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Titel  

Bland kobbar och skär: en studie av äldres boende i en svensk skärgårdsmiljö 
Rural ageing: a study of elder living and ageing in a Swedish rural environment  
 
 
Sammanfattning 

Många äldre tillbringar mycket tid i och omkring bostaden. Boendemiljön kan därmed sägas vara av vikt för äldres 
upplevelse av välbefinnande och livskvalitet. I föreliggande studie förstås boendemiljö i termer av såväl ett fysiskt 
som ett socialt rum. Båda dessa aspekter lyfts fram när livsvillkor för ett antal äldre boende i en svensk 
skärgårdsmiljö kartläggs. Fördelat på tre teman avhandlas vilka förutsättningar som utgör ramen för boendet, vilka 
värden som motiverar ett kvarboende samt vilka tankar som finns om åldrandets betydelse för den framtida 
boendesituationen. I och med att studien tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv förs parallellt 
en reflektion kring i vad mån människa och miljö påverkar och påverkas av varandra i skapandet av platsens fysiska 
och sociala dimensioner.  
 
 
Nyckelord 
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Förord 
 

Ett varmt och hjärtligt tack vill jag rikta till informanterna i S:t Annas skärgård som har delgivit 

mig sina upplevelser och erfarenheter. Tack för vänligt mottagande och visat intresse! 

 

Stort tack till min handledare Magnus för genomläsning, kommentarer och kloka råd.   
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Inledning  

Tänk efter, uppmanar ett svenskt pensionsbolag sina åhörare, hur vill du ha det i framtiden? Vill 

du ”sitta där om några år vid sommarstugan i trädgården i solen och inte bara vara relativt, utan 

absolut nöjd?”1 Frågan är relevant för allt fler. Andelen äldre i befolkningen har enligt Statistiska 

Centralbyrån ökat sedan 1950-talet och spås så fortsätta.2 Mot bakgrund av att dessa äldre i regel 

tillbringar en stor del av sin tid i hemmet förstår Susanne Iwarsson det som väsentligt för 

gruppens upplevelse av hälsa och livskvalitet var de finner sin plats i solen och hur nöjda de är 

med sin boendesituation.3 I föreliggande arbete har jag tagit fasta på att en betydande del av 

Sveriges äldre bor och lever på landsbygden samtidigt som serviceutbudet i många lokalsamhällen 

gradvis har försämrats under 1900-talet.4 Den bild som framträder pekar på en paradox. 

Samtidigt som landsbygdsbor i många avseenden tycks hänvisade till att leva ett självständigt och 

flexibelt liv förknippas äldre människor inte sällan med beroende och stelhet. Hur går det ihop? 

Med dessa förhållanden i bakhuvudet finner jag det intressant och motiverat att rikta fokus mot 

äldres boende i en rural miljö. Närmare bestämt ställs S:t Annas skärgård i Östergötland och ett 

antal boende där i centrum för studien. Rurala miljöer överlag, och skärgården i synnerhet, 

tillskrivs enligt Katarina Saltzman inte sällan ett idylliskt skimmer.5 I de flesta fall finns dock en 

verklighet bortom idyllen. Det är hur det dagliga livet ter sig i landsbygdens faluröda stugor, 

imaginära eller reella, som studien vill skildra. Hur skapar äldre landsbygdsbor en attraktiv 

boendemiljö och hur förverkligas en landsbygdsidyll till en fungerande vardag? Kort sagt: hur ser 

livet ut bland kobbar och skär?     

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur det är att leva och bo på landsbygden som äldre samt 

huruvida landsbygden som miljö upplevs vara en god plats att åldras i. Ett särskilt fokus riktas 

mot den enskilda individen och hur hon aktivt bemöter och hanterar de förutsättningar som 

präglar boendemiljön. Med begreppet boendemiljö avses platsen som såväl ett fysiskt som ett 

socialt rum. I den förra bemärkelsen åsyftas det konkreta landskapet i form av natur men också 

hus, byggnader och vägar. I den senare bemärkelsen betraktas rummet som skapat och format av 

mänsklig aktivitet avseende normer, värderingar, praxis eller former för umgänge. För att nå 

insikt i ämnet för studien berörs aspekter kopplade till båda dessa dimensioner av boendemiljön 

                                                 
1 Reklamfilm från SPP Tjänstepension, 2010-03-05. 
2 Statistiska centralbyrån, Många gamla i framtidens EU-länder (2008), 

 http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2008K01_TI_05_A05ST0801.pdf (2010-03-03) 
3 Susanne Iwarsson, ”Utformning av boendemiljöer för äldre”, Bo bra hela livet (Stockholm, 2008), s. 113. 
4 Marianne Abramsson, ”Bostadsval och boendepreferenser”, Från eget småhus till allmännyttan (Stockholm, 2004), s. 

39, s. 41. 
5 Katarina Saltzman, ”Skärgård till salu”, Plats som produkt, red. Richard Ek & Johan Hultman (Lund, 2007), s. 213. 
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samt hur de samverkar i bedömningen av vad som utgör en god miljö att åldras inom. Spörsmål 

som ställs i studien kan inordnas under följande frågeställningar:   

 

- Hur ser livsvillkor och förutsättningar ut för äldre boende i S:t Annas skärgård? Hur 

organiseras dagliga livsmönster? 

- Vilka boendepreferenser kan urskiljas? Vad är viktigt att boendet och närmiljön innehåller?  

- Överensstämmer individens önskningar och behov med den sociala och fysiska miljöns 

egenskaper? Kommer de att stämma överens i takt med åldrandet?  

- Påverkar åldrandet upplevelsen av boendesituationen? Vill äldre människor åldras i S:t Anna? 

Kan landsbygden i allmänhet, och S:t Anna i synnerhet, vara en god miljö att åldras i? 

 

Med utgångspunkt i S:t Anna är min förhoppning att utifrån dessa frågeställningar bidra till 

kunskap om äldre människors boendesituation i rurala miljöer. Innebörden av själva 

åldrandeprocessen liksom vad som kan sägas utmärka en god äldrekommun utgör angränsande 

teman. Ett alternativt angreppssätt vore att undersöka äldres livssituation i sin helhet, där boendet 

ingår som en av flera aspekter, respektive anlägga ett samhällsperspektiv med ambition att 

kartlägga boendefaktorer av särskild betydelse för gruppen äldre. Studiens huvudsakliga fokus är 

dock inte åldrandet eller närmiljön i sig utan hur boendemiljön för äldre landsbygdsbor ter sig 

och skapas som fysiskt och socialt rum. Av utrymmesskäl kommer åldrandet och närmiljöns 

förutsättningar därmed främst att beröras i den mån de får konsekvenser för själva 

boendesituationen och äldres upplevelse och hantering av densamma.  

Bakgrund 

När Susanne Iwarsson på uppdrag av Statens offentliga utredningar (SOU) gör en 

sammanställning av det nuvarande kunskapsläget om äldre människors boendesituation 

konstaterar hon att forskningen tenderar att beakta ”[…] antingen enbart fysiska faktorer eller 

enbart sådant som rör sociala kvaliteter”.6 Utredningsunderlag och forskningsrapporter präglas 

därmed, enligt Iwarsson, i många fall av ett ensidigt perspektiv. Mot bakgrund av denna kritik 

finner jag det lämpligt att i sammanhanget lyfta fram en bärande tanke i social-ekologiska 

resonemang. Här förstås själva samspelet mellan individ och miljö, enligt sociologiprofessor Lars 

Tornstam, som avgörande för hur väl en individ finner sig till rätta på en given plats och för den 

grad av välbefinnande hon kommer att uppleva.7 Inte minst i ljuset av det framtidsscenario som 

arkitekt Jan Paulsson målar upp i skriften Boende och närmiljö för äldre tycks det motiverat att 

fokusera miljöns inverkan på äldres hälsa och livskvalitet. Samhällsekonomin, förutspår Paulsson, 

kommer inte förmå att hålla jämna steg med den förväntade ökningen av antalet äldre. Därmed 

dras slutsatsen att morgondagens äldre i hög grad är hänvisade till att på egen hand ordna så att 

                                                 
6 Ibid. s. 114. 
7 Lars Tornstam, Åldrandets socialpsykologi (Stockholm, 2005), s. 215. 
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tillvaron fungerar: ”För de allra flesta äldre måste såväl funktionsnedsättningar och sjukdomar 

som otrygghet, ensamhet och brist på meningsfull aktivitet bemötas och hanteras i den vanliga 

boende- och samhällsmiljön”.8 Sammanfattningsvis tycks det föreligga en kunskapslucka om 

samspelet mellan människa och miljö samtidigt som betydelsen av detta samspel, att det 

tillgodoser äldres behov och önskemål, tros öka i framtiden.  

 

Ett fokus i arbetet riktas således mot samspelet mellan individ och miljö. Mer specifikt handlar 

det om äldre individer och landsbygden som miljö. Historiskt sett har gerontologin, det vill säga 

äldreforskningen, enligt Tornstam dominerats av två teoretiska perspektiv: aktivitets- respektive 

disengagemangsteorin. Den förra innefattar i korta ordalag hypotesen att ett gott åldrande är 

förbundet med en hög grad av aktivitet och social samvaro. Andemeningen i den senare är 

däremot antagandet att behov och önskningar av ett sådant slag avtar i samband med åldrandet.9 

Under det att gerontologins framväxt har präglats av dessa perspektiv kommer jag i viss mån att 

förhålla mig till dem i tolkandet av studiens resultat. Även landsbygdsforskningen präglas enligt 

Norah Keating, professor i humanekologi, av två motsatta bilder: landsbygden som rural idyll 

respektive landsbygden som isolerad och avfolkad.10 I min tro tolkas och värderas landsbygden i 

båda dessa bilder utifrån ett normsystem som är knutet till staden. Det kan således föreligga en 

risk, menar jag, att studier på området utgår från ett stadsperspektiv. För att undvika liknande 

problem är min strävan att genomgående lyfta fram de boendes tankar, värderingar och synsätt. 

Som vi ska se nedan är detta förhållningssätt också en bärande tankegång i de metodologiska och 

teoretiska perspektiv som studien tar avstamp i.   

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Tornstam är av uppfattningen att gerontologin, liksom övrig forskning, lider av ett visst mått av 

”inomvetenskapliga myter”. Med detta menas att forskningen tenderar att cementera och 

reproducera rådande antaganden och uppfattningar om äldre och äldres livsvillkor.11 Att utgå från 

enskilda individers perspektiv snarare än från begrepp och teorier som tidigare forskare har 

definierat är enligt författaren ett sätt att undvika cementering.12 En liknande tankegång 

motiverade sociologerna Barney G. Glaser och Anselm L. Strauss att i slutet av 1960-talet 

utveckla forskningsmetoden Grundad teori. Centralt i denna metod är, som namnet antyder, 

principen att grunda slutsatser och framställa teori utifrån ett empiriskt insamlat material.13 Detta 

anser jag vara en gynnsam utgångspunkt för studiens syfte att undersöka huruvida landsbygden 
                                                 
8 Jan Paulsson, Boende och närmiljö för äldre (Stockholm, 2008), s. 12. 
9 Tornstam, s. 120-121.  
10 Norah Keating, “Revisiting rural aging”, Rural aging. A good place to grow old?, red. Norah Keating (Bristol, 2008), s. 

121.  
11 Tornstam, s. 277.  
12 Ibid. s. 278.  
13 Orlando Mella, ”Grundad teori. En renodlat kvalitativ metod för dagens samhällsvetare”, Kvalitativa analyser med 

grundad teori, red. Orlando Mella (Uppsala, 2007), s. 13-14. 
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upplevs vara en god äldremiljö. Resultat och slutsatser kommer således inte att prövas mot en 

enhetlig teoretisk modell, istället lånas teoretiska koncept in som verktyg att fördjupa förståelsen 

av informanternas erfarenheter. Ett relevant och användbart begrepp i strävan att undersöka 

samspelet mellan individ och miljö är det engelska uttrycket ”coping”. I boken Coping with Aging 

behandlar författarna Richard S. Lazarus och Bernice N. Lazarus det ämne som studien ytterst 

kretsar kring; hur människan lever och åldras i ett givet sammanhang. Begreppet ”coping” 

definieras som ”a flexible effort to manage stress”.14 Förenklat härstammar den stress som åsyftas 

ur förändringar i den yttre miljön eller inom människan själv. Coping handlar om hur 

framgångsrikt en individ hanterar nya förhållanden. Förändring som ett ständigt närvarande 

inslag i människors liv är en förståelse av verkligheten som återfinns i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv. Kärnan i denna tanketradition, bland annat representerad av sociologerna Peter L. 

Berger och Thomas Luckmann, kretsar kring uppfattningen att individ och samhälle ömsesidigt 

formar och omformar varandra i en fortgående process.15 Det ska visa sig att så också i mångt 

och mycket är fallet i S:t Anna. 

Social konstruktivism 

Den verklighet som dagligen möter oss när vi kliver utanför dörren, vanligen kallad för 

”samhället”, förstås inom den socialkonstruktivistiska traditionen som en social konstruktion. 

Berger och Luckmann beskriver konstruerandet av verkligheten i termer av en dialektisk process 

sammanfattad i följande kärnfulla rader: ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en 

objektiv verklighet. Människan är en social produkt”.16 Tanken är att människor i samspel med 

varandra, genom mänsklig aktivitet, skapar den samhälleliga struktur inom vilken hon är verksam. 

Denna process av samhällsskapande benämner författarna som externalisering. Generationer som 

föds in i det skapade samhället tenderar dock att uppfatta det som något givet. En process av 

objektivering infinner sig i det att samhället framstås existera oberoende av människan. I och med 

att den struktur som människan har format sedermera bildar ramarna för hennes agerande och 

utgör referensramen för hennes världssyn sker en process av internalisering. Historien slutar dock 

inte där. Den dialektiska processen är kontinuerlig, menar författarna, varför människor inte 

passivt finner sig i den verklighet som möter dem utanför dörren. Istället kommer de att 

omforma konstruktionen i en ny process av externalisering, objektivering och internalisering.17 

Traditioner, normer och värderingar som har förändrats över tid kan exemplifiera hur människor 

på detta vis omformar sin verklighet. Att socialkonstruktivismen beaktar faktorer på såväl 

struktur- som aktörsnivå anser jag vara en tillgång i studien utifrån definieringen av boendemiljön 

som både ett fysisk och ett socialt rum. Det vill säga som ett rum format av såväl strukturella 

faktorer som mänsklig aktivitet. Risken att förmedla en endimensionell bild av det studerade 

                                                 
14 Richard S. Lazarus & Bernice N. Lazarus, Coping with aging (New York, 2006), s. 57. 
15 Peter L. Berger & Thomas Luckmann, Kunskapssociologi (Stockholm, 1998), s. 78.  
16 Berger & Luckmann, s. 78.  
17 Ibid. s. 77-78. 
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fältet, som Iwarsson varnade för, minimeras tillika genom detta förhållningssätt i och med att 

både människa och miljö uppmärksammas. Skärgårdsmiljön i synnerhet utgör i min mening ett 

tacksamt ”objekt” för analysen i och med att samhälleliga villkor blir tydliga och konkreta. Att bo 

och leva på en ö sätter på ett handfast vis ramarna för individens möjligheter och begränsningar. 

Som vi ska se påverkar dock även individen villkoren för livet och boendet i skärgården genom 

upprättandet av en social och kulturell ordning.  

Grundad teori 

Behållningen med Grundad teori är enligt Anselm Strauss och Juliet Corbin att den bidrar till att 

generera ny kunskap.18 Detta i och med att metoden tar sin utgångspunkt i empiriskt material 

snarare än att, för att använda Tornstams ordval, cementera rådande antaganden. Med ett öppet 

sinne förväntas forskaren genom intervjuer och observationer ”[…] vara beredd att lära sig från 

de studerade människornas liv” som sociolog Orlando Mella beskriver arbetsprocessen.19 De 

resonemang och slutsatser som förs fram i föreliggande arbete kommer därmed huvudsakligen att 

vila på material insamlat genom intervjuer. I den efterföljande dataanalysen erbjuder Grundad 

teori ett relativt detaljerat tillvägagångssätt vilket jag har anammat i bearbetandet av insamlad 

data. Första steget i arbetsprocessen innebär att intervjutranskriptioner kodas. Här definieras och 

benämns, etiketteras, skeenden i syfte att upptäcka mönster och innebörder. Etiketter vars 

innebörd bedöms vara relaterade till varandra sorteras därefter i kategorier. Intentionen med 

denna jämförande process är att upptäcka mönster och lösgöra information från dess specifika 

sammanhang. Detta kan förstås som ett led i att göra data begriplig på en teoretisk nivå. För min 

del har en hjälp i detta arbete har varit att kontinuerligt ställa kritiska frågor till materialet i syfte 

att finna bakomvarande förklaringar till fenomen och skeenden i materialet. Ambitionen kan 

förstås i termer av att lämna den beskrivande delen av arbetet och gå vidare med att finna nya 

dimensioner som fördjupar förståelsen av undersökta fältet. 

Metodreflektion 

Inom Grundad teori betonas forskarens ”öppna sinne”. Två problematiker förtjänar i min 

mening att kommenteras i anslutning till denna princip. För det första bör uppmärksammas att 

skeenden alltid filtreras genom forskarens tolkning av det som händer. ”Inför alla 

forskningsuppgifter har man alltid en förförståelse” slår Magnus Öhlander fast och menar att 

forskaren oundvikligen präglas av personliga erfarenheter, tankar, fördomar och åsikter.20 Även i 

kodningsprocessen, där min intention har varit att hålla mig nära informanternas ordval, är det 

likväl jag i egenskap av forskare som väljer vilka ord som konstituerar koderna. Därmed anser jag 

det vara av vikt att kontinuerligt reflektera över, och i möjligaste mån begränsa, den egna 

                                                 
18 Anselm Strauss och Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research (Thousand Oaks, 1998), s. 12. 
19 Mella, s. 12.  
20 Magnus Öhlander, ”Deltagande observation”, Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 

1999), s. 81.  
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inverkan på resultatet. Även studiens läsare bör i min mening göras uppmärksam på att ”more 

than one story can be derived from data” som Corbin och Strauss formulerar sig.21 Med detta 

uttryck vill författarna flagga för att olika forskare lägger vikt vid olika aspekter i materialet, tolkar 

saker på skilda vis samt identifierar olika betydelser. En annan sida av myntet är förstås att även 

informanterna har med sig en förförståelse in i intervjusituationen. Som Corbin och Strauss 

indikerar kan forskaren i bästa fall hämta data också ur detta förhållande genom att reflektera 

över vilken kultur, tidsanda och individspecifik erfarenhet som ligger bakom informantens 

förförståelse.22 En andra problematik rör frågan huruvida forskaren bör ta del av tidigare teorier 

innan fältarbetet inleds. Glaser menar att en sådan inläsning riskerar att underminera grundtanken 

med Grundad teori; det vill säga det ”öppna sinnet”.23 Andra tillämpare av metoden intar en mer 

flexibel hållning. Martyn Hammersley och Paul Atkinson, professor i utbildnings- och 

samhällsvetenskap respektive sociologi, betraktar förvisso avsaknad av detaljerad kunskap som en 

gynnsam utgångspunkt för forskning men konstaterar samtidigt att klargjorda frågeställningar i 

andra fall kan vara det mest framgångsrika tillvägagångssättet.24  Vinsten med att använda sig av 

ett teoretiskt ramverk är enligt Strauss och Corbin att det kan ge värdefull insyn i forskningsfältet 

samt generera inspiration till teoretiska frågeställningar. Författarna höjer dock ett varningens 

finger; om forskaren i alltför hög grad betraktar materialet utifrån valt perspektiv kan resultatet bli 

det motsatta och hon riskerar att gå miste om data som ligger utanför vald ansats.25 En lösning på 

problemet är enligt författarna att kontinuerligt röra sig mellan data i det empiriska materialet och 

en abstrakt teoretisk nivå.26 För egen del valde jag att läsa in mig på området innan jag gick ut på 

fältet. Detta i syfte att inspireras till relevanta frågeställningar. I det inledande skedet av 

analysprocessen utgick jag dock huvudsakligen från intervjumaterialet för att först i ett senare 

skede pröva de fynd som gjorts mot tidigare forskning och vice versa. Jag vill dock understryka 

att syftet med denna jämförande process har varit att fördjupa förståelsen för det empiriska 

materialet snarare än att pröva tillämpade teoriers hållbarhet.    

Studiens fält och informanter  

S:t Annas skärgård är beläget i Söderköpings kommun i Östergötland och består tillsammans med 

Gryts skärgård av cirka 6000 öar. Den inre skärgården utgörs huvudsakligen av ett 

odlingslandskap, mellanskärgården av ett skogslandskap medan ytterskärgården präglas av kala 

skär. Historiskt sett har jordbruk och fiske varit den primära näringsverksamheten medan 

området idag är en populär turistdestination med ett stort mått av fritidsboende under 

                                                 
21 Juliet Corbin & Anselm Strauss, Basics of Qualitative Research (Thousand Oaks, 2008), s. 50. 
22 Ibid. s. 80. 
23 Mella, s. 21. 
24 Martyn Hammersley och Paul Atkinson, Ethnography (Oxon, 2007), s. 21-22.  
25 Strauss & Corbin, s. 24.  
26 Ibid. s. 8.  
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sommarhalvåret.27 Befolkningsstrukturen i Östergötlands mindre kommuner kännetecknas 

överlag, enligt Regionförbundet Östsam, av ”en lägre andel personer mellan 20-40 år, färre barn 

och en högre andel personer i åldrarna från 50 år och uppåt än vad som gäller för landet som 

helhet”.28 I perifera landsbygdsområden återfinns samtidigt, kommenterar Regionförbundet, den 

problematik som följer på ett litet befolkningsunderlag. I synnerhet lyfts den svaga 

servicestrukturen fram.29  

 

Enligt Statistiska centralbyrån bestod S:t Anna församling av 11,138 invånare vid årsslutet 2009.30 

Nio av dessa invånare har deltagit i föreliggande studie och därmed bidragit med de upplevelser 

och erfarenheter som ligger till grund för studiens resonemang och resultat. Boendemiljön i S:t 

Anna vill jag påstå vara snarlik för studiens samtliga informanter. Faktorer som eventuellt kan 

påverka hur miljön upplevs är dock skillnader i ålder och bakgrund. Åldersspannet sträcker sig 

mellan 68-84 år. Detta innebär att deltagande informanter har kommit olika långt i det egna 

åldrandet samt i varierande grad har erfarenhet av åldersrelaterade funktionsnedsättningar. 

Informanter av ett mer homogent åldersspann hade möjligtvis genererat något annorlunda 

resultat, eller åtminstone givit studien en specifik betoning. En fördel med bredden i ålder kan 

dock vara, som jag ser det, att informanter i olika faser av det individuella åldrandet kan bidra 

med erfarenheter kopplade till såväl syftet att belysa hur det är att leva på landsbygden som äldre 

som hur det är att mer kännbart åldras på landsbygden. Representerade bland informanterna 

finns även människor med olika boendekarriär. Fyra av studiens informanter är infödda eller 

uppväxta i S:t Anna och har levt hela eller merparten av sina liv på orten. Tre informanter är så 

kallade återflyttare, det vill säga människor som har bott på annan ort men återvänt till sin 

hembygd. Återstående två informanter är inflyttade skärgårdsbor, dock med en längre tids 

boende på platsen bakom sig. Även i detta fall bör nämnas att en mer homogen grupp avseende 

bakgrund troligtvis hade styrt studien i en mer enhetlig riktning och kanhända därmed tillåtit en 

djupare analys av givna förhållanden. Vinsten med urvalet av informanter kan dock vara att mer 

än ett perspektiv på upplevelsen av boendeplatsen har förvärvats, vilket i min mening minskar 

risken att förmedla en onyanserad bild av ämnet för studien.  

Tillvägagångssätt 

En första kontakt med fältet togs via e-post till olika föreningar i S:t Anna. Här presenterades 

studiens ämnesområde, syfte och användningsområde samt vad ett deltagande innebär. Gensvaret 

var på många håll positivt och resulterade i namn och telefonnummer till intresserade parter. Fyra 

av informanterna kontaktades direkt via telefon medan kontakten med resterade deltagare gick 

                                                 
27 Regionförbundet Östsam, Östergötlands natur (2006), http://www.ostsam.se/fakta/B_3.asp (2010-06-10) 
28 Regionförbundet Östsam, Hur gamla är östgötarna? (2006), http://www.ostsam.se/fakta/C_2.asp (2010-06-10) 
29 Regionförbundet Östsam, Var bor östgötarna? (2006), http://www.ostsam.se/fakta/C_1.asp (2010-06-10) 
30 Statistiska centralbyrån, Folkmängd efter region, kön och tid. 058201 Söderköping S:t Anna (2009), 

 http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp (2010-05-03) 
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via en femte. Ett informationsbrev med en närmare presentation av studien samt en redogörelse 

för villkoren med ett deltagande skickades ut till de informanter vars kontaktuppgifter jag besatt. 

Övriga deltagare informerades muntligen vid ett första möte. I datainsamlingen valde jag att 

använda mig av så kallade semistrukturerade intervjuer. En sådan metod innebär enligt Alan 

Bryman, professor i organisations- och samhällsvetenskap, att intervjuaren använder sig av en 

generellt utformad intervjuguide med olika frågeteman. Inom ramen för dessa teman ges 

utrymme för informanten att svara efter egna associationer och med egna ord.31 Tanken med 

detta tillvägagångssätt var att, i överensstämmelse med studiens teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter, anlägga ett individnära perspektiv. Intervjuerna har sedermera analyserats i 

enlighet med metoden Grundad teori samt med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv.  

Etisk reflektion 

Till att börja med vill jag, när det gäller etiska överväganden, lyfta fram den position som Bente 

Gullveig Alver och Ørjar Øyen intar: det finns inga entydiga svar om vad som är rätt och fel i en 

forskningsprocess. Detta eftersom varje situation är unik och kräver sitt situationsspecifika 

övervägande. Forskaren bör givetvis förhålla sig till och vägledas av de etiska riktlinjer som finns 

att tillgå, framhåller författarna, men hon bör vara medveten om att en färdig mall per automatik 

inte kan appliceras på en given situation.32 Synsättet understryker i min mening vikten av en 

kontinuerlig etisk reflektion från forskarens sida. En reflektion som är förankrad i aktuella 

förhållanden. För min del har tillämpningen av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer inneburit att 

information om studiens syfte samt rättigheter och villkor för deltagande har tilldelats 

informanterna varpå samtycke till medverkan har inhämtats. Insamlat material har vidare 

hanterats konfidentiellt samt enbart nyttjats i föreliggande arbete. Situationer av etiskt känslig 

karaktär, som har ställt krav på en för studien specifik etisk reflektion, är huvudsakligen tre. Den 

första är kopplad till min förmåga att tillförsäkra anonymitet. Informanterna har tilldelats 

fingerade namn varför anonymitet utåt, mot för deltagarna okända läsare, i det närmaste kan 

garanteras. Problematiken handlar om att många av studiens deltagare är bekanta och känner till 

varandras medverkan. Risken är, som Anna-Liisa Närvänen påpekar, att citat under sådana 

förhållanden kan bli identifierbara för deltagarna.33 För att undvika detta har personlig 

information, så som yrke eller ålder, avskalats i kombination med fingerat namn. I fall där jag har 

bedömt att möjlighet till identifiering är överhängande har inte heller fingerat namn skrivits ut. 

En andra problematik uppstod i samband med intervjusituationen. Vid ett par skilda tillfällen 

tyckte jag mig uppfatta en viss motvilja från informantens sida att samtala kring framtida 

möjligheter till ett kvarboende. Att tvingas reflektera över ett kommande åldrande och aspekter 

förbundna med detta kan eventuellt väcka obehag. När jag upplevde att så kunde vara fallet fann 

                                                 
31 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s.472. 
32 Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 2006), s. 21. 
33 Anna-Liisa Närvänen, När kvalitativa studier blir text (Lund, 1999), s. 66. 
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jag det inte försvarbart att gå djupare in på ämnet. Istället nöjde jag mig med att konstatera att 

information fanns att hämta också i detta förhållande. Motviljan i sig säger med andra ord något 

om informantens inställning i frågan. Ett tredje övervägande berör det faktum att kontakten med 

fyra av deltagarna skedde via en femte. Ett direkt samtycke inhämtades således först inför 

intervjutillfället. Vid detta möte redogjordes för studiens innehåll, syfte och användningsområde 

samt möjliga konsekvenser av ett deltagande och de medverkandes rättigheter. Upplysningar av 

ett sådant slag är enligt Alver och Øyen grundläggande för individens möjlighet att avgöra 

huruvida hon vill delta eller inte.34 I den beskrivna situationen stod jag inför att väga effektiviteten 

i tillvägagångssättet mot eventuella etiska nackdelar. Mot bakgrund av att informanterna i fråga 

erhållit upplysningar via en femte deltagare samt att möjlighet fanns att inhämta samtycke och ge 

tillbörlig information på plats, fann jag att nackdelen med metoden inte motiverade att göra avkall 

på förfaringssättets effektivitet.    

Analysens upplägg 

Ambitionen att förstå samspelet mellan människa och miljö kräver enligt Lazarus och Lazarus att 

varje komponent studeras enskilt för att så småningom vävas samman i en analys av själva 

relationen.35 I den mån det är möjligt att särskilja aspekterna har jag tagit till mig detta synsätt. 

Fokus riktas inledningsvis mot miljöspecifika aspekter av boendet för att därefter gradvis övergå 

till att se närmare på individens roll i relationen. Jag förbehåller mig dock rätten att i viss mån 

beakta båda aspekter genomgående i arbetet utifrån tanken att det, i och med den nära 

förbindelsen, vore ogynnsamt att söka förstå den ena utan hänsyn till den andra.  

 

Strukturmässigt har jag valt att dela in analysen i tre närliggande teman som alla bygger på 

varandra. Det första temat, Livsvillkor i skärgården, kartlägger vilka förutsättningar som utgör 

ramen för boendet och livet i S:t Anna. Vad som bidrar till upplevelsen av boendet, och 

motiverar ett kvarboende, behandlas i det andra temat, Värden och värderingar. Utifrån dessa 

pusselbitar behandlas slutligen frågan huruvida de boende önskar åldras i S:t Anna i det tredje 

temat Skärgård - en god miljö att åldras i? Bildligt talat kan dessa tre teman betraktas som 

komponenter i ett husbygge. Grunden till bygget återfinns i det första temat om förutsättningar: 

Vad har vi för material att arbeta med? Hur kan vi snickra ihop ett hållbart bygge? Vilken stomme 

måste finnas för att bygget ska bära? Det andra temat kan förstås som det som gör huset till ett 

hem; det handlar om värden och värderingar som uppfylls inom väggarna och skapar trivsel och 

hemkänsla. Hur väl det är möjligt att åldras i och omkring hemmet summeras i det tredje temat. 

Den summerande tråden fortsätter in i studiens slutdiskussion. Här har jag för avsikt att kortfattat 

sammanställa arbetets resultat och slutsatser samt knyta samman dem till en reflektion över 

samspelet mellan människa och miljö i förhållande till åldrande och förändring.    

                                                 
34 Alver & Øyen, s. 99-100. 
35 Lazarus & Lazarus, s. 80. 
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Livsvillkor i skärgården - en plats där land möter hav 

Glittrande vatten, saltstänkta klippor, skriande fiskmåsar. Kanhända en segelbåt i horisonten. För 

många människor är skärgård synonymt med ord som avkoppling, sommar, frihet och 

naturlighet. Detta menar Saltzman och pekar på skärgården som en ”fysisk och idémässig 

tillflyktsort från det urbana livets stress, rotlöshet och miljöproblem”.36 I följande tema vill jag 

dock söka mig bortom turiststråken och rikta fokus mot hur livet ter sig för S:t Annas bofasta 

befolkning. Ambitionen är att kartlägga vilka förutsättningar som präglar det dagliga livet samt 

hur dessa villkor upplevs och hanteras av invånarna. Med boendemiljö avses platsen som fysiskt 

och socialt rum. Båda dessa aspekter, framhåller kulturgeograf Susanne Stenbacka, samverkar till 

upplevelsen av en boendeplats.37 Av utsagor från de skärgårdsbor som jag har talat med blir det 

också tydligt att varken den fysiska eller sociala aspekten kan ignoreras då dessa i samverkan 

utgör själva boendemiljön. Därutöver tycks det finnas anledning att beakta personliga 

förutsättningar i form av minnen, erfarenheter och intressen som har visat sig vara av betydelse 

för hur väl en individ finner sig till rätta i skärgården, varför även denna aspekt lyfts fram i temat. 

Fysiska förutsättningar  

Gränsen mellan land och hav är ett handfast exempel på naturgivna förutsättningar i vår 

omgivning. En annan del av vår fysiska miljö utgörs av människoskapad aktivitet i form av 

bostäder, gator, affärer och dylikt. I det följande kommer jag huvudsakligen att koncentrera mig 

på miljön i den senare bemärkelsen. Detta med anledning av att de boendes behov främst är 

kopplade till denna aspekt av den fysiska miljön, företrädelsevis tillgången till diverse typer av 

samhällsservice.  

 

Serviceutbud i skärgården 

”Fisk! Det är väl det enda man kan köpa utav någon här ute”. Med dessa ord sammanfattar 

informanten Vilhelm serviceutbudet i S:t Anna. ”Både rökt och färsk” tillägger han med ett 

underfundigt leende. Det som åsyftas, bör tilläggas, är förhållandena under vinterhalvåret. Vilken 

service som finns att tillgå i närområdet är i stor utsträckning beroende på säsong. Vid sidan av 

rökerierna finns under vinterhalvåret enbart en lanthandel på orten. Avståndet till denna varierar 

informanterna emellan, framhållas kan dock att det inte är fråga om gång- eller cykelavstånd. De 

boende är således hänvisade till egen bil alternativt att beställa kommunal färdtjänst eller så kallad 

kompletteringstrafik. Under sommarens turistsäsong slår ytterligare ett mindre antal affärer och 

kiosker upp portarna i samband med att den första husvagnen rullar in på ortens camping. 

Sortimentet i dessa butiker är dock begränsat och prisläget relativt högt i förhållande till 

tätorternas stormarknader. Detsamma kan sägas vara gällande för den året-runt-öppna 

                                                 
36 Saltzman, s. 205. 
37 Stenbacka, Susanne, Landsbygdsboende i inflyttarnas perspektiv. Intention och handling i lokalsamhället (Uppsala, 2001), s. 

123.   
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lanthandeln. Med andra ord finns det ett visst mått av tillgänglighet men användbarheten är 

förhållandevis liten. På det hela taget finner jag det således befogat att kalla serviceutbudet 

begränsat. En sådan uppfattning ligger framförallt i linje med informanternas upplevelse av 

situationen. I samtalen visar det sig att invånarna, i avsaknad av närliggande service, har utvecklat 

ett antal strategier för att hantera vardagen och lösa praktiska problem. Inte minst blir 

framförhållning och planering nödvändigt för att organisera vardagslivet. Turen till affären 

förbereds genom att skriva inköpslistor, frysen fylls kontinuerligt på och ärenden i staden samlas 

till en och samma dag. Med hjälp av dessa medel upplevs logistiken överlag fungera väl. ”Man lär 

sig att leva med det att man kan ju inte ha bara mat för dagen” som informanten Ingrid uttrycker 

saken. Olyckor och plötsligt försämrad hälsa låter sig dock inte hanteras genom planering. För att 

möta den risk som avståndet till akutsjukvård innebär har ortens Bygdegård anordnat kurser i 

första hjälpen och dylikt. Detta tolkar jag i termer av ett samhälleligt engagemang. ”Det har nog 

de allra flesta varit på”, kommenterar informanten Alfred, ”Det är nog få undantag där tror jag 

och det är ju för att man vet att händer det så händer det och då är man själv bästa dräng så att 

säga”. En beredskap blir synlig också i det att befolkningen är vaksam på främmande bilar. 

Närmsta polisstation är i likhet med lasarett och vårdcentral belägen på behörigt avstånd. För 

många av informanterna kompenseras således bristen på närliggande service av en släkt- och 

grannverksamhet. Att erbjuda skjuts till staden, ge ett handtag när grannens båt ska i sjön, handla 

åt eller låna varor av varandra är vardagliga exempel på denna typ av samverkan. Informanten 

Astrid gör till och med gällande att det är tack vare att sonen med familj bor i närheten och kan 

hjälpa till med praktiska hushållssysslor som hon själv har möjlighet att bo kvar trots att åldern 

gör sig påmind ibland. 

 

Någon nämnvärd upprördhet över en begränsad tillgång till samhällsservice är svår att finna. 

Detta förstår jag i ljuset av att känslor av ett sådant slag i regel härstammar ur plötsliga skeenden. 

Serviceutbudet på landsbygden, framhåller kulturgeograf Marianne Abramsson, har dock 

försämrats gradvis.38 Toleransen kan även bottna i en medvetenhet om skärgårdslivets villkor. 

”Har du glömt att köpa jäst så kan du inte baka. Det är ju bara så” slår Ingrid fast. Självklarheten i 

kommentaren speglar som jag ser det livsvillkoren i skärgården. Allt är inte tillgängligt alltid och 

genast, vilket kan stå i bjärt kontrast till stadens ideal om utbud, valmöjligheter och ständig 

tillgänglighet i form av närbutiker och dygnet-runt-öppna jourbutiker. Acceptansen till gällande 

villkor kan även grunda sig i en förståelse för utvecklingen. Ur ett marknadsekonomiskt 

perspektiv bär det sig inte att driva någon nämnvärd företagsamhet på orten, framförallt inte 

under vinterhalvåret. Underlaget är inte tillräckligt. ”Det är ju vi själva som har ordnat till så att 

det är så lite service. För vi handlar inte i affären och vi åker inte i bussen, och vi skaffar inte fler 

barn!” blir informanten Alfreds kommentar. Tilläggas bör slutligen att det försämrade 

serviceutbudet, som Abramsson påpekar, i viss mån har kompenserats av en förbättrad 

                                                 
38 Abramsson, s. 39.  
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samhällsorganisation och nya möjligheter att uträtta ärenden från hemmet.39 Flertalet informanter 

lyfter också fram att de använder sig av Internet för bankärenden och dylikt. Moderniseringar av 

bostaden är en annan form av teknisk utvecklig som har underlättat boendet. Astrid berättar att 

hon tidigare värmde huset med ved men att hon nu, när orken inte längre räcker till, har låtit 

installera en värmepanna för pellets. Möjligtvis kan även dessa exempel ses en indikation på 

människans förmåga att anpassa sig efter de tillgångar som finns omkring henne.  

 

På naturens villkor  

En påtaglig aspekt av skärgårdslivet är naturens givna förutsättningar samt årstidernas skiftningar 

och de förhållanden som följer med dem. ”Det är två olika liv. Helt olika liv” blir informanten 

Signes omdöme om sommar- respektive vinterhalvåret. I mångt och mycket handlar det om 

sociala aspekter i och med att S:t Anna är en välbesökt turistdestination under semesterperioden. 

Årstiderna sätter dock, naturligtvis, även sin prägel på den fysiska miljön och dikterar på många 

sätt villkoren för vad som är möjligt att företa sig och på vilket sätt. Informanten Ebbe har bott 

en stor del av sitt liv på en ö varför årstidernas växlingar fick särskilt kännbara konsekvenser:  
 

Det var lite jobbigt då på vår och höst när isen skulle lägga sig. Då fick man ju handla så man 
klarade sig, ja, minst en vecka. […] Jag vet, armarna var rätt långa! 

 

I likhet med den begränsade service som beskrevs ovan tycks det ske en anpassning till rådande 

förhållanden även avseende naturliga villkor. Ebbe handlar så han klarar sig även om väder och 

vind skulle göra honom insnöad under en period. Ett mer vardagligt exempel på hur yttre villkor 

bemöts och hanteras tillhandahåller informanten Hedvig. Under isiga perioder använder hon sig 

av spark eller halkskydd under skorna för att förmå röra sig utomhus. Föreningslivets mest 

intensiva period, tillägger Signe, infaller under januari-februari varje år varför 

inomhusaktiviteterna vid denna tid på året är många. När det gäller skärgårdens specifika natur 

upplevs den överlag som en värdefull tillgång. Dock kan livet i denna miljö också vara förbundet 

med faror. Flertalet informanter har beskrivit att uppsikt hålls över varandra inom grannskapet. 

Ovan kopplades denna företeelse till en vaksamhet härrörd ur bristen på närliggande sjukvård 

eller tillgänglig polisstation. Vilhelm menar att orsaken även kan stå att finna i den karakteristiska 

miljön:  
 

Jag vet inte om det är särskilt något här ute i skärgården egentligen. De är ju vana vid, folk här 
ute, att man håller lite - bara för sjön och allt det här - så man håller ju mer koll på varandra. 
[…] Det är ju faktiskt så att man kanske behövs ibland.   

 

                                                 
39 Ibid. s. 39. 
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Vilhelm beskriver en tradition som har en direkt koppling till den fysiska miljön, i detta fall 

närheten till sjön. Tillägget att det ”faktiskt är så” att man behövs ibland tolkar jag som att miljön 

kan utgöra ett reellt hot varför uppsikten fyller sin funktion.  

Sociala förutsättningar  

Ett vanligt antagande om mindre samhällen på landsbygden, framhåller Janet Fast och Jenny de 

Jong Gierveld, är att de präglas av ”participation and a strong sense of social integration of 

residents”.40 Möjligtvis kan samhörighet och bygemenskap således bifogas till ord som associeras 

med ett landsbygdsboende. Materialet från S:t Anna ger, som vi ska se, underlag både för att 

motsäga och stämma in i detta antagande.  

 

Ett socialt nätverk 

Majoriteten av studiens informanter upplever, som ovan nämnt, att bristen på närliggande 

samhällsservice kompenseras av en släkt- och grannverksamhet. Nätverket tycks dock sträcka sig 

utöver en rent praktisk funktion och även innefatta en personlig omsorg. ”Jag har så fina 

grannar” berättar Astrid ”Och de har bekymmer om mig. […] Hör de inte av mig eller ser att det 

lyser så hör de av sig”. Flertalet informanter beskriver samma fenomen och kopplar det till en 

trygghetsaspekt. Hedvig menar att denna form av grannverksamhet i det närmaste är en 

förutsättning för ett tryggt boende på landsbygden som äldre. Möjligtvis kan avståndet till 

akutsjukvård eller faror förbundna med havet, som beskrevs ovan, ställas i kontrast till denna 

upplevelse av trygghet. Dessa faktorer tycks snarare borga för en otrygghet. Motstridigheten blir 

måhända förståelig om vi skiljer mellan fysisk och ontologisk trygghet. Den förra har att göra 

med avsaknad av hot i den yttre världen medan ontologisk trygghet, i sociologen Anthony 

Giddens definition, handlar om en inre tillit som huvudsakligen har växt fram ur traditioner 

skapade och upprätthållna av en bestämd grupp människor.41 Den samverkan och det levnadssätt 

som har byggts upp bland somliga av informanterna förstår jag som en sådan typ av 

stabiliserande och tillitsskapande sociala band. På andra håll i skärgården tycks situationen vara en 

annan och stämma mindre väl överens med bilden av lokalsamhällets bygemenskap. Här kan 

grannskapet snarare sägas vara präglat av vad som ibland benämns som ”svaga band”. Begreppet 

myntades enligt Lars Svensson, filosofie magister i socialt arbete, i syfte att beskriva relationer i 

ett grannskap där de boende är bekanta och igenkända av varandra utan att umgås nämnvärt 

privat.42 Vilhelm och Elsa ger uttryck för en sådan grannskapsrelation när de förklarar att de inte 

umgås med grannarna men självfallet hälsar och kanske växlar några ord med dem när de möts. 

En möjlig orsak till skilda upplevelser av hur grannkontakten ser ut kan möjligtvis härröra ur vad 

                                                 
40 Janet Fast & Jenny de Jong Gierveld, ”Ageing, disability and participation”, Rural aging red. Norah Keating (Bristol, 

2008), s. 63.  
41 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996), s. 102.  
42 Lars Svensson, Mötesplatser på landsbygden (Göteborg, 2006), s. 208.  
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Fast och de Jong Gierveld refererar till som ”lifelong linkages to people and place”.43 De 

informanter som upplever en bygemenskap har i regel åldrats tillsammans och på samma plats. 

Bristen på naturliga mötesplatser i kombination med en beskriven vaksamhet inför det obekanta 

kan sannolikt, för inflyttare till lokalsamhället, istället försvåra framväxten av sociala band. 

Oavsett vilken grad av intimitet som präglar grannskapsrelationerna upplever dock samtliga 

informanter att det existerar en form av tillsyn grannar emellan. Dess uppkomst har tidigare 

kopplats till faktorer så som faror i den fysiska miljön eller kompensering av brist på service. 

Såväl Vilhelm som Alfred kommenterar att observerandet även kan ha sin grund i nyfikenhet. 

Som Alfred förstår saken är detta en mer eller mindre naturlig följd av att det är liten rörelse i 

grannskapet. Till skillnad från övriga ger en av informanterna uttryck för att denna nyfikenhet 

kan vara besvärande. Informanten i fråga är tacksam över att det egna valet av bostad föll på en 

mer avskiljd plats:  

 

Det var ett hus mitt i byn, tänk om vi hade köpt det. Då hade de ju kollat direkt hur dags vi 
gick upp på morgonen och när vi lade oss och vad gjorde vi och vilka umgicks vi med. De 
hade haft stenkoll då.  

 

För många av de boende inger den beskrivna uppsikten en trygghet. I och med grannsamverkan 

kan den miljö som boendet erbjuder i form av avskildhet, stillhet och närhet till vatten uppskattas 

snarare än utgöra en fara. Av uttalandet ovan framgår dock att uppsikten även kan upplevas som 

en inskränkning av avskildheten. Majoriteten av informanterna gör emellertid gällande att det inte 

är problematiskt att värna om sitt privatliv. Husen ligger relativt glest på de flesta håll och det 

beskrivs existera en försiktighet och avhållsamhet i umgänget. Intressant i ovanstående citat är i 

min mening även den skillnad som görs mellan ”vi” och ”dem”. Detta är något som återkommer 

i samtalen med informanterna på ett sådant sätt att det framgår att en åtskillnad görs mellan 

infödda och inflyttade skärgårdsbor. Signe upplever att relationen mellan etablerade skärgårdsbor 

är relativt beständig och sluten varför det kan vara svårt att som utomstående komma in i 

gemenskapen. Detta tror hon beror på att S:t Anna historiskt sett har varit en isolerad plats vilket 

har medfört att de boende har utvecklat starka band till varandra och inte sällan är släkt eller 

ingifta i varandras släkter.  
  

Jag tror inte det är medvetet kanske, att de utesluter andra, men det är vi i släkten och vi grattar 
varandra på alla födelsedagar. Ja, det är liksom en sammanhållning. En släktsammanhållning. 
Och då är man inte i behov av så många andra heller.  

 

Signe ger oss här en inblick i att traditioner hålls levande och skapar en sammanhållning. Hon 

tillskriver släktskapet stor betydelse vilket ligger i linje med Giddens tes att släktskapssystemet 

”erbjuder ett relativt stabilt sätt att organisera ’knippen’ av sociala relationer över tid och rum”.44 
                                                 
43 Fast & de Jong Gierveld, s. 63.  
44 Giddens, s. 98.  
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Inte sällan tycks umgänget skärgårdsbor emellan vila på gemensamma minnen, vilket kan vara 

ytterligare en faktor till att det är svårt för inflyttade att delta i gemenskapen på lika villkor.  

 

Former för umgänge 

Betydelsen av vänskapsrelationer för äldres välbefinnande kan enligt Tornstam inte överskattas.45 

Svensson gör en liknande bedömning och riktar fokus mot den funktion som samtalet mellan 

äldre fyller. Dessa kretsar inte sällan kring dåtid, menar författaren, vilket inte enbart bör förstås i 

termer av nostalgi eller verklighetsflykt utan som kopplat till grundläggande frågor om att 

”bekräfta identiteten och hålla ihop den egna personhistorian”.46 Mötesplatser för äldre tycks 

således vara en betydelsefull aspekt av en god miljö att åldras i. Ingrid, Britta och Astrid lyfter 

fram tre förhållanden som är förbundna med ortens sociala förutsättningar. Med tanke på att 

många äldre har begränsad möjlighet att förflytta sig betonar Ingrid vikten av föreningsliv i den 

direkta närmiljön. Hög ålder, tillägger Britta, kan även medföra att det inte bjuds in till träffar i 

det egna hemmet i någon större utsträckning. För äldre kan det vara svårt att orka med de 

förberedelser som behövs menar hon. Att närmiljön, som vi har sett, saknar ett bredare utbud av 

samhällsservice innebär också en avsaknad av naturliga mötesplatser. Astrid uppskattade affären 

som fram till 1990-talet fanns på orten och beskriver den som en plats där hon kunde bli bekant 

med nyinflyttade:  

 

Det är ju värdefullt. Då träffar man människor, man blir bekant med alla människor. Idag 
känner man ingen som inte bor i närheten för att de byts ju ut och det kommer nya. Så det var 
ju en samlingsplats. Det saknar jag mycket faktiskt. […] För det var ju lika mycket det, den 
sociala biten, som att man behövde varor. 

 

Inställningen att närbutiken är värdefull inte enbart av praktiska skäl utan även som en arena för 

möten blir förståelig i ljuset av Svenssons vidare resonemang. Betydelsen av ”svaga band”, så 

som att bli ”bekant med alla människor” på orten, ska enligt författaren inte underskattas. Att 

känna varandra på ett ytligt plan tillhandahåller vad Svensson kallar ”en grundnivå av kontakter i 

omgivningen”.47 Utifrån beskrivna förhållanden tycks förutsättningarna för möten vara 

begränsade samtidigt som behovet av att träffa andra äldre enligt teoretikerna är stort. I S:t Anna 

finns dock en arrangerad mötesplats i form av ortens Bygdegård. Denna är mycket aktiv och 

välbesökt. Här anordnas kurser i form av matlagning, läsecirkel, filmkvällar, föreläsningar och 

liknande evenemang. Om man så vill kan upprättandet av Bygdegården förstås som ytterligare ett 

exempel på hur befolkningen kompenserar och väger upp sidor av landsbygdsboendet som 

riskerar att få negativa konsekvenser, i det här fallet risken för social isolering. Signe förstår å sin 

sida S:t Annas relativt isolerade läge som själva orsaken till ortens rika föreningsliv. Hon relaterar 

till ett närbeläget samhälle för att illustrera sin tankegång: ”Det där det är för nära, då åker man ju 
                                                 
45 Tornstam, s. 153. 
46 Svensson, s. 214-215.  
47 Ibid. s. 232. 
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till Söderköping och går på sina kurser och gör saker. Men i S:t Anna där måste vi, det ligger så 

långt ifrån annat så man har en annan sammanhållning och gör mer i föreningar”. Vad gäller 

nöjen och aktiviteter säger sig således de flesta informanter nå en grundläggande tillfredsställelse 

på orten. Skillnader kan dock urskiljas avseende vilken grad av umgänge och aktivitet som 

efterfrågas. Denna personlighetsanknutna aspekt förbises enligt min uppfattning såväl i 

aktivitetsteorin, som uteslutande sammanbinder en hög grad av social aktivitet med ett gott 

åldrande, som i disengagemangsteorin, vilken förespråkar en gradvis nedtrappning av aktiviteter. I 

min mening skiljer sig sannolikt behovet av sociala aktiviteter åt mellan olika individer liksom i 

olika faser av livet. Svensson framhåller också att det inte i första hand är graden av aktivitet som 

är av betydelse för välmående på äldre dagar, det väsentliga är snarare att det finns en kontinuitet 

i den sociala aktiviteten.48 

Personliga förutsättningar 

Vi bär alla med oss minnen, erfarenheter och intressen som vi har tillförskansat oss genom livet. 

Mycket tyder på att dessa aspekter är ett väsentligt led i preferensen att välja landsbygdsboende 

samt utgör ett perspektiv utifrån vilket informanterna tolkar och bedömer sin omgivning. Enligt 

flertalet informanter bidrar egenskaper och intressen till hur väl en människa finner sig till rätta 

och trivs i den unika boendemiljö som skärgården utgör.    

 

Att förtöja i skärgården   

Somliga av studiens informanter är infödda skärgårdsbor, en del är återflyttare medan åter andra 

är inflyttade till S:t Anna. Gemensamt för samtliga är en relation till bygden. För Britta och Ebbe 

var det ett självklart val att liksom sina föräldrar leva och försörja sig i skärgården. I deras 

berättelse framstår det inte som ett aktivt val: ”Det var inget märkvärdigt med det för det var ju, 

de hade det ju såhär alla” berättar Britta. Förankringen för återflyttarna tycks även den vara 

kopplad till en tradition. Genom sin uppväxt och genom att varje år ha tillbringat 

sommarmånaderna i S:t Anna har dessa informanter inte släppt taget om platsen och livet i 

skärgården. Samtliga återflyttare lägger vikt vid att de har en vana att bo och leva på landsbygden. 

Detta förstår jag i termer av att såväl en preferens som en kompetens för denna typ av livsstil har 

utvecklats. Preferensen att välja landsbygdsboende fanns vid tidpunkten för återflytten och drev 

fram densamma. Kompetensen att hantera förutsättningarna växte dock fram lite långsammare. 

Så här berättar Vilhelm om de, i jämförelse med staden, långa avstånden:  
 

Lite segt är det, var det i början här när vi kom ut och skulle till stan till exempel. […] Och 
tider, man sa ’vi kommer klockan tio’. Det stämde ju inte. En halvtimme efter kom man ju. 
Man har svårt att koppla om det.  

 

                                                 
48 Svensson, s. 163. 
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Efter att ha bott permanent i skärgården en tid upplever Vilhelm inte längre avstånden som långa: 

”Man blir som en norrlänning vet du, åka tjugo mil för att dansa!” blir kommentaren. Vad en 

människa upplever som långt eller otillgängligt tycks således beroende av vilken referensram hon 

gör sin bedömning utifrån. När Vilhelm väl växlat från ett stads- till ett landsbygdsperspektiv blev 

uppskattningen av tidsåtgång mer korrekt. I fallet med de inflyttade skärgårdsborna har det, något 

förenklat, varit partnern som fört dem till olika hörn av S:t Anna. För att bli hemmastadd anser 

även dessa informanter att vissa personliga karaktärsdrag är fördelaktigt, i synnerhet förmågan att 

stå på egna ben. Redan före flytten beskriver de sig ha haft såväl erfarenhet av som en förkärlek 

till landsbygden. Det faktum att Signe vuxit upp på landet anser hon vara en bidragande orsak till 

att en lärare uppmuntrade just henne att söka en ledig tjänst ute i skärgården. ”De hade inte vågat 

skicka en tjej från Linköping ut till S:t Anna” konstaterar Signe och hänvisar till att hon som 

ensambarn på landet var van vid att stå på egna ben och ta sig fram för egen maskin.   

 

En stomme i husbygget 

”Bor man här ute får man inte vara rädd för tystnaden och mörkret” konstaterar en av 

informanterna och inbegriper i detta uttalande en rad livsvillkor som en skärgårdsbo har att 

förhålla sig till. Under sommarhalvåret sjuder det av liv och rörelse på många håll i skärgården. 

Säsongsöppna småbutiker erbjuder både fetaost och soltorkade tomater. Återstoden av året ser 

villkoren annorlunda ut varför en förmåga att klara av enslighet och ett mer begränsat utbud av 

service enligt informanterna är önskvärt. När det gäller en något enslig tillvaro vill Alfred göra 

gällande att skärgårdsbor i regel har ett begränsat behov av socialt liv: 
 

Som någon bekant vi hade ute på ön här. Han skulle iland, de skulle åka till stan, och han 
vände på parkeringsplatsen - bilen står iland då - och nej, då ville han inte. Då vände han och 
åkte tillbaka hem. Han hade nog inte varit iland på ett år åtminstone.  

 

Mannen i exemplet är kanhända unik men även Vilhelm är av uppfattningen att skärgårdsbor i 

huvudsak finner sina intryck och sin stimulans i naturen snarare än i kulturella och sociala 

aktiviteter. Han tycker sig dock se en skillnad mellan infödda och åter- eller inflyttade skärbor 

avseende behovet av socialt umgänge och yttre stimulans. Han och hustrun har bott i både större 

och mindre städer innan de valde att flytta tillbaka till skärgården. Åren i tätorterna betraktar 

Vilhelm som en orsak till att paret emellanåt har behov av att byta miljö och träffa annat folk. En 

av studiens inflyttade informanter lägger än större vikt vid resande och menar att utfärderna i det 

närmaste har varit en förutsättning för att klara av att bo mer isolerat. I sammanhanget bör dock 

poängteras att det tycks finnas en väsentlig skillnad mellan att vara ensam och att känna sig 

ensam. Astrid sätter ord på detta:  

 

Det är ju väldigt ensligt på vintern, när det är vinter. Men den lider jag inte av, ensamheten. Jag 
kan känna mig mer ensam såhär i en större... bland mycket människor. […] Men det här med 
att vara ensam hemma och sådär, det har jag inga problem med. 
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Enslighet behöver således inte nödvändigtvis vara förbundet med känslor av ensamhet i negativ 

bemärkelse. Som Astrid och många med henne framhåller kan ensamhet i många fall snarare vara 

ett värde i sig. Vad gäller förhållandet med en begränsad tillgänglighet till service menar Astrid att 

en skärgårdsbo måste ha lite fantasi för att få vardagen att gå ihop. Denna egenskap och 

uppfinningsrikedom tror hon ”finns inom varje människa” samtidigt som erfarenhet tillskrivs 

stor vikt i sammanhanget. Att vana kan vara en faktor av betydelse för hur väl en individ finner 

sig tillrätta blir tydligt när Vilhelm refererar till ett nybyggt område i skärgården. Här blev en 

skiljelinje synlig mellan grannar med stadsbakgrund och grannar med tidigare erfarenhet av 

landsbygdsboende. Den förra gruppen upplevde det snart vara besvärligt att handla för en vecka i 

taget eller att vägarna saknade såväl asfalt som gatlyktor. De senare hade rutin på 

veckohandlandet och var, som Vilhelm uttryckte sig, ”vana att trampa i komocka” när mörkret 

sänkt sig. Min tes är att orsaken till skillnaderna även återfinns i vilka förväntningar som fanns på 

det nya bostadsområdet. Den vana som Vilhelm refererar till medförde sannolikt att 

förväntningarna på boendemiljön var mer rimliga och verklighetsförankrade för de med tidigare 

erfarenhet av landsbygdsboende. Detta innebar i sin tur, som jag förstår saken, att denna grupp 

hade en beredskap för att möta de krav som miljön ställde på sina invånare. Även Ingrid och 

Alfred har uppmärksammat att det krävs en viss anpassning till landsbygdens specifika livsvillkor 

för att trivas: 

 

Man kan alltså inte ta med sig stadslivet ut hit. För det fungerar inte. Det har vi ju bevis på, 
sådana som har trott att det är bara att flytta ut och leva. Och det går inte. De flyttar tillbaka 
efter ett och ett halvt - två år.  

 

Av samtalet framgår att paret inte tror att nämnda inflyttare har varit beredda på den verklighet 

som mött dem, speciellt under vinterhalvåret. ”Det lät ju naturligtvis så romantiskt men det är 

jäklar min själ inte romantiskt att sätta sig i en svävare vet du den femtonde januari och ge sig ut” 

kommenterar Ingrid. För att leva permanent i skärgården, menar paret, är det grundläggande att 

ha ett genuint intresse för det som finns i närmiljön, vilket främst är ett rikt djur- och naturliv. 

”Vi kan ju ut på sjön bara för att se någon speciell företeelse. Vi vet att det finns en uggla på 

Marö och vi kan åka dag efter dag för att se var den sitter” berättar Alfred. De människor som 

har försökt att bosätta sig i området men efter en tid vänt tillbaka till staden har i Alfreds tolkning 

saknat detta intresse: ”De är inte intresserade av abborrfiske eller av ugglan eller av de här 

naturnära upplevelserna. Då håller inte det. Man kan inte gå på asfalten fram och tillbaka här och 

promenera, utan man måste göra något annat”. Som jag förstår Alfred, och situationen i stort, 

erbjuder boendet inte enbart sommar och natursköna miljöer. Det ställer även en rad krav på 

individen i form av frånvaro av samhällsservice, otillgänglig terräng, långa avstånd på svagt 

underhållna vägar, mörka och bistra vintrar och dylikt. För att trivas med, eller åtminstone finna 

sig i, även dessa sidor av landsbygdsboendet krävs enligt flertalet informanter mer än en hobby 

eller ett intresse för aktiviteter knutna till sommarhalvåret. En stomme för att bygget ska bära kan 
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således sägas vara att individen har en preferens för skärgårdsboende i sin helhet samt utvecklar 

en kompetens för att hantera skärgårdens livsvillkor. 

 

Sammanfattning 

Den fysiska och sociala miljön sätter på många sätt ramarna för vårt dagliga liv. Informanterna i 

S:t Anna ställer sig dock inte passiva till rådande förhållanden utan skapar på olika vis gynnsamma 

förutsättningar att leva och bo inom dessa ramar. En begränsad samhällsservice hanteras genom 

utvecklandet av ett antal strategier. Faror och aspekter som riskerar att medföra negativa 

konsekvenser, så som avstånd till akutsjukvård exempelvis, bemöts med ett socialt nätverk där de 

boende håller uppsikt över varandra. Det tycks därmed finnas en koppling mellan en plats fysiska 

och sociala egenskaper och de beteenden som kan urskiljas hos dem som bebor området. En 

slutsats blir att den fysiska och sociala miljön framtvingar en anpassning av de boendes 

livsmönster samtidigt som invånarna, via utvecklandet av en social och kulturell ordning, i viss 

utsträckning kan anpassa miljön efter sina behov. Personliga resurser tillskrivs därutöver 

betydelse för hur väl en människa finner sig till rätta på landsbygden. Vana och rimliga 

förväntningar lyfts fram som en sida av myntet. I övrigt framhålls det som önskvärt att klara av 

enslighet, mörker och tystnad samt ha intresse för djur och natur. Många av dessa egenskaper 

återspeglas också i vad som värdesätts i boendemiljön. Vilka värden det närmare bestämt handlar 

om ska vi ägna oss åt i efterföljande tema. 

Värden och värderingar - hav och land i förening 

”Vi har ju allt här” framhåller Britta. Uttalandet kan tyckas strida mot den sammanfattning av 

tillgänglig samhällsservice som Vilhelm tidigare gjort, vilken draget till sin spets begränsades till 

rökt och färsk fisk. Den som åker den slingriga vägen ut mot S:t Anna ser heller inga köpcentra, 

stormarknader, biografer eller apotek. Ingen bensin att fylla upp tanken med. Av Brittas vidare 

resonemang framgår dock att vi bör förstå uttalandet som såhär: i S:t Anna finns allt hon kan 

önska sig. I följande avsnitt analyseras miljön utifrån de boendes värden och värderingar; det som 

kan sägas förvandla huset till ett hem och skapa hemkänsla och trivsel. I samtalen med 

skärgårdsborna har tre övergripande värden utkristalliserat sig: natur, frihet och delaktighet.  

Natur: Att leva i samklang med landskapet 

Beskrivningar av den säregna naturen i S:t Anna finns det gott om i informanternas utsagor. 

Somliga har livnärt sig av jorden eller havet i sitt yrkesverksamma liv. För andra har det främst 

varit en arena för friluftsliv och utomhusaktiviteter. Oavsett förhållande kan konstateras att 

naturen inte enbart finns där passivt, som en kuliss, utan att samspelet med landskapet snarare är 

av aktiv art. Informanterna upplever naturen. Många ger uttryck för att skogen eller havet är en 

plats för rekreation eller inhämtande av ny kraft. Inte sällan är det här som skeenden i livet, av 

såväl positiv som negativ art, bearbetas. Påtagligt är att naturen även upplevs som aktiv i sig själv. 

Utifrån föreställningen om landsbygden som isolerad och avfolkad görs kanhända bedömningen 
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att det inte ”händer mycket” på landsbygden. Enligt den bild som informanterna själva förmedlar 

händer det dock mycket, och det varje dag: 

 

Uppleva naturen, det finns ju så mycket. Det är aldrig likadant en enda dag. […] Bara man går 
samma väg och går hela tiden så har det alltid ändrat sig någonting. Det finns en blomma som 
inte fanns då och så kommer det en ny växt. Det är skiftningar. Vädrets växlingar och allting. 
Man upplever det så. Och det har varit till glädje för mig och det har varit så viktigt. Och det är 
därför jag tror att jag har trivts så bra.  

(Astrid)  

När man kommer ut på sjön vet du, det är också omväxlande. När solen kommer upp, ja, det 
är ju hur mysigt som helst. […] Det är ju som en film att sitta och titta på. Det är så jäkla 
vackert ibland.  

(Ebbe) 
         

I dessa utlåtanden blir det synligt hur informanterna erfar att omgivningen ”lever”. Astrid ger 

också uttryck för vikten av att vara en del av detta liv. Naturen har för henne varit en källa till 

trivsel. Sammantaget tycks behållningen av att vistas i naturen vara att den skänker både glädje, 

ögonfröjd och upplevelser. ”Det är ett skådespel varje gång man går ut” som en informant 

uttryckte sig. Vilken definition som läggs i att något ”händer” förstår jag som beroende av en 

individs specifika intresse och hennes personliga referensram. För Ebbe är naturen i sig en 

upplevelse, en filmföreställning. Sannolikt finns det människor som lägger en annan innebörd i 

begreppen ”upplevelse” och ”filmunderhållning”. Av studiens informanter upplever dock 

samtliga naturen som en levande plats med ständig aktivitet. Intresset för djur och natur har de 

gemensamt. Till att börja med kopplade jag detta intresse och den aktning som uttrycks inför 

naturen till det faktum att många av informanterna har livnärt sig inom jordbruk och fiske. Att på 

så vis vara beroende av naturen föreställde jag mig skapa en respekt för densamma. Alfred avvisar 

inte denna tes men gör en något annorlunda tolkning: ”Jag tror att det är mer, hur ska jag säga, 

[informant] har ju varit fiskare och jordbrukare, men det är ju det han älskar mest av allt”. Värdet 

av att leva i samklang med naturen kommer enligt denna förståelse före valet att livnära sig 

genom landskapet. Stenbacka framhåller också att den boendemiljö och den livsstil som 

människor väljer i stor utsträckning påverkas av ”vilka värderingar de har och vilka värden de 

tillskriver olika förhållanden”.49   

Frihet: Att leva efter eget huvud 

Vilken innebörd en människa lägger i begreppet frihet är sannolikt individuellt. För 

informanterna i S:t Anna tycks det främst handla om att ”rå sig själv” och ”vara sin egen” men 

även om frihet i en mer konkret mening; att kunna röra sig fritt och ha fria ytor omkring sig. 

Utifrån den första aspekten av frihetsbegreppet blir det förståeligt att majoriteten av 

informanterna värdesätter att ha eget hus. Resterande informanter konstaterar mest att eget hus 
                                                 
49 Stenbacka, s. 102.  
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mer eller minde följer på boendet i skärgården, men ger heller inte uttryck för att föredra någon 

annan boendeform. En fråga som aktualiseras är huruvida eget hus inte torde medföra en 

begränsning av önskad frihet i och med förpliktelser i form av underhåll och skötsel. 

Informanterna tycks dock inte uppleva saken på så vis. Moderniseringar och ombyggnationer har 

inte sällan genomförts i yngre år varför boendet i huvudsak inte kräver något omfattande arbete. 

De tyngre hushållssysslor som trots allt påträffas men inte orkas med får informanterna hjälp att 

utföra av yngre släktingar eller grannar. Kvar finns de dagliga vardagssysslorna. Som jag förstår 

saken upplevs dessa inte som en belastning. Snarare tycks de fungera som en daglig sysselsättning 

och, på ett djupare plan, som en bekräftelse på att individen klarar sig själv. Detta förhållande, 

liksom preferensen för eget hus, kan förstås utifrån Lena Jarlövs tes att människan har behov av 

skapande verksamhet: ”De väljer ett arbetsamt boende framför ett lättskött, de väljer låg standard 

framför hög, de väljer dålig service framför god för att i gengäld få kvaliteter som de värdesätter, 

kvaliteter som ’frihet’, möjlighet att forma sin miljö efter eget sinne, möjlighet att vara 

verksamma, att arbeta åt sig själv i en process som återförenar hjärnans och handens enhet”.50 

Vid sidan av att på så vis uppleva en känslomässig frihet framgår det i intervjuerna att frihet i en 

konkret bemärkelse också är av vikt. Elsa har under en period bott i två olika lägenheter i en 

medelstor stad i Mellansverige. Om detta berättar hon:  
 

Först bodde vi ju högst upp i ett hus. Det var långt att gå ner och inte bara att gå ut som man 
var van vid från, som man var född till. Sen när vi flyttade och bodde en tre-fyra år, då hade vi 
i alla fall balkong. Och det kändes skönt, just att få komma ut. Liksom öppna dörren och gå. 
Det är vad man vill ha, tycker jag. […] Just det här att man kan se långt. Man känner sig inte 
instängd utan det är en frihet.  

 

Att kunna röra sig i skog och mark genom att enbart ”öppna dörren och gå” värdesätts av 

samtliga informanter. För att återkoppla till den inledande tesen att olika innebörder kan läggas i 

frihetsbegreppet finner jag det intressant att Elsa beskriver avståndet i staden som långt. 

Generellt förknippas långa avstånd med landsbygd. Huruvida distansen upplevs som lång eller 

inte tycks beror på vilken typ av utbud som efterfrågas. För Elsa är det viktigt att vara nära 

naturen och den frihet hon förknippar med den. Kanhända finner en tredje person frihet i att 

snabbt och enkelt ta sig mellan diverse bekvämligheter varför ett stadsboende förefaller vara det 

bästa alternativet för att uppnå detta värde. Astrid ger å sin sida uttryck för ett omvänt 

perspektiv på staden än nyss nämnda. Hon finner en frihet och ett värde i att inte ha allt 

tillgängligt alltid:  

 

Det här med att bo på landet har väl sina fördelar också tror jag. Att vara lite ensam och klara 
sig själv, det är nog en viss tillfredsställelse. Det tror jag de flesta känner. Och liksom det där, 
ja, att man inte är så beroende.  

  

                                                 
50 Lena Jarlöv, Boende och skaparglädje (Göteborg, 1982), s. 169. 
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I och med att det inte är nära mellan instanser får individen själv lösa vardagliga situationer, vilket 

i Astrids mening kan föda en tillfredsställelse. Det är att klara sig på egen hand, menar hon, som 

skapar verkligt oberoende.  

Delaktighet: Att leva i gemenskap med andra 

Ett motiv för landsbygdsboende, skriver Stenbacka, är att det upplevs som mer socialt - lokalt 

och personligt - jämfört med att bo i staden.51 Majoriteten av informanterna upplever också att 

det finns en stark samhällsgemenskap på orten, vilket värdesätts. När Hedvig beskriver 

lokalsamhällets samhörighet i kontrast till ett stadsliv använder hon följande ord: 

 

Det är ju det, vi häromkring, vi är ju fem tanter som är i ungefär samma ålder som håller ihop. 
[…] Så det är just det här att vi tar hand om varandra på ett annat vis. Jag vet, jag har ju en 
svägerska i Norrköping som är lite över åttio och ’jag ser aldrig något folk’ säger hon. Hon är 
ute ibland och går ’men inte ser jag något folk inte’. Precis ensam.  

 

Trots att det är relativt glest mellan husen upplever Hedvig att risken för att bli ensam är mer 

överhängande i staden. Som jag tolkar uttalandet ser väninnan i fråga troligtvis folk, men hon ser 

inget folk som hon känner igen eller har en relation till. I staden kan en människa således bli 

anonym på ett sätt som inte är möjligt på en mindre ort. Hedvig beskriver därutöver att 

människorna i hennes sociala nätverk är i ungefär samma ålder. I Tornstams mening bör 

betydelsen av en sådan ålderslikhet inte underskattas. Människor i likartad ålder har i regel också 

likartad historisk erfarenhet, likartad position i det nuvarande samhället samt en likartad framtid. 

Detta innebär att äldre kan ha ett stort utbyte av varandras erfarenheter.52 Funktionen av sociala 

nätverk kan enligt Tornstam analyseras också på andra sätt än i termer av utbyte av erfarenheter. 

Det kan vara fråga om en känslomässig närhet, att få en roll i ett givet sammanhang eller att helt 

enkelt umgås socialt och ägna sig åt sociala aktiviteter.53 Slående i föreliggande studie är hur 

kontakterna i grannskapet för många av informanterna uppfyller samtliga av dessa aspekter. I 

vissa fall fyller en och samma kontakt flera funktioner. Ingrids uppfattning är därutöver, i likhet 

med Stenbackas tes om landsbygden som lokal och personlig, att närhet inte enbart är 

förbehållet den privata sfären utan även kan sätta sin prägel på offentliga tjänster i 

lokalsamhället. Som exempel nämner hon att de äldre i området i många fall vet vilka personer 

det är som arbetar inom hemtjänsten, vilket i Ingrids mening borgar för att relationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare blir mer personlig. Det civila kontaktnätet fyller dock på många sätt 

avgörandet för äldre människors välbefinnande, kommenterar Tornstam, och lyfter fram att ”det 

informella nätverket beräknas stå för tre gånger så stor arbetsinsats som det formella 

omsorgssystemet, när det gäller omvårdnad av hemmaboende äldre”.54 Får vi tro Paulssons 

                                                 
51 Stenbacka, s. 108.  
52 Tornstam, s. 153-155. 
53 Ibid. s. 148-149.  
54 Ibid. s. 149.  
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förutsägelser om att samhällsekonomin inte förmår öka i takt med en åldrande befolkning 

kommer detta förhållande troligtvis inte att minska i framtiden. Julia Rozanova, Donna Dosman 

och Jenny de Jong Gierveld lyfter även de fram vikten av ett kontaktnät för äldre, men betonar 

snarare dess socialpsykologiska betydelse när de framhåller att ”social participation has positive 

associations with better health and well-being in later life”.55 I ljuset av detta blir det särskilt 

förståeligt att delaktighet och social gemenskap för många av studiens informanter, inte minst i 

egenskap av att vara äldre, lyfts fram som ett betydelsefullt värde. Tilläggas bör dock att 

umgänget överlag sker på individens egna villkor, som vi har sett utgör avskildhet och möjlighet 

att ”rå sig själv” också uppskattade värden.  

 

Sammanfattning 

Det är inte miljömässiga faktorer i sig, menar Lazarus och Lazarus, ”that makes a difference in 

our lives but its personal significance or relational meaning”.56 Med andra ord är det den mening 

vi tillskriver förhållanden som har den avgörande betydelsen för huruvida vi upplever dem som 

acceptabla, gynnsamma och värdefulla eller oacceptabla, besvärliga och oattraktiva. Vad som 

utgör en god miljö tycks således i stor utsträckning ligga i betraktarens ögon. De tillgångar som 

finns att hämta på landsbygden och i skärgården innefattar kanhända inte bensin. Däremot kan 

informanterna, för att uttrycka sig bildligt, i många fall tanka kraft i naturen och hos varandra. 

Med hänsyn till vad som efterfrågas och värdesätts i boendemiljön, det vill säga natur, frihet och 

delaktighet, tycks S:t Annas miljö erbjuda önskvärda tillgångar. Detta förstår jag som en 

bidragande orsak till valet att bo och leva på platsen. Det är också utifrån detta förhållande som 

jag förstår det faktum att samtliga informanter säger sig ha viljan och ambitionen att bo kvar i 

framtiden. I följande tema, Skärgård - en god miljö att åldras i?, kretsar resonemanget kring huruvida 

ovan nämnda värden kan uppfyllas i samband med förändringar knutna till det egna åldrandet.  

Skärgård - en god miljö att åldras i? 

Om vi är lyckliga nog att leva länge, framhåller Lazarus och Lazarus, kommer vi alla att åldras.57 

Medan föregående teman har behandlat nuvarande förhållanden i syfte att belysa hur det är att 

leva och bo på landsbygden som äldre riktas nu fokus mot landsbygden som en ram för det egna 

åldrandet. Miljöns sociala och fysiska förutsättningar har hittills, i stora drag, visat sig vara 

kompatibla med skärgårdsbornas värderingar. Med andra ord har miljön uppfyllt de värden som 

informanterna efterfrågar av ett boende. Detta förstår jag som icke ovidkommande för följande 

faktum: ett kvarboende är önskvärt. Åldrande medför dock i regel förändringar av individens 

kapacitet i form av begynnande funktionsnedsättningar. I det följande kommer förutsättningar 

och värden i miljön således behandlas i termer av behov och önskemål hos individen. En 

                                                 
55 Julia Rozanova, Donna Dosman & Jenny de Jong Gierveld, ”Participation in rural context: community matters”, 

Rural ageing red. Norah Keating (Bristol, 2008), s. 75.  
56 Lazarus & Lazarus, s. 80.  
57 Ibid. s. 3. 
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springande punkt blir följaktligen huruvida dessa aspekter kan sägas stämma överens, uppfyllas 

inom boendemiljöns ramar och möjliggöra ett kvarboende. 

Livskvalitet i boendet; behov och önskemål 

Genom etablerandet av ett antal strategier har informanterna i S:t Anna ordnat så att 

grundläggande fysiologiska och materiella behov, med aspekter så som transport, 

livsmedelsförsörjning och praktiska göromål, fungerar adekvat. En fråga som aktualiseras i 

sammanhanget är hur länge invånarnas behov kan tillfredsställas inom orten allteftersom 

dessa behov ändrar karaktär. Även om hög ålder inte per automatik innebär sjukdom och 

funktionsnedsättningar med efterföljande behov av sjukvård, kommenterar Paulsson, 

innefattar denna period sådana aspekter för många människor.58 Ovannämnda fråga blir 

således satt på sin spets inte minst avseende tillgången till akutsjukvård. Elsa och Vilhelm har 

en äldre bekant med hjärtproblem som ur denna aspekt kan sägas leva under problematiska 

betingelser. Hon är ensamboende på en ö utan broförbindelse.  

 

Vilhelm: Men flytta därifrån gör hon i alla fall inte.  

Elsa: Som vi ser det så tycker man att hon borde flytta iland. Men sen klart, gäller det en själv 
så vill man ju bo där man är hemma. 

 

Ur ett rationellt perspektiv anser Elsa att det bästa vore att släktingen flyttade iland, 

åtminstone under vinterhalvåret. Om isen lägger sig är svävare det enda sättet att ta sig till 

och från bostaden. Samtidigt kan hon identifiera sig med viljan att bo kvar då hon refererar 

till att man vill ”bo där man är hemma”. Oviljan att flytta iland, som parets bekant uppvisar, 

blir i min mening förståelig i ljuset av Stenbackas konstaterande: ”Boendet innehåller andra 

aspekter och kvaliteter som är viktigare än att lösa vardagen på enklast möjliga vis”.59 Faktum 

är, menar författaren, att materiella behov som ytterst är kopplade till vår överlevnad inte 

sällan tillskrivs mindre betydelse än behov av mer känslomässig och existentiell art.60 

Resonemanget aktualiserar avvägningen mellan praktiska och känslomässiga aspekter av 

boendet. På ett djupare plan handlar det i min mening om trygghet och vad detta begrepp 

innebär för informanterna. I många uttalanden finner jag en underliggande dimension som 

kan tyda på att det anses viktigare att trygga vad som upplevs som livskvalitet än att trygga en 

omedelbar tillgång till service och vård. Båda dessa dimensioner blir synliga i Vilhelms tanke 

kring äldre boende i området: 

 

Det är ju lite tråkigt att de inte kan komma iväg. Som det går i staden. Där kan de ju ta sin 
rollator och gå ut runt knuten och köpa lite. Det går ju inte alls här. Men de trivs ju här ute. De 
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vill ju bo kvar. Jag tror inte det går att sätta in en sådan person som är skärgårdsbo inne i stan 
då de blir gamla. Då dör de nog rätt snabbt. Så det är nog inte riktigt lyckat det heller. 

 

De äldre som omnämns i de två citaten ovan väljer, som jag förstår saken, bort närheten till vård 

respektive affärer till förmån för en upplevd livskvalitet som man inte tror sig finna i staden. 

Trots att det kan anses tveksamt huruvida dessa äldres materiella behov uppfylls i tillräcklig grad, 

kan tolkningen i min mening göras att deras önskemål och eftertraktade värden mer än väl 

tillgodoses.  

Att hantera åldrandet; olika former av coping  

För närvarande upplever samtliga informanter att de klarar av sitt boende. Moderniseringar har 

inte sällan genomförts varför skötseln av husen har minimerats. Om ett handtag med tyngre 

sysslor undantagsvis behövs finns hjälp att tillgå i form av släkt- eller grannsamverkan, alternativt 

att erhålla respektive köpa i kommunal eller privat sektor. Hedvig är dock medveten om att 

förhållandena kan försvåras i takt med att hon själv eller människorna i hennes omgivning blir 

äldre:   

 

Man tänker ju på det där i alla fall, man blir äldre och kanske blir dålig och det försvinner folk. 
Då blir det ju sämre att bo såhär.  

 

Förutsättningar och värden har tidigare behandlats separat och ställts emot varandra. När det 

gäller möjligheten att åldras i sitt hem förenas dock dessa aspekter till ett: hälsa. Att vara frisk, 

eller åtminstone bevara hälsan på nuvarande nivå, beskrivs med andra ord både som en 

förutsättning för kvarboende och som ett övergripande värde. En livsbetingelse för äldre 

människor är dock, framhåller Lars-Eric Jönsson och Susanne Lundin, att leva med risken att 

åldern kan medföra oönskade konsekvenser i form av sjukdom och funktionsnedsättningar.61 

Samtidigt som pensionärslivet och den omgivande naturen erbjuder möjlighet till ett ansenligt 

handlingsutrymme medför åldern inte sällan en begränsning i förmågan att nyttja detta utrymme. 

Hur människor bemöter denna paradox är enligt författarna i stor utsträckning avhängigt 

individens syn på åldrandet i sig. Det kan betraktas antingen som en naturlig och oåterkallelig 

process som individen har att acceptera eller inte acceptera, alternativt som en process att med 

alla tänkbara medel motarbeta.62 Min samlade bedömning av informanternas inställning är att 

konsekvenserna av åldrandet i viss mån motarbetas men att samtliga accepterar åldrandet som en 

naturlig process. I motsats till vad som kan tyckas går dessa förhållanden inte sällan hand i hand. 

Ett lämpligare uttryck än ”motarbeta” är för studiens resultat nämligen ”bemöter”. 

Informanterna bemöter konsekvenserna av åldrandet. I flera fall har en anpassning skett till de 

förändrade villkor som åldrandet har inneburit i form av försämrad kroppslig ork eller 
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begynnande funktionsnedsättningar. Hedvig beskriver exempelvis att hon har övergått till att odla 

och plantera sina blommor i krukor och listor istället för att hålla sig med rabatter. På så vis kan 

hon fortsätta att glädjas åt grönskan även om krafterna inte räcker till för något omfattande 

trädgårdsarbete. Genom att lägga sin ambition på en nivå som motsvarar den egna förmågan kan 

äldre, framhåller Margareta Ågren, också uppleva en fortsatt livstillfredsställelse trots begynnande 

krämpor.63 Lazarus och Lazarus skiljer å sin sida mellan två former av copingstrategier. Som vi 

minns handlar coping om individens förmåga att hantera den stress som inre eller yttre 

förändringar av den egna livssituationen i regel medför. Problemfokuserad coping innebär att 

individen strävar efter att förändra sakläget i syfte att eliminera eller minimera det som orsakar 

stress. Sådana ansträngningar görs inte i känslofokuserad coping utifrån antagandet att orsaken till 

problemet står bortom individens kontroll. Istället riktas kraft mot att reglera de negativa känslor 

som stressen väcker.64 Att installera en värmepanna för pellets när orken att hugga ved tryter eller 

utrusta skorna med halkskydd för att förmå röra sig på isiga vägar är enkla exempel på 

problemfokuserad coping. Kroppsliga besvär är svårare att åtgärda på egen hand varför fokus i 

dessa fall riktas mot att hantera känslorna kring besvären, vilket kan sägas vara en form av 

känslofokuserad coping. ”Man måste inse sina begränsningar också” kommenterar Astrid apropå 

åldersrelaterade krämpor. Samtidigt upplever hon, i likhet med ytterligare ett par av studiens äldre 

informanter, att det i vissa avseenden finns ett glapp mellan det hon önskar göra och det hon 

förmår att genomföra, vilket kan väcka känslor av frustration, irritation eller oro. När ett problem 

varken kan avhjälpas eller hindras från att orsaka stress återstår enligt Lazarus och Lazarus för 

individen i fråga att ompröva sin situation. Enkelt uttryck handlar det enligt författarna om att 

övertyga sig om att problemet inte är värt att bekymra sig över. På så vis möjliggör vi för oss 

själva att fortsätta leva i en situation eller under förhållanden som vi inledningsvis definierade 

som oacceptabla.65 En annan del i omprövningen, vill jag tillägga, handlar om att inta ett nytt 

perspektiv. När det gäller paradoxen med ett handlingsutrymme som inte alltid kan nyttjas fäller 

Astrid följande omdöme:  

 

Jag har ju inga krav på mig. Jag behöver inte åka och jobba och jag behöver inte, om jag inte 
kan och vill göra något någon dag så låter jag bli. Det är ju fördelen med att vara gammal. 

   

Samtidigt som åldern inte sällan medför begränsningar i görbara sysslor tycks livet som äldre vara 

inrättat på så vis att konsekvenserna av detta förhållande minimeras. Saker och ting måste inte 

göras idag. De kan göras imorgon eller när orken nu infinner sig. Astrid jämför med livet som 

arbetsför och finner att tillvaron trots allt går ihop under nuvarande förhållanden. Hedvig belyser 

ytterligare ett sätt att hantera egna bekymmer, nämligen att relatera till andra som har en 
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besvärligare boendesituation än den egna. På så sätt kan hon känna tacksamhet över sin egen 

situation och i likhet med Astrid uppleva att boendet trots allt fungerar väl.  

 

Att åldern betraktas som en naturlig process av informanterna finner jag befogat att konstatera. 

Hedvig berättar att hon har krämpor ”som man får när man blir gammal” som hon säger. Om 

den egna hälsostatusen på liknande vis värderas med åldern som referensram, vilket studiens 

informanter i min mening gör, blir bedömningen i samtliga fall att tillvaron är relativt bra. Inte 

minst med tanke på att de ännu kan bo och leva i sina hem. För de yngre och friskare 

informanterna är åldrandet av naturliga skäl mindre påtagligt. Denna grupp har ännu inte upplevt 

att åldern hindrar dem i deras vardagliga liv eller att det finns ett glapp mellan hur de vill bo och 

hur de klarar av att bo. En medvetenhet kan dock sägas finnas om att förhållanden i framtiden 

kan ändras och framtvinga en omprövning av möjligheten att bo och leva i sitt nuvarande hem. 

Hur långt informanterna har kommit i dessa tankar varierar. ”Vi tror inte att det kommer att 

hända, vi ska vara unga hela livet” ler Alfred. Uttalandet är förstås ironiskt men illustrerar likväl 

en märkbar tendens: så länge hälsan finns funderar man inte så mycket över framtida möjligheter 

att bo kvar. Därutöver kan olika sätt att personligen förhålla sig till åldrandet identifieras. Signe 

föreställer sig att eventuella framtida utmaningar bättre kan hanteras om hon i förväg har tänkt 

igenom olika scenarion: ”Jag tror att det är bra att man på något sätt har en mental beredskap på 

att vi kan inte kanske bo hela vårt liv i vårt hus” som hon säger. Andra informanter tycks 

prioritera att leva för dagen och i möjligaste mån låta bli att oroa sig för kommande skeenden. 

Åldrande och framtid; tankar om den tid som kommer  

En bärande tankegång i social-ekologiska teorier, vilket kortfattat nämndes inledningsvis, är att 

den miljö inom vilken en individ är verksam ständigt utsätter henne för ett tryck. Beroende på 

individens förmåga att möta kraven från omgivningen krävs ett visst mått av anpassning.66 

Väsentligt i teorin är att anpassningsnivån utgör en balanspunkt mellan individens förmåga och 

trycket från den sociala miljön. Var balanspunkten återfinns för studiens informanter tycks 

variera individerna emellan, vilket också får konsekvenser för hur de ser på framtiden för 

boendet. ”De får nog bära dän oss det tror jag” säger Ebbe medan Signe vill flytta innan det blir 

en absolut nödvändighet, hon tror sig inte trivas i ett boende som hon inte förmår sköta om. 

Möjligtvis kan Ebbe och Signe sägas representera två olika synsätt. Gemensamt är önskan att bo 

kvar i det nuvarande hemmet. Skiljelinjen gäller snarare i vilken grad denna önskan övertrumfar 

andra aspekter av mer praktisk art. För tydlighets skull kan vi låta Ebbe och Signe representera 

två motpoler och betrakta deras inställning till platsen och åldrandet utifrån de tre värdena natur, 

frihet och delaktighet. För Ebbe tycks naturen i sig, det aktiva liv som den står för, vara gott nog 

medan naturen för Signe är en plats för egna aktiviteter och friluftsliv. Frihet innebär för Ebbe att 

åldras i sitt hem och i en familjär miljö. Även Signe vill förvisso åldras i hemmet men under 

förutsättning att hon kan sköta om det. För Signe är delaktighet i form av interaktion och 
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möjlighet att upprätta sociala kontakter ett kriterium för en god plats att åldras på. Ebbe anser att 

det ”räcker gott” med de kontakter han har med familj och grannar. Huruvida S:t Anna betraktas 

som en bra plats att åldras på eller inte tycks således vara beroende av vad individen i fråga 

prioriterar och önskar få ut av sitt boende under denna fas av livet. Detta återverkar i sin tur på 

inställningen till i vilket skede en flytt kan bli aktuell. De informanter som ligger närmare Ebbes 

synsätt tycks inte ha funderat nämnvärt över en framtida flytt eller hur de skulle önska att ett 

framtida boende vore utformat. Detta blir förståeligt i ljuset av att man, när en flytt blir aktuell, 

förställer sig vara i ett relativt dåligt hälsomässigt skick. För andra, som ligger närmare Signes 

åskådning, tycks en flytt vara närmare förestående. Så här resonerar Astrid om sitt önskade 

kvarboende:   

 

Så länge jag kan. Så länge jag kan klara mig själv och liksom vara med lite. För bara sitta 
hemma och sådär, det är ju inte så roligt det heller.  

 

Astrid vill ”vara med lite”. Återigen tycks det finnas andra värden än att blott överleva i sitt hem. 

I det här fallet blir dessa ”andra värden” dock ett incitament för att flytta snarare än att stanna 

kvar. Orsaken är som jag ser det att åldersrelaterade besvär på sikt kan medföra att de värden 

som uppväger bristen på bekvämligheter inte kan infrias. I ett sådant scenario uppfylls värden 

som delaktighet, frihet och naturnärhet kanhända bättre på annat håll, om än i en något ny 

tappning. Generellt kan sägas att de värden som presenterats som betydelsefulla i någon mån 

följer med i dessa informanters tankar om ett framtida boende. Närhet till natursköna platser lyfts 

fram som fortsatt viktig liksom möjligheten att vistas utomhus. Att ”rå sig själv” och ha tillgång 

till ett privat rum värdesätts också. I den mån det är möjligt vill säga, även den här kategorin 

föreställer sig vara i ett sämre hälsomässigt skick när en flytt väl kan komma ifråga. Trots att det 

finns ett ålderdomshem på orten, som torde uppfylla preferensen för en landsbygdsmiljö, 

framstår inte detta som ett attraktivt alternativ. Orsaken anges vara att de boende på hemmet är 

så pass gamla och sjuka att någon större behållning av miljön inte är att vänta. Oviljan att tänka 

sig en flytt till denna institution tolkar jag således i termer av att informanterna för närvarande, då 

samtliga är relativt friska, har svårt att identifiera sig som boende på S:t Annas ålderdomshem. 

Ytterligare en aspekt tillhandahåller David Gaunt, professor i historia vid Södertörns högskola, 

som påpekar att morgondagens äldre kommer att leva friska allt högre upp i åldrarna, varför 

alternativet med ett uteslutande omsorgsbetonat boende kanhända inte är eftersträvansvärt.67 

Vikten av delaktighet och social gemenskap i ett framtida boende betonas i varierande grad. Som 

tidigare framförts är det min tro att behovet av socialt umgänge och sociala aktiviteter skiljer sig 

från person till person. Svensson framhåller också, som tidigare nämnt, att det inte i första hand 

är graden av aktivitet som är av betydelse för välmående på äldre dagar, det väsentliga är att det 

finns en kontinuitet i den sociala aktiviteten.68 Finns det, i ett framtida boende för äldre, en 
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kontinuitet också i möjligheten att rå sig själv och vistas i naturen är förutsättningarna - i 

kombination med en anpassning av ambitionsnivån - kanhända relativt goda för att 

informanterna ska finna sig tillrätta också i ett framtida boende.  

 

Sammanfattning   

Åldrandet förändrar i regel möjligheten att leva efter inarbetade livsmönster. För många sker 

dock, som en del i hanteringen av åldrandet, en anpassning efter förmåga. I och med detta kan 

individen, enligt Ågren, uppleva en fortsatt livstillfredsställelse. Till vilken gräns tillfredsställelsen 

kan uppnås i det egna hemmet har visat sig bero på vilka prioriteringar individen gör och vad 

som värdesätts mer än annat. För informanterna i S:t Anna går livet ännu sin gilla gång. För 

närvarande anser de sig leva ett gott liv i sin boendemiljö och uttrycker en önskan att fortsätta 

leva här i framtiden, förutsatt att hälsan tillåter det. I ordväxlingen mellan Britta och Ebbe 

framgår önskan att bo kvar ställt emot åldrandets villkor samt hur paret hanterar glappet 

däremellan genom att ta dagen som den kommer. Så länge de förmår vill de bo kvar och än så 

länge kan de ro ut med fiskebåten och lägga sina nät:  

 

Britta: Det går. Än så länge. Men du vet att vi är ju gamla. Så idag sitter vi här men vi vet ju inte 
ett dugg imorgon. Vi hoppas ju att vi ska klara oss ett par år i alla fall, eller vad tror du? 

Ebbe: Ja. Vi behöver ju ha upp näten! Nej men, man får väl ta dagen som den kommer.  
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Avslutande diskussion 

Inom naturvetenskapen används begreppet resiliens för att beteckna ekosystemets förmåga att 

klara av störningar och återhämta sig utan att övergå till ett sämre tillstånd än innan.69 I en 

symbolisk mening anser jag, i ljuset av studiens resultat, begreppet vara applicerbart även för de 

äldre boende i S:t Annas skärgård. Att vara äldre, framhåller Lazarus och Lazarus, innebär att ha 

växt upp under omständigheter som på många sätt har förändrats under livets gång.70 En 

liknande iakttagelse gör Jönsson och Lundin varför slutsatsen dras att äldre människor inte sällan 

har utvecklat en förmåga till flexibilitet.71 Bilden av äldre som beroende och stela, vilken 

inledningsvis sattes i kontras till de krav på självständighet och flexibilitet som landsbygdsboende 

kräver, tyck således inte vara helt korrekt. Inom ramen för vissa fysiologiska begränsningar, 

tillfogar Berger och Luckmann diskussionen, uppvisar den mänskliga organismen i stort ”en 

oerhörd formbarhet i sitt gensvar på de krafter i miljön som påverkar den”.72 Begreppet resiliens 

får således, i detta resonemang, beteckna den förmåga som informanterna har uppvisat att 

hantera såväl yttre förhållanden i miljön som inre förhållanden kopplade till det egna åldrandet. 

Serviceutbudet i närmiljön har gradvis försämrats och åldersrelaterade funktionsnedsättningar har 

smugit sig på. Genom att anpassa sig till och acceptera förhållanden som ligger bortom den egna 

kontrollen samt bemöta och förbättra för individen påverkningsbara faktorer har de boende, som 

jag ser det, klarat av dessa störningar utan att övergå till ett tillstånd som är nämnvärt sämre än 

tidigare.       

 

En utgångspunkt i studien har varit antagandet att människa och miljö samspelar med varandra 

samt att detta samspel är av betydelse för hur väl en individ finner sig tillrätta på en given plats. 

Inledningsvis riktades fokus mot miljön för att gradvis, via en reflektion kring boendemiljöns 

speciella betydelse för individen, skifta över till att fokusera individen. Med anledning av dess 

sammanlänkande karaktär har dock båda aspekter närvarat genom studien. Denna linje följer nu 

med in i studiens övergripande sammanfattning av de resultat som erhållits i respektive tema.    

En plats där land möter hav 

De må leva i en värld av öar, men informanterna i S:t Anna är inga öar. Metaforen är tänkt att  

anspela på ett förhållande som blev synligt i arbetets första tema: Livsvillkor i skärgården. Här 

kartlades under vilka förutsättningar boendet i en värld av öar verkar. Fysiska villkor, så som 

gränsen mellan land och hav, sätter på många sätt ramarna för individens levnadsmönster. När 

strandkanten nås får färdsättet anpassas efter nya förhållanden. Inom denna form av givna 
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gränser har människan samtidigt möjlighet att utforma sitt liv efter tycke och smak. Hon kan välja 

att simma eller ro en båt. I studien framkom att de boende har utvecklat ett antal strategier för att 

hantera och bemöta de livsvillkor som existerar i skärgårdsmiljön. Planering och framförhållning, 

ett samhälleligt engagemang samt släkt- och grannsamverkan utgör exempel på hur 

informanterna genom upprättandet av en social och kulturell ordning formar de givna 

förutsättningarna efter sina önskemål och behov. De boende är således inga passiva öar isolerade 

från varandra utan aktiva aktörer som påverkar och formar sin livssituation.  

 

Ett livsvillkor för såväl människa som miljö är att tidens gång medför förändringar av rådande 

förhållanden. Denna föränderliga värld, framhåller Lazarus och Lazarus, har två former: den 

fysiska och den sociala. ”When either or both change, it is almost axiomatic that people must 

change, too, in order to adapt” konstaterar författarna och tillägger ”And vice versa […] To some 

extent also, people create and alter their environments”.73 Synsättet stämmer väl överens med ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv: människan påverkar och påverkas av sin miljö i en fortgående 

process. Framför allt tycks det förenligt med det empiriska material som har samlats in från 

människorna i S:t Anna när det gäller samspelet mellan individ och miljö.  

Hav och land i förening 

Vad är det som lockar med faluröda stugor på landsbygden? Definitionen av en plats har i 

föreliggande arbete varit att den innehåller såväl en fysisk som en social dimension. Element ur 

båda dessa aspekter angavs av informanterna som motiv till valet att bo och leva i S:t Anna. Tre 

övergripande värden identifierades: natur, frihet och delaktighet. En slutsats som kan dras är att 

de tillgångar som miljön i S:t Anna erbjuder ligger väl i linje med dessa tre aspekter av ett boende 

som informanterna värdesätter. Efterfrågan är med andra ord förenlig med tillgången. 

Sammantaget har detta betraktats som skäl till att informanterna trivs i sin boendemiljö och har 

överseende med en begränsad tillgång till samhällsservice. Att flytta närmare det serviceutbud 

som återfinns i städer och i tätorter skulle i alltför hög grad innebära att göra avkall på dessa för 

trivseln viktiga aspekter. Studiens resultat indikerar således att värden inte bör betraktas som 

mindre styrande jämfört med fysiska och sociala förutsättningar avseende människors val av 

bostadsmiljö.  

 

En behållning med studien, i mina ögon, har varit insikten om vikten att betrakta saker och ting 

ur informanternas perspektiv för att öka förståelsen för studerade fenomen. I tema Värden och 

värderingar blev detta synligt i och med att förhållanden som vid första anblicken kan tyckas 

negativa, så som avstånd till samhällsservice eller en enslig tillvaro, inte nödvändigtvis associeras i 

negativa termer av informanterna själva. Att inte ha direkt tillgång till samhällsservice kan föda 

tillfredsställelse i att klara sig själv. För flertalet informanter uppskattas ensamhet snarare än skys. 

Likaså kan en del av de värden som informanterna uppgivit förefalla strida mot, det vill säga inte 
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alls vara förenliga med, de förutsättningar som kartlagts. Som vi har sett är exempelvis 

möjligheten att ”rå sig själv” liksom möjligheten att röra sig obehindrat och ostört efterfrågat av 

informanterna. Avskildhet uppskattas med andra ord. Som ett led i att skapa trygghet har 

samtidigt framhållits att det förekommer en uppsikt i grannskapet. Detta förutsätter ett viss mått 

av närhet. Lyser det i grannens fönster? Står allt rätt till? Avskildhet och närhet tycks stå i strid 

med varandra. Ur informanternas synvinkel utesluts dock inte det ena av det andra. Som jag 

förstår saken infrias värdet frihet också i det senare fallet i och med att uppsikten borgar för en 

trygghet. Med denna trygghet i ryggen kan möjligheten till avskildhet uppskattas snarare än att 

utgöra en fara. Att värdera rådande förhållanden utifrån de äldres referensram har vidare, enligt 

min uppfattning, varit en förutsättning för att förstå synen på det framtida boendet i relation till 

ett pågående åldrande. Även här framgick att värden kan tillskrivas stor betydelse för hur 

informanterna utformar och önskar utforma sina liv. 

En god miljö att åldras i? 

Önskan att bo kvar bland kobbar och skär är gemensam för informanterna i S:t Anna. Detta har 

förståtts utifrån de värden som miljön uppfyller. Åldrandet kan dock komma att medföra 

konsekvenser i form av försämrad hälsa eller nedsatt funktionsförmåga som försvårar ett 

kvarboende. I studiens tredje tema Skärgården - en god miljö att åldras i? reflekterar informanterna 

över sin boendesituation i förhållande till det egna åldrandet, hur de hanterar själva åldrandet i sig 

samt hur de ser på framtiden. För närvarande, visar det sig, upplever informanterna att 

grundläggande nödvändigheter, så som tillförsel av livsmedel och förmåga att röra sig i och 

omkring hemmet, fungerar adekvat. Förutsättningen framför andra, för att detta förhållande ska 

vara gällande också i framtiden, är att hälsan bevaras. Inte minst förmågan att köra bil lyfts fram 

som ett villkor för att det dagliga livet ska fungera tillfredsställande, en förmåga som ytterst är 

kopplad till hälsostatus. När ett glapp trots allt uppstår mellan behov och förmåga löser 

informanterna saken genom problemfokuserad eller känslomässig coping. I det förra fallet 

bemöts orsaken till problemet, till exempel genom att ta hjälp med praktiska hushållssysslor. I det 

senare minimeras negativa känslor genom att exempelvis sätta den egna situationen i relation till 

mer besvärliga förhållanden. Flertalet informanter reglerar även sin ambition så att den hamnar 

på en nivå som motsvarar den egna förmågan. På så vis kan de, vilket framhölls av Ågren, 

uppleva en fortsatt livstillfredsställelse.74  

 

När det gäller möjlighet till kvarboende identifierades en skärningspunkt där värdet med ett 

kvarboende tangerar en nedsatt funktionsförmåga. Med detta menas att det tycks finnas en gräns 

där en nedsatt funktionsförmåga hindrar individen från att tillgodogöra sig de värden som 

motiverar ett kvarboende. Var denna skärningspunkt återfinns varierar informanterna emellan. 

Dessa skillnader förstods genom att urskilja olika syn på vad som innefattas i en god miljö att 

åldras i. Somliga lägger avgörandet vid förmågan att interagera med miljön i såväl fysisk som 
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social bemärkelse medan andra nöjer sig med att ”bara vara” och existera på platsen. I det förra 

fallet är det inte tillräckligt att enbart ha nära till vattnet, man vill vara förmögen att nyttja sjön. 

Om så inte är möjligt blir resonemanget att kontrollen över den egna livssituationen bäst återtas 

genom ett aktivt beslut att flytta till en miljö där möjliga aktiviteter ligger mer i nivå med den egna 

förmågan. I det senare fallet utgör en välkänd miljö och en känsla av hemmahörande kanhända 

exempel på aspekter som, med Stenbackas ord, är ”viktigare än att lösa vardagen på enklast 

möjliga vis”.75 Här tycks det räcka med att på äldre dagar blicka ut över vattnet från köksfönstret. 

Vad som utgör en god miljö att åldras i tycks således i mångt och mycket ligga i betraktarens 

ögon.  

 

 

Studiens resultat indikerar att det finns en önskan från äldres sida att leva och åldras i en rural 

miljö. Mot bakgrund av att antalet äldre förutspås öka i framtiden samt vara aktiva och friska 

högre upp i åldrarna förefaller det finnas all anledning att inrikta vidare forskning mot 

boendeformer på landsbygden som motsvarar och uppfyller äldres behov och önskemål. Hur 

denna boendemiljö ska se ut bör rimligtvis, som jag ser det, morgondagens äldre få säga sin 

mening om.  
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