 
sig av ett vattentema både i sin inredning och i sitt namn. Det finns även en servicebutik som har 
använt sig av ort- tillhörigheten i sitt namn, Mitt i Vika. Vika är ortens smeknamn och skall 
uttalas på bred östgötska, Veeijjka. Smeknamnet Vika och namnet Valdemarsvik ger den ena 
utflyttaren olika associationer. Viken är en mildare variant av smeknamnet Vika, och liksom 
Valdemarsvik representerar Viken för denne naturen och den fysiska miljön. Vika representerar 
istället människorna och händelserna på orten.:  

Man tänker på folket, de pratar lite bonnigare. Det är inte direkt de välutbildade som flyttat 
som man tänker på. Folket är Vika, men naturen och platsen är Viken och händelser som 
Karnebåtfestivalen89 är också Vika.  

 
Vika symboliserar för denne människorna på orten men också okunskap och ett lantligt beteende 
hos ortsbefolkningen. Att de som stannar skulle ha lägre utbildning än flyttarna framgår i SOU 
2000:87 som vanligt förekommande.90 Den andra utflyttaren använder själv inte smeknamnet 
Vika utan förknippar smeknamnet istället med de infödda. Utflyttarna visar tydligt att Vika är en 
symbolik för något grundläggande som de boende på orten delar. Henning och Lövgrens 
förklaring till den lokala identitetens utveckling är som vi tidigare nämnt dels att den lokala 
identiteten står för något gemensamt för individerna på platsen men också att den lokala 
identiteten kan skapas av individerna själva.91 Vika kan därmed i enlighet med den förklaring 
Henning och Lövgren gör till lokal identitet tydas som ett uttryck för den lokala identiteten.  
 

Valdemarsviks varumärke 
Både utflyttarna och de offentliga har och har haft kopplingar till naturen, både till vattnet men 
även till den omgivande skogen. Skogsskolan drar nytta av närheten till skogen på flera sätt, dels 
genom utflykter och friluftsdagar och dels genom ett valfritt ämne med friluftsliv som tema. Den 
utflykt som läraren beskriver med mest entusiasm har under åren utvecklats från att ha varit en 
dagsutflykt för lärare och elever till en heldagsupplevelse för lärare, elever och föräldrar. 
Besparingar resulterade i att skolan fann busshyran för hög, så för att få hjälp med skjuts till 
utflyktsmålet tillfrågades föräldrarna: 

Varje höst går vi en höstvandring som vi har hållit på med i många år känns det som. Då går vi 
ju på östgötaleden, eller delar av östgötaleden och det har blivit väldigt populärt både bland 
barn och deras föräldrar. Från början beställde vi buss, för då hade man ju lite pengar på den 
tiden, och några föräldrar följde med. Sen så har det blivit så att vi har känt att vi inte haft råd 

                                                 
89 Karnebåtfestivalen är en så gott som årligt återkommande kombinerad karneval med andra festligheter i centrum.  
90 SOU 2000:87, s. 41-42.   
91 Cecilia Henning och Sophia Lövgren, Lokala sammanhang och identiteter, (Jönköping, 2002), s. 7-8.  
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att ha buss kanske och sen har vi hört efter om det är några föräldrar som kan ställa upp, och 
vi har aldrig haft några problem med det utan det har alltid funnits föräldrar som ställer upp. 
Här kommer då på morgonen massor med bilar och så stuvar vi in de här barnen i alla bilar 
och sen kör vi iväg till en ny del utav vandringsleden och har matsäck med oss. Många 
föräldrar har sagt, hela tiden har det vatt så, ja inte de där första åren, men sen har det vatt så 
varje år att det är så många som vill följa med och de tycker att det där är en härlig dag och 
tillfälle att få vara med sitt eget barn och alla andra kamrater i skogen. 

 
De andra utflykterna som skolan gör rör mestadels skogsmiljön. Då jag ställer frågan om skolan 
på något sätt besöker vattnet drar sig läraren tillminnes ett fåtal gånger som skolan varit vid 
vattnet, utöver vanliga badtillfällen. Någon klass har varit och paddlat på Valdemarsviken, någon 
har åkt skridskor och någon annan klass har åkt långfärdsskridskor. Dessa tillfällen är sådana som 
klassläraren minns från alla de år denne arbetat på skolan och är alltså inte utflykter som skett 
under detta läsår. Läraren tillägger också att de inte varit och gjort undersökningar vid vattnet.  
Skogsskolan vill enligt läraren förmedla ett positivt intryck av Valdemarsvik till eleverna, och där 
är naturen en viktig del: 

…så försöker vi få barn till att ta med sig det hem och de som inte har föräldrarna med sig på 
det här att ta med sig det hem ändå och få de intresserade av naturen i Valdemarsvik. 

 
Att naturen är viktig i den marknadsföring kommunen för framgår tydligt i de broschyrer som 
finns om Valdemarsvik. Hela 48%92 av de bilder som finns med i broschyrerna har ett 
vattentema. De allra flesta bilderna visar delar av Valdemarsviken eller annat vatten. Några av de 
bilder som räknats med inom denna kategori har dock räknats med för sin symbolik, däribland 
ankaret som pryder kommunens vapen. Kommunpolitikern berättade också om en annons som 
Valdemarsvik deltagit i: 

...vi hade med i Dagens Nyheter till exempel nu då,  man gjorde en hel annons från 
Östergötland och då står det så här, livskvalité och skärgårdsidyll året runt. 

 
Baserat på broschyrer jag tagit del av och tyder jag kommunens marknadsföring och dess fokus 
på naturen som att naturtillgångarna och då framförallt närheten till skärgården har blivit 
kommunens varumärke.  
 
Också de boende ser naturen som en tillgång för kommunen. Båda boendeinformanterna 
återkommer till Valdemarsvik på sommaren för att sola och bada. De badplatser som finns i 
kommunen lockar mer än vad de som finns i närheten av den nuvarande boendeorten gör.  Den 
ena boendeinformanten ser dessutom naturen som en anledning till en eventuell återflytt.  Samma 
informant är uppvuxen i kommunen, boende nära vattnet och familjens segelbåt.  Denne har haft 
stor tillgång till vattnet genom båten och den segelklubb familjen varit medlemmar i. Den andra 
boendeinformanten hade inte några kopplingar till sjölivet när den kom inflyttad till kommunen. 

                                                 
92 Bilaga 1 visar hela fördelningen i cirkeldiagram.  
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Utöver några enstaka turer med en väns segelbåt har dennes vistelse vid vattnet begränsats till sol 
och bad. Dock upplever inte denne kommunen som särskilt badvänlig: 

Vi badade mindre när vi flyttat till Valdemarsvik än vad vi gjorde innan. Badstränderna var inte 
så lättillgängliga och det var svårt att hitta någon simskola.  

 
Informanten syftar på att de långa avstånden som är till badplatserna från centrala Valdemarsvik 
kräver att bil eller cykel som färdmedel, vilket denne upplevde som problematiskt. Båda 
informanterna tror att det främst är de med båt som får ta del av skärgårdsidyllen till fullo. Trots 
att Skogsskolan vill förmedla naturen till eleverna är det sällan de vistas kring vattnet, och 
eftersom inte heller Skogsskolan genom sina utflykter skapar möjlighet för alla att ta del av 
skärgården får långt ifrån alla invånare i kommunen uppleva de skärgårdsbilder som visas i 
turistbroschyrerna. 
 

En trygg uppväxtmiljö 
Det finns flera uppfattningar om vilken inflyttning som sker på orten. Siffror som 
kommunpolitikern presenterade visar ett överskott på inflyttningar i ålderskategorin 24-44 år. Det 
är alltså fler i denna ålder som flyttar till kommunen än som flyttar därifrån. I och med att det 
råder balans mellan in- och utflytt i åldersgrupperna fram till 16 år är det rimligt att anta att 
många i den vuxna kategorin är barnfamiljer eller familjer i väntan på barn. Samma informant tror 
att många barnfamiljer söker sig till Valdemarsvik för den lantliga miljön, men också för att det är 
möjligt att köpa sig en bra villa till ett bra pris. Kommunen arbetar enligt denne med att hålla en 
bra nivå på barnsomsorgen men menar att det krävs mer jobb för att få fler barnfamiljer 
inflyttade. 
 
Läraren tror som kommunpolitikern att miljön i Valdemarsvik har haft betydelse för många 
inflyttare. Denne upplever att flera sökt sig till kommunen för att få det lugnare omkring sig: 

Ibland har jag nog också känslan av att det finns familjer som kan tycka att det här är en 
lugnare miljö för barn att växa upp i och en mindre skola att gå i och att man kommer ifrån nåt 
jobbigt omkring en.  För att det har vi haft flera såna familjer som har det jobbigt omkring sig i 
familjen, och sen så söker man nåt lugnare och komma till, lilla Valdemarsvik då, med 
förhoppningen att här ska det nog gå bättre.  

 
Utflyttarna ser också Valdemarsviks kommun som en trygg uppväxtmiljö. För båda ligger 
tryggheten i att kommunens storlek underlättar en god överblick av invånarna: 

Det är så litet att man som barn känner igen tanten i kassan, det är liksom hemma överallt. Ja 
det är tryggt att känna igen de man träffar i vardagen, i affären, brevbäraren och taxichauffören. 
Och känner man inte igen nån är det alltid nån annans som vet. 
 
Det är så många man känner, det ger en social trygghet. 
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Tryggheten i uppväxtmiljön är för de boende kopplad till människorna på platsen. Att växa upp 
och fostra barn på en liten ort har varit tryggt då de känt igen människorna som varit i närheten. 
De boendes resonemang kring den sociala tryggheten stämmer väl in på Hjärnes teori att vissa 
grupper är beroende av sociala kontakter i sitt boende.93 Att bosätta sig på en plats där man 
känner igen de människor som finns i området skapar en trygghet att låta barnen röra sig fritt i 
området. Det finns en skillnad mellan utflyttarna och de offentligas resonemang kring tryggheten 
i kommunen. Då utflyttarna syftar till den sociala tryggheten är de offentligas kopplingar mer 
diffusa men kopplas mer till den fysiska miljön än till de sociala kontakterna.   
 

”…det är inte alla som vill sparka fotboll…” 
Samtliga informanter har i olika uträckning berört fritiden i Valdemarsviks kommun. Gemensamt 
för alla är uppfattningen att utbudet av fritidsaktiviteter är för begränsat då de mestadels kretsar 
kring fotboll och hockey. Fotboll och hockey beskrivs som de allra största aktiviteterna på orten. 
Ridning finns men är mer svårtillgänglig och några informanter är osäkra på om det finns en 
ridskola i dagsläget. De aktiviteter som informanterna känner till som inte är knutna till idrott är 
det mestadels kyrkan som står för. Tydligt i samtligas resonemang är dock att föreningslivet står 
för de flesta aktiviteter som finns inom kommunen. Kommunpolitikern i min studie är kritisk till 
kommunens bristande stöd till fritidsverksamheten: 

…däremot har vi inte haft så mycket för ungdomar att göra mer än föreningsliv och så där . 
Det är nåt som jag har varit kritisk till kan jag väl säga, att vi inte har satsat mer på 
ungdomsverksamheten i kommunen, det behövs alltid, det är inte alla som vill sparka fotboll 
eller ja vad de gör i föreningslivet. 

 
Läraren märker hos eleverna att det mestadels är fotboll och hockey som finns för eleverna. 
Intresset är av betydelse för huruvida man kommer in i gemenskapen: 

Vi har ju barn som inte är med i hockeyn och som inte är med och spelar fotboll, men de blir 
gärna lite utanför gemenskapen. 

 
Läraren uttrycker tydligt att fotboll och hockey mestadels är för pojkarna och att det för flickorna 
finns mindre att göra. Ridning, kyrkans kör och teaterverksamhet samt tillfälligt pyssel för de 
kreativa nämns som de aktiviteter som flickorna aktiverar sig med. Bortsett från ridningen är 
dessa dock för mellanstadiebarn. Fotbollen och hockeyn blir istället mer seriös under tonåren, 
vilket gjort skillnad för en boendeinformants barn: 

Min dotter hade det nog inte så lätt i tonåren, det finns för få valmöjligheter. Men för mina två 
killar som hade hockeyn och fotbollen var nog Valdemarsvik jättebra.   

 
Samma boende har genom föreningslivet arbetat mycket gentemot kommunen och då upplevt 
hårt motstånd: 

                                                 
93 Sundberg, s. 103,  observera att detta är en andrahands källa.  
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Kommunen är alldeles för tungarbetad. De tror att det räcker med att ha en fin natur så trivs 
alla, men man måste ju göra för fan göra nåt också, man kan väl inte bara sitta där på en stubbe 
i skogen heller.  

 
Den andra boendeinformanten minns att det var discon som lockade under tonåren. Dessa 
discon anordnades dels på skolan genom någon klass, och dels av en förening några gånger under 
sommarhalvåret. Föreningens discon anordnades på festplatsen Grännes, och var mycket 
uppskattade minns denne. Somrarna var överhuvudtaget lättast att aktivera sig tycker 
informanten: 

På somrarna var det bättre, då kunde man sitta och grilla i nåns trädgård.  

 
På somrarna underlättades alltså umgänget eftersom det fanns någonstans att vara på. Även 
kommunpolitikern är medveten om bristen på mötesplaster för ungdomar: 

De behöver det där stället och va på, som det var då fritidsgård och sånt där fanns som när jag 
flytta hit så fanns de ju. Men så lade man ner det och jag försökte protestera mot det, men det 
var, det har vart svårt och det har vart ett stort önskemål av ungdomar också och det förstår 
jag, det är jätteviktigt tror jag, så det är inte så bra.  

 
Både de boende och de offentliga är rörande överens om att bristen på aktiviteter är ett problem 
för orten. Föreningslivet drar ett stort ansvar gällande aktiveringen av de barn och ungdomar som 
finns på oren. Dock finns det många barn och ungdomar som inte fastnar för de aktiviteter som 
finns tillgängliga i föreningslivet, vem ansvarar för dem? Den ena boendeinformanten visar tydligt 
att ansvaret varit mycket upp till denne själv och att det varit svårare vintertid eftersom det inte 
funnits någon plats att vara på.  
 

Begränsat umgänge 
Om kommunens låga invånarantal stod för tryggheten under uppväxten så har det också varit en 
begränsning i social mening för boendeinformanterna. Att det inte finns så många i kommunen 
har resulterat i att det umgänge de haft på orten de bott i begränsats av tillgången på jämnåriga: 

Eftersom det inte finns så jättemånga i samma ålder är utbudet för litet, så man har inga riktiga 
vänner att välja på…när jag började på en skola i Söderköping och träffade kompisar där som 
jag mer valt var första gången jag förstod vad riktig vänskap var. 
 
Det är en för begränsad umgängeskrets i Valdemarsvik. Vill man ha lite rörelse omkring sig kan 
man inte bo där, i så fall måste man ha hästar eller nåt annat så att det händer lite.  

 
Båda visar tydligt att de upplevt en brist på sociala kontakter inom kommunen. Den ena 
boendeinformanten visar också att vännerna på orten inte varit självvalda, istället har ett umgänge 
mellan några utvecklats för att dessa funnits till hands. Denne känner ett tydligt utanförskap på 
orten idag: 
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Jag har inte någon samhörighet med någon längre. Skulle jag flytta tillbaka skulle det vara för 
att göra som mina föräldrar gjort, och leva utanför alla. Min mamma har lärt mig att sysselsätta 
mig med det jag har.  

 
Vid ett eventuellt framtida boende skulle alltså denne hålla sig själv och sin familj utanför de 
andra på orten. För den andra boendeinformanten är det inte tänkbart att flytta tillbaka eftersom 
det finns för lite att göra och för få att göra det med inom kommunen. Läraren och dennes 
kollegor har märkt av tydliga grupperingar hos de vuxna inom kommunen vilket också styr vilket 
umgänge barnen får: 

Det här är det gänget och det där är det gänget, som att det kanske inte är nån samhörighet för 
hela Valdemarsvik… nu känns det som att det kanske är föräldrar som bestämmer vilka barn 
som ska bilda gäng ihop, jag är inte så säker på det, jag är ju inte valdemarsviksbo. 

 
Läraren uttrycker främst de åsikter som de andra lärarna tyckt sig se i Valdemarsvik eftersom 
denne själv tillhör en närliggande kommun. Enligt dessa iakttagelser är barnens umgänge styrt av 
föräldrarnas umgänge och som tidigare presenterats, vilken aktivitet man är engagerad i. Läraren 
minns lärare som några gånger försökt att hjälpa barn som hamnat utanför genom att fråga 
föräldrar om de inte kan pröva några av de aktiviteter som många barn håller på med:  

…några elever som läraren har försökt höra efter med föräldrarna om inte de kan vara med i 
den här verksamheten, med det eller det. På utvecklingssamtal så kan man ju i samtal med 
förälder och barn om man märker på det här att de inte är med i nån självklar gemenskap , att 
man frågar efter de möjligheterna, om de inte kan pröva på de här aktiviteterna som finns då… 

 
Det finns en skillnad mellan utflyttarnas och skolans skildringar kring de umgängesmöjligheter 
som finns. Då utflyttarna upplevt en frustration över ytlig och begränsad vänskap, reagerar skolan 
på de barn som helt står utanför gemenskapen. Denna gemenskap behöver dock inte vara av 
någon djupare mening enligt utflyttarna. Tillhörighet till någon grupp betyder inte med säkerhet 
att de inneslutna känner samhörighet med varandra. De båda boende har som tidigare nämnts 
flyttat från orten, och det resonemang de för i detta avsnitt går att applicera på de livsvärderingar, 
omväxling och självbestämmanderätt, som SOU funnit gemensamt för genomsnittet av flyttarna i 
Sverige. Den ena informanten är tydlig i sitt behov av omväxling och den andra är tydligare med 
självbestämmanderätten, behovet av att själv välja sina vänner. Båda uttrycker ett kravfyllt 
umgänge inom orten, vilket stämmer in på Sören Olssons teori kring de tre livssfärerna94. Den 
offentliga sfären har blivit kravfylld och fungerar därför i boendeinformanternas fall dåligt.  
 

En ljusare framtid till mötes? 
Detta avsnitt skiljer sig från de andra avsnitten under analysdelen på det sättet att det här 
framförallt är kommunpolitikern som uttrycker en framtidstro för kommunen. I detta avsnitt är 

                                                 
94 Olsson, s. 70-78. 
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alltså analysen omvänd, det offentliga står för grundtankarna vilka jag sedan jämför med 
boendeinformanternas resonemang. 
 
Kommunpolitikern lyfter fram flera faktorer som talar väl inför Valdemarsviks framtid. 
Arbetsmöjligheterna är i dagsläget hyfsade men inom en snar framtid kommer kommunen att 
behöva mycket arbetskraft. Inom den offentliga sektorn, men också inom hantverksyrkena är 
fyrtiotalisternas representation påfallande och kommer därför att behöva nya förmågor då 
fyrtiotalisternas pensionsvåg blir kännbar. Utbildningsmöjligheterna ökar på orten på flera sätt. 
Gymnasieskolan har nyligen startat nya utbildningar som Carl Malmstens hantverks gymnasium 
och genom lärcenter ges möjlighet att läsa universitetskurser på distans. Till hösten 2006 kommer 
ytterligare ett steg i satsningen av utbildningar inom kommunen genom en KY utbildning med 
inriktning på inredningshantverk till båtar. Fastighetspriserna är något som kommunrepresentanten 
tror blir avgörande i framtiden. Då priserna i trakterna kring Stockholm och andra storstäder 
skjuter i höjden, har Valdemarsvik priser på en mer rimlig nivå anser denne. Pendlingsavståndet till 
närliggande städer är ytterligare en fördel som kommunpolitikern tror kan avgöra ett framtida 
boende på orten. Flexibla arbetsplatser är idag mer vanligt än tidigare, och flera som flyttat till 
Valdemarsvik har gemensamt att deras arbetsplats är flyttbar: 

en del av de här som jag personligen känner, då är det såna här människor som har såna jobb 
att det spelar inte så jäkla stor roll var du bor. De kanske reser i jobbet eller de har såna jobb, ja 
lite konsult jobb eller jobbar själv med saker som man kanske kan sitta hemma och jobba lite 
grann eller kan pendla till Stockholm 

 
Kommunen har gjort boendesatsningar med nya bostadsområden på attraktiva tomter. Efterfrågan 
har varit stor och tomterna har fort blivit slutsålda. Till synes finns alltså möjligheter för 
potentiella boende. Valdemarsvikskommun är den kommun i Östergötland som har den största 
inflyttningen från Stockholmsområdet, vilket kan bekräfta den omvända urbanisering som 
omnämns i SOU 2000:87.95 De tillgångar som kommunrepresentanten lyft fram har dock inte 
varit av någon vikt för boendeinformanterna. För båda var utflytten något av en social flykt till en 
större kommun med fler möjligheter. Bådas utflytt går därmed att förklaras med den sociologiska 
förklaringen av begreppet urbanisering som Nationalencyklopedin gör, en spridning av en livsstil 
präglat av storstadsliv.96 Den ena står fortfarande fast vid det beslutet och kommer inte att flytta 
tillbaka till kommunen. Den andra saknar idag naturen och funderar på att läsa den KY 
utbildning som nu startas upp i Valdemarsvik. Eftersom valet av utbildning idag inte känns rätt 
ångrar denne beslutet att börja studera direkt efter gymnasiets slut För denne är ett boende i 
kommunen fullt möjligt, dock med ett planerat utanförskap på orten. Henning och Lövgren har i 
sin rapport om lokala sammanhang lyft fram fem typer av lokala identiteter, varav den första 
                                                 
95 Hämtad från regeringens webbsida: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/23/24/d175a334.pdf, s. 46-47. 2006-04-22, kl: 15:36.  
96 Hämtad från uppslagsverket Nationalencyklopedins webbsida: 
http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=336496&i_word=urbanisering, 2006-04-25, kl: 
22:19. 
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handlar om en hemkänsla som ofta uppkommer vid en längre tids frånvaro från platsen.97 
Utflyttarens hemlängtan har uppkommit efter några års frånvaro från orten och kan därför vara 
ett uttryck för en lokal identitet.  
 

Avslutande diskussion 
Inför studien hade jag vissa föreställningar om hur slutresultatet skulle se ut. Idag är jag dock 
mycket glad att erkänna att det resultat jag nu kan presentera inte fanns med i den eller de 
föreställningar jag tidigare hade. I det inledande skedet trodde jag framförallt att den bild som 
skulle framföras av kommunen skulle spegla en liten kommun med få framtidsambitioner. Det är 
så jag minns kommunen från min tid som boende där. Som jag tidigare nämnt i metodavsnittet är 
det svårt att skala av sig tidigare erfarenheter och föreställningar om det forskningsfält man går in 
i. Att jag sedan påträffade ett oväntat resultat ser jag som en bekräftelse på att det faktiskt är 
empirin i sig själv som styrt utgången.   
 
Studien visade att framförallt de sociala kontakterna på orten i dubbel bemärkelse varit av stor 
betydelse för de utflyttade. Den första betydelsen av sociala kontakter syftar till den trygghet båda 
utflyttare beskrev att det innebar att känna eller vara bekant med de människor som befinner sig i 
närmiljön. Jag fann i de offentligas resonemang kring tryggheten vagare kopplingar, men det 
fanns ändå en antydan till att tryggheten kopplas samman med den fysiska miljön. En förklaring 
till denna skillnad kan vara att de offentliga talat utifrån sin yrkesroll och inte utifrån sina egna 
upplevelser av Valdemarsvik som boendeort. Utifrån yrkesrollen är det möjligt att de sociala 
kontakterna varit en mer långsökt förklaring. De sociala kontakternas andra betydelse syftar till 
den begränsning av vänskapskretsen som få människor i närmiljön resulterar i.  Båda utflyttarna 
uttryckte missnöje över kommuninvånarna som helhet. Den ena utflyttaren insåg också först i 
kontakt med annan ort vad vänskap baserad på tycke för varandra kunde erbjuda. I denna 
betydelse är de sociala kontakterna för utflyttarna av en negativ karaktär och har på så vis 
fungerat som en vägvisare ut från kommunen. Den kravfyllda närmiljön med ickevalfria 
kontakter minns båda med obehag.  Ändå kan den ena tänka sig en återflytt och den andra kan 
det inte. Vad skillnaden beror på kan inte jag omöjligen avgöra, men en gissning är att det den 
livsfas de befinner sig i spelar en viss roll. Den utflyttare som ser det som en möjlighet att 
återvända är ung vuxen och i väntan på att inom några år bilda familj. Troligen ser denne den 
trygga uppväxtmiljön som högre prioritet än de egna sociala relationerna.  Den andra utflyttaren 
är ensamstående med vuxna utflyttade barn och prioriterar troligen därför sin egen sociala 
tillfredsställelse.     
 
Naturen är viktig för Valdemarsviks kommun. Naturen finns där, många talar om den och det 
finns många bilder på den. Allra mest bilder finns det på vattnet och den närbelägna skärgården 
                                                 
97 Henning, s. 71. 
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som kommunen begåvats med. Det har dock visat sig i min studie att det faller på invånarens 
ansvar att ta sig ut i skärgården och uppleva kommunen till sjöss. Vilket stöter på vissa 
svårigheter då badplatserna visserligen är attraktiva men kräver tillgång till bil eller cykel. Den 
utflyttare som varit mest positiv i sina uttalanden om naturen och då främst skärgården har haft 
tillgång till båt och varit ute till sjöss mycket. Den andra utflyttaren upplevde att de styrande på 
kommunen använde naturen som ett svepskäl till att inte satsa på fritidssysselsättningar. Därmed 
blev naturen för denne ett hinder för kommunens utveckling. Det var främst detta tvetydiga med 
naturen som fångade mitt intresse i studiens inledande skede. Intressant är att en kommun som 
marknadsför sig med sin närhet till skärgården inte är mer angelägen om att alla invånare borde få 
uppleva den.  Kanske en guidad skolutflykt till sjöss skulle bidra till att stärka invånarnas lokala 
identitet och på så sätt förebygga att denna hemkänsla först uppstår vid en utflytt?  
 
Syftet med min undersökning var att i en kvalitativ studie belysa några utflyttares upplevelser av 
Valdemarsvik som boendekommun. Utflyttarnas upplevelser jämförde jag sedan med de 
uppfattningar som några representanter från skola och kommunhus återgav av kommunen. Som 
jag i ovanstående stycken påvisat har syftet besvarats i den mån det varit möjligt under studiens 
tidsram. Dock är syftet av den karaktären att en liknande studie under längre period troligen 
ramat in fler och djupare upplevelser än de som här uppmärksammats. Syftet har varit brett i den 
mån att informanterna givits ett relativt fritt spelrum vilket också resulterade i ett för mig oväntat 
resultat. Att de sociala kontakterna skulle ges så stor betydelse i skildringarna av boendet var 
oväntat. Istället var min misstanke att arbets- och studiemöjligheter skulle vara främsta orsakerna 
till en begränsad möjlighet till kvarboende inom kommunen. Kommunen har dock utvecklat 
både arbets- och studiemöjligheter och planerar villaområden på attraktiva tomter. Genom de 
informanter jag samtalat med framstår nu Valdemarsviks kommun som en liten kommun med 
möjlighet till ett naturnära boende, arbete och studier inom rimliga avstånd. Invånarna i sig blir 
också en trygghet i och med dess begränsade utbud. Samma begränsade utbud av invånare är 
dock av intervjuerna med utflyttarna att döma också en stark orsak till vantrivsel.  
 

Fortsatt forskning i framtiden 
Att studera livsvillkor på en liten kommun har varit mycket inspirerande och har väckt nya tankar 
hos mig. De sociala kontakternas betydelse för boende på en liten ort är ett område som jag i en 
bredare tidsram skulle vilja fördjupa mig i. Ur denna studie har tanken väckts att utflyttningarna 
från de små kommunerna kanske är ett mer komplext område än att lösa arbets- och 
studiemöjligheter. Ytterligare ett område jag har förhoppningen om att studera i framtiden är 
ortens eller kommunens lokala identitet. Vad knyter samman invånarna, hur stark hemkänsla har 
invånarna på orten, finns det samband mellan en stark hemkänsla och kvarboende och går det på 
något sätt att stärka hemkänslan eller den lokala identiteten? Dessa frågor har min studie 
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resulterat i och min förhoppning är att jag inom snar framtid får möjlighet att besvara åtminstone 
några av dessa.  
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Bilaga 1.  

Resultat av kvantitativ innehållsanalys 
Diagram 1 visar fördelning av motivkategorierna : 
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Diagram 2 visar fördelning av motiv i procentvärde: 
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Diagram 3 visar fördelning av motiv i det faktiska antalet: 
Fördeling av motiv på bilder i turistbroschyrer
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