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Ljura i Norrköping är en tidstypisk 1950-tals stadsdel. Hyresbostäder 
byggde den nya tidens stad och lägenheter, en dröm för dåtidens 
barnfamiljer. Många liknande stadsdelar finns i andra svenska 
mellanstora och stora städer. Men Ljura är unikt, bl.a. genom att Ljura 
under sin tidiga historia så tydligt representerar övergången från 
Fattigsveriges eländiga stadskvarter till Folkhemmets närförorter. Under 
stadsdelens fortsatta utveckling återspeglar Ljura Välfärdssamhällets 
dynamik, dess löften, men också dess problem. Det är denna 
sammansatta verklighet då och nu som undersöks i detta 
forskningsprojekt - Fallet det stabila men skiftande Ljura. 
Den centrala frågan är hur boendet har formats av stadsdelens fysiska 
utformning, dess läge i staden och sociala dynamik. Äldre och gamla 
människor är i centrum för diskussionen. Det handlar de olika 
generationer av äldre som har levt i Ljuras hus och kvarter under lång 
tid.  
 
I forskningsprojektet Staden och de äldres boende undersöks äldres 
boendemönster, i förhållande till de olika aktörer som finns på 
bostadsmarknaden.  
Jan-Erik Hagberg är docent i teknik och social förändring och forskare 
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Förord
Hur skall äldre och gamla bo för att  åldras väl och hur skall boendet 
förändras för att passa den som är gammal? Svaren på frågorna är 
beroende på hur man ser på dagens och morgondagens äldre, men 
också på vilken betydelse som man tillmäter hemmet och bostaden. 

En första ståndpunkt är att det inte är någon avgörande skillnad mel-
lan äldre och andra. Variationen bland äldre är stor, man bor väldigt 
olika, har olika ekonomiska resurser och har liksom yngre olika in-
tressen, drömmar och bilder av framtiden. En andra ståndpunkt är 
måhända den motsatta. Äldre är som grupp annorlunda än yngre. De 
har levt ett långt liv och har en kort återstående livstid. De har fler 
krämpor och många får med tiden svårare att klara sin vardag. De 
har andra intressen än yngre och deras sociala nätverk är annorlunda 
och ofta glesare genom att vänner och jämnåriga släktingar har gått 
bort. 

En tredje ståndpunkt är att äldre ofta är mer beroende av den bostad 
som man har och av den plats där man lever än yngre. Detta kan be-
ro på att  man har levt där länge och är väl anpassad till platsens spe-
ciella egenskaper och karaktär. Men det kan också bero på att alter-
nativen är få och att man tillbringar en stor del av sin tid i bostaden. 
En fjärde ståndpunkt är att det finns vändpunkter i äldre människors 
livslopp  då frågan om hur och var man skall bo blir särskilt närva-
rande - när man pensioneras, när partnern går bort eller man skiljs, 
när man får svårt att klara sig själv, när livet närmar sig sitt  definitiva 
slut och man inte vill vara ensam. En femte ståndpunkt är att äldre 
ofta lever nära andra äldre, i vissa stadsdelar, bostadsområden, orter 
och delar av Sverige. Ett bostadsområde med många äldre har en 
annan karaktär och kanske också atmosfär än ett område med många 
yngre. 

Vid NISAL har vi sedan flera år bedrivet forskning om äldres 
boende. Ett syfte är att bidra till en bättre förståelse av hur äldre vill 
och kan bo i en tid då antalet äldre ökar kraftigt. En sådan förståelse 
förutsätter att både boendets sociala och fysiska dimensioner under-
söks - både människorna och stadens eller ortens sociala liv och hu-
sen, kvarteren och platsen i vidare mening. Vi har koncentrerat oss 
på fyra dimensioner: äldres boende i staden, i första hand i hyreshu-
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sområden, äldres boende och åldrande i landsbygdsmiljöer, nya for-
mer av bostäder - seniorboenden och trygghetsboenden, och institu-
tionellt äldreboende boende (särskilt boende). 

I denna skrift, som ingår i projektet Staden och de äldres boende, 
redovisas forskning som vi har utfört i en stadsdel i Norrköping - 
Ljura. Ljura byggdes på 1950-talet  och utformades för barnfamiljer, 
men kom successiv att bebos av allt fler äldre. Många har levt hela 
sitt vuxna liv i Ljura. I skriften beskrivs stadsdelens förändring men 
också beständighet under årtiondenas gång. I en annan skrift presen-
teras resultat från en intervjuundersökning som har gjorts med äldre 
i Ljura. Den handlar bl.a. om boendekarriärer, hur stadsdelen an-
vänds, och grannförhållanden. Den skrivs av Mirjaliisa Lukkarinen 
Kvist. I en kommande skrift av Marianne Abramsson behandlas ett 
nytt seniorboende i Norrköping. 

Delar av forskningen i Ljura har bekostats av Hyresbostäder i Norr-
köping AB. Vi är tacksamma för det fleråriga stöd som Hyresbostä-
der har givit till vår forskning. Stödet har varit en förutsättning för 
att  Nisal har kunnat bygga upp en unik forskning om äldres boende i 
hyresrätt. 

Material till denna skrift  kommer från många olika håll. Anders 
Liljegren vid Hyresbostäder har bistått med en rad statistiska uppgif-
ter, vilket har varit till stor nytta. Stadsarkivet i Norrköping har till-
handahållit material om Ljuras historia. 

Vi är mycket  tacksamma till de ljura- och norrköpingsbor som har 
medverkat i intervjuerna. 

Norrköping i oktober 2011

Jan-Erik Hagberg
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En	  stadsdel	  som	  rum	  för	  åldrande

Sega	  strukturer	  och	  6dens	  gång	  

Stadsdelen, husen, människorna och generationerna

Inledning: Ljuras hus och människor
Husens placering bestämmer min väg genom stadsdelen Ljura en 
kylig, men solig eftermiddag i oktober. Få är utomhus, bara några 
barn och ett  fåtal vuxna. En man med rollator är på väg från ICA bu-
tiken till sin bil som är parkerad på Ljuratorget. Några rökare står på 
sina balkonger och småfryser. En man kommer ut från pizzerian som 
även är kvarterspub, också han för att röka. Vid förskolan Regnbå-
gen leker barn ute på gårdarna. Bredvid ligger Ljuraskolan. Skol-
byggnaderna är nyligen renoverade. I andra delar av stadsdelen på-
går en omfattande upprustning. Byggmaskinerna är i gång. Flera hus 
täcks av byggnadsställningar. Ett efter ett av hyreshusen renoveras. 
Under byggtiden får hyresgästerna bo i baracker som är uppställda i 
ett tillfälligt kvarter. 

Husen är Ljuras skelett. De rutar genom sina former och placeringar 
in stadsdelen i kvarter och gårdar. De anvisar platser för människor-
nas aktiviteter - förflyttningar, möten och umgänge, boende, service 
och arbete. De erbjuder ett visst sätt  att leva. De rymmer människor-
nas föremål uppställda i lägenheter och källarförråd. De reglerar 
delar av livet för dem som bor eller arbetar i Ljura. De ger läge och 
riktning åt gångvägar, stadsdelstorg, planteringar och parkytor och 
omringande gator. De placerar träden. De fyller rummet, ordnar 
trappuppgångarna, bestämmer hur man kan röra sig i trapphus och 
lägenheter, möjliggör vissa aktiviteter och omöjliggör andra. De är 
plats för individers och familjers hem - under en kort period, mellan 
något före och efter, eller länge - under hela det vuxna livet. Husen 
är noder i minnen som delats av generation efter generation som levt 
i Ljura. Man talar om och minns Ljura.

Ljura är beläget precis utanför den centrala staden i Norrköping. 
Ljura ingår i den första ringen av nya stadsdelar och förorter som 
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vuxit upp i Norrköping sedan mitten av 1900-talet. Det är enkelt att 
gå, cykla eller ta spårvagnen från Ljura in till Norrköpings stadskär-
na. I ringen utanför Ljura ligger senare byggda stadsdelar som Ha-
geby, Smedby och Navestad. 

När Ljura byggdes på 1950-talet öppnades en ny  tillvaro för många 
av den tidens unga norrköpingsbor. Ljura var framtiden, det moder-
na. Lägenheterna innehöll välplanerade kök, vardagsrum, badrum 
och balkonger. Det fanns centralvärme och sopnedkast. I källaren 
inrättades tvättstugor med elektriska tvättmaskiner. I husens botten-
våningar öppnades affärer, post och bank. Ljura, och andra nya 
stadsdelar i Norrköping, gav många en möjlighet att lämna trånga, 
dåligt utrustade lägenheter i stadens äldre arbetarkvarter. En stor del 
av dem som flyttade till Ljura var nygifta och sökte sig till en bättre 
bostad. De tillhörde den första generationen av arbetare och lägre 
tjänstemän i Norrköping som hade möjlighet att bo bra när de 
bildade familj. Och barnen kom snabbt. På några år fylldes Ljuras 
nya hus av 3500 personer. Tretton hundra av dem var barn. 

Ljura idag är husen plus människorna, de som bor där nu men också 
de som har bott där tidigare. De skapar och har skapat  stadsdelens 
sociala liv. De har tolkat, brukat och anpassat den fysiska miljön. De 
tusen barnen satte sin prägel på utemiljön under de första femton 
åren. De sprang i trapphusen och fyllde gårdarna, gjorde nya stigar 
och drog ut föräldrarna till lekplatserna. Men barnens era var kortva-
rig. Deras spår och gömställen växte igen. Efter 30 år hade Ljura 
bytt skepnad. År 1985 bodde bara 1900 personer i stadsdelen, en 
halvering sedan 1955. Ett hundra av dem var barn. Antalet äldre ha-
de ökat från c:a 100 till 600. Många hade således flyttat därifrån och 
de som bodde kvar hade åldrats. Nu 2010, när Ljura är 59 år, rym-
mer husen 2200 personer. Av dem är 400 barn och 400 pensionärer 
(65 år eller äldre). Ljura är inte längre och har inte på mycket länge 
varit  en stadsdel som kan beskrivas som modern. De flesta besökare 
lägger märke till att bostäderna är små, att många trappuppgångar 
inte har hiss, men också att Ljura som kvartersmiljö har en speciell 
charm som överlevt årtiondena. Det finns också en enhetlighet som 
kommer av att  Hyresbostäder äger och förvaltar så gott som alla fas-
tigheter och har gjort så från att  stadsdelen började ritas 1947 och 
fram till idag.
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Ljura är en tidstypisk representant för stadsdelar byggda på 1950-
talet. Många liknande finns i svenska mellanstora och stora städer. 
Men samtidigt är Ljura unikt, bl.a. genom att  stadsdelen under sin 
första fas så tydligt representerar övergången från Fattigsveriges 
stadsboende till Folkhemmets närförorter. Under stadsdelens fortsat-
ta utveckling återspeglar Ljura Välfärdssamhällets dynamik, dess 
löften, men också dess problem. Det  är denna sammansatta verklig-
het då och nu och som jag skall undersöka. Fallet det stabila men 
skiftande Ljura.

Jag skall således i denna skrift undersöka platsen Ljura och dess 
människor över tid. Den centrala frågan är hur boendet  har formats 
av stadsdelens fysiska utformning, dess läge i staden och sociala dy-
namik. Jag är särskilt intresserad av dem som har bott  i Ljura länge. 
Det betyder att  äldre och deras villkor är i fokus i min diskussion. I 
ena vågskålen placerar jag således stadsdelen som ett rum i staden 
Norrköping och i den andra de olika generationer av äldre som levt 
eller fortfarande lever i Ljuras hus och kvarter under lång tid. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna skrift är att behandla hur en stadsdels fysiska miljö 
och sociala förhållanden över lång tid inramar de boendes åldrande 
och hur stadsdelen fungerar som rum för äldre personer. Det handlar 
således om hur en stadsdel som Ljura påverkar livet för äldre och 
gamla som bor där eller har bott där vid olika tider. Samtidigt finns 
det en generalitet; varje tid har sina samhällsförhållanden som på-
verkar alla äldre som är lever vid den tiden.

Frågeställningen berör en rad olika förhållanden. Flera begränsning-
ar måste göras. Jag koncentrerar mig på vad stadsdelen rymmer, vad 
som finns i närheten, hur bostäderna har förändrats, vad de sociala 
förändringarna innebär för delaktighet respektive utanförskap. Vad 
jag söker är hur äldres vardag och livsmål förhåller sig till hur stads-
delen fungerar och uppfattas.

Jag tänker mig att det finns två subjekt i framställningen. Det  första 
är stadsdelen Ljura, i betydelsen det fysiska och sociala rummet. Det 
andra är generationerna av äldre som levt där vid olika tillfällen. Jag 
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använder mig av olika individers utsagor för att rekonstruera en dy-
namik som skapas i det territorium som Ljura täcker. 

Tidsperspektivet kan förstås på flera sätt. Den mest närliggande, och 
det jag tagit fasta på i inledningen ovan, är att stadsdelen har sin nära 
60-åriga utvecklingshistoria. Jag ser det som att Ljura består av flera 
lager av fysiska och rumsliga strukturer som tillsammans ger stads-
delens karaktär och funktion idag. Det blir en nutidsarkeologisk 
studie av ett territorium som har rymt samma mänskliga fenomen, 
dvs. boende och service knuten till boendet, under 60 år. En andra 
innebörd av tidsdimensionen är att många av dem som blir äldre och 
gamla i stadsdelen har bott där länge och att  deras åldrande har skett 
i takt med att tiden har gått just i Ljura. En tredje innebörd är att bå-
de stadsdelen och innevånarna har åldrats i relief mot att samhället 
har förändrats och att  olika aktörer har ingripit i Ljuras utveckling. 
Inte minst har den tekniska infrastrukturen som påverkar boendet 
förändrats. De tre tidsperspektiven är min grund för att diskutera hur 
stadsdelen idag fungerar för äldre. 

Tillvägagångssätt
Den modell eller ramberättelse som jag använder mig av innehåller 
en rekonstruktion av Ljura vid tre tidpunkter. Först behandlar jag hur 
Ljura såg ut och upplevdes när allt var nytt, således i mitten av 
1950-talet (Ljura 1955). Det blir förstås en översiktlig beskrivning 
av stadsdelens utformning, vad den rymde och hur den uppfattades 
av några av dem som flyttade dit. Jag går sedan trettio år fram i tiden 
till mitten av 1980-talet (Ljura 1985). Därefter behandlar jag dagens 
Ljura (Ljura 2010). 

Valet av de första åren och av dagens Ljura är relativt givna, men 
valet att undersöka Ljura som det var 1985 kan behöva en förklaring. 
Ett skäl är att åren runt 1985 är en mittpunkt i stadsdelens sextio år. 
Då var inte Ljura längre en ny stadsdel utan beskrevs men tidens 
språkbruk som halvgammal. En rad förändringar hade skett. Det fy-
siska rummet Ljura var visserligen förvånansvärt oförändrat, men 
befolkningsstrukturen hade kantrat. 1985 dominerade inte längre 
barnen och de unga familjerna utan de medelålders, de äldre och 
pensionärshushållen. 
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Ett annat skäl för valet av 1980-talets mitt är att då genomfördes en 
omfattande undersökning av stadsdelens sociala struktur och bostä-
dernas funktion i förhållande till tidens gång. Den var kopplad till ett 
bostadssocialt förnyelseprojekt. Syftet var att genomföra en upprust-
ning och renovering och skapa bättre möjligheter för äldre att bo 
kvar. Samtidigt ville kommunen och bostadsföretaget göra stadsde-
len mer intressant för yngre och barnfamiljer genom att öka antalet 
större lägenheter. I projektet ingick en social undersökning av de 
äldres förhållanden. Ljuraprojektet var en del i ett nordiskt forsk-
nings- och samarbetsprogram med det något myndighetspräglade 
namnet ”Åtgärder inom service och bostadssektorn för äldre”, av 
forskarna omformulerat till ”Gammal i eget hem”, en titel som anty-
der vilken grundvärdering som gällde. 

De undersökningar och överväganden som gjordes inom det nordis-
ka programmet hade fokus på äldre som bodde i det allmänna bo-
stadsbeståndet, d.v.s. huvudsakligen stadsboende äldre. I alla nordis-
ka länder ingick forskning som skulle undersöka ”förutsättningarna 
för ett självständigt boende som gammal” (Daatland, 1987, s. 3). I 
Ljura gjordes flera undersökningar. Jan Paulsson granskade Ljuras 
behov av stadsdelsförnyelse och utarbetade förslag till hur boendet 
skulle kunna förbättras genom ombyggnation. Gert Sundström1  un-
dersökte de äldres behov av omsorg och hjälp  och hur detta kunde 
tillgodoses i Ljura. Ulla Lundh kartlade de gamla Ljurabornas vård-
konsumtion, d.v.s. deras kontakter med hälso- och sjukvården över 
tid. Eva Öhresjö studerade Ljurabornas inflytande på och medverkan 
i planeringen av förändringen stadsdelen. Alla dessa undersökningar 
ger ett underlag för att förstå både hur stadsdelens hade förändrats 
och hur man vid den tiden såg på äldres boende.

Undersökningen av dagens Ljura (Ljura 2010), mitt tredje tidsned-
slag, är delvis insatt i ett liknande sammanhang som Ljurastudien 
var 1985. Även nu behöver en renovering göras av lägenheter, hus 
och utemiljöer. En omfattande ombyggnad pågår också sedan 2006. 
Hyresbostäder rustar upp samtliga sina hus enligt ett  schema som 
sträcker sig fram till 2016. Intressant nog gör företaget en återkopp-
ling till Ljuras nybyggnadstid, alltså till den tid då stadsdelen för-
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knippades med framtidstro och modernitet (Se bild 1). Devisen är 
”Ljuva Ljura – en modern 50-talsdröm” (Hyresbostäder, 2005). 
Kanske kan man se det som att en huvudtanke är att återföra Ljura 
till att  vara lika modern nu som stadsdelen var 1955, men med nuti-
dens kvaliteter: boende nära en dynamisk stadskärna, bekväma lä-
genheter, ett  område där olika sociala kategorier och åldrar kan tri-
vas och där man kan dra nytta av 2010-talets moderna informations-
teknik.

Bild 1:Ljuratorget 2010. 

Empiriskt material
Jag använder olika typer av material. För att beskriva stadsdelen 
Ljura som fysiskt territorium 1955 och 1985 utnyttjar jag beskriv-
ningar som finns i rapporter från det nordiska projektet 1983-1986. I 
dessa finns jämförelser mellan förhållanden 1985 och 1955 och be-
skrivningar av stadsdelens utformning och service. Jag har även gått 
igenom stadsplanehandlingarna från planeringen av stadsdelen Ljura 
1947 och 1957. Bostadsförnyelsen i Norrköping och tillkomsten av 
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nya stadsdelar som Såpkullen och Ljura behandlas i Norrköpings 
historia band VI (Helmfrid, et al., 1976, s. 12:106-131). För 2009 
och 2010 kan jag få motsvarande uppgifter dels genom egna fältstu-
dier, dels genom Hyresbostäders material. 

För att  rekonstruera befolkningsutveckling och social struktur finns 
statistiska uppgifter för hela perioden. Åldersfördelningen kartlades 
av det nordiska projektet (1950-1985). Uppgifter om perioden 1987-
2008 finns i Statistisk årsbok för Norrköping (1956-1993), på kom-
munens statistikkontor (1995-2000) och på kommunens hemsida 
2005-2010 (historisk statistik).2

För att beskriva och analysera Ljurabornas uppfattning om stadsde-
len har jag tillgång till tre huvudmaterial. Det första är intervjuer 
med ett antal Norrköpingsbor om deras boende och teknikanvänd-
ning genom livet i åldern 66-94 år som vi gjorde 2005-2006 (studie 
A) (Hagberg, 2008; Larsson, Å., 2009). Flera av intervjupersonerna 
flyttade till Ljura på 1950-talet, men bor som äldre i andra stadsde-
lar. Vi har också genomfört ytterligare intervjuer med 20 personer i 
åldern 55-74 som nu bor i Ljura (2007) (studie B)(Lukkarinen Kvist, 
2011). Några av dessa har bott där sedan lång tid tillbaka. Via Hy-
resbostäder har vi gjort en uppföljning av vilka som nu bor i Ljura 
och som tillhör dem som flyttade in på 1950-talet (studie C). Materi-
alet möjliggör en rekonstruktion av deras boendekarriärer. Av annan 
karaktär, men innehållande delvis likartade uppgifter, är de enkäter 
och intervjuer som det nordiska projektet genomförde med äldre 
Ljurabor 1985. Då tillämpades en enkätundersökning med var sjätte 
person i åldern 65-79 år och intervjuer med alla över 80 år. Viss nyt-
ta har jag också av arkivhandlingar från kommunens ledningsgrupp 
för Ljuraprojektet (1985). 

Flera källor innehåller material om Ljuras historia. Hyresbostäder 
har sammanställt  en redogörelse för hur Ljura byggdes. Norrköpings 
tidningar har i sitt nyhetsarkiv flera artiklar om Ljura. I arkivet finns 
en Ljurablogg där bl.a. minnen från Ljura berättas. Statistiska upp-
gifter har jag hämtat från Statistisk årsbok för Norrköping och från 
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kommunens statistikkontor. Äldrepolitiken i Sverige framgår av 
flera statliga utredningar under perioden: 1952 års åldringsvårdsut-
redning (1956), Pensionärsutredningen (1977), Äldreberedningen 
(1987), Senior 2005 (2003) och Äldreboendedelegationen (2008).

Ett problem i förhållande till mina primära frågor om äldres livsför-
hållanden över tid är att tillgången på uppgifter från Ljuras tidiga tid, 
d.v.s. före 1985 är så begränsad. Äldres boende uppmärksammades 
inte alls när stadsdelen planerades och byggdes. Nära nog inget i 
stadsplanen handlar om hur miljön kunde utformas i förhållande till 
just äldres behov. I de olika intervjuer och berättelser som jag har 
använt sägs inte heller något direkt om hur de äldre som bodde i 
Ljura under den tidiga tiden hade det. Individernas berättelse handlar 
av naturliga skäl om hur det var att vara barn, ung eller förälder i 
Ljura. I sådana tillbakablickar får barndomen och dess platser lätt ett 
nostalgiskt skimmer, ett förhållande som mycket väl kan förstärkas 
av de kollektiva minnen av folkhem och rekordår som Ljura är in-
ordnat i. 

Annan forskning om staden och gamla människor
Forskningen om stadens förändring och äldres boende över tid är 
inte särskilt omfattande. De fåtal longitudinella studier som har 
gjorts och omfattar hela eller delar av den period som jag behandlar 
har varit  inriktade på äldres hälsoutveckling och vård- och 
omsorgsbehov.3 Några av dessa innehåller emellertid också uppgifter 
om boendeförändringar över tid. Ett exempel är Dalbystudien som 
genomfördes i några mindre tätorter och på landsbygden i Skåne. I 
den har en kohort av äldre följts från 1969, när individerna var 67 år 
fram till 2007, när bara en i den ursprungliga gruppen fortfarande 
levde (Samuelsson, 1981, s. 135-178). Resultaten från de första un-
dersökningstillfällena runt 1970 visar att  huvuddelen då starkt höll 
fast vid att bo kvar och att trivseln i boendet var hög trots att många 
hade en låg materiell standard. Skälen till den goda trivseln uppgavs 
vara de relationer som man hade till andra människor på orten, den 
goda utemiljön, sysselsättningsmöjligheterna (exempelvis trädgårds-
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arbete), frihetskänslan – att rå sig själv och platstillhörigheten – att 
vara rotat i trakten.

Antalet tvärsnittsstudier, d.v.s. studier som behandlar en bestämd 
tidpunkt eller period, är större. Ljuraprojektet från 1984 till 1987 är 
ett  av flera liknade i vilka äldres boende på en bestämd plats under-
söks. En föregångare till Ljuraprojektet i Norrköping var projektet 
”En vill bo där en e känd”, som genomfördes i Göteborg 1978-1980. 
I detta jämförs stadsdelar som byggts vid olika tider i Göteborg. 
Mest närliggande är undersökningen av Högsbotorp, en stadsdel som 
liksom Ljura byggdes under 1950-talet och planerades för barnfamil-
jer (Hurtig, Paulsson, & Schulz, 1981). Intressant nog infogades 
även i Högsbotorp några hus med pensionärslägenheter. Stadsdelen 
uppvisade, när området undersöktes 1980, samma grundläggande 
utvecklingsmönster som Ljura. Dessa var typiska för hur stadsdelar 
från 1950-talet hade utvecklats: Högsbotorp hade åldrats, huvudde-
len av de boende var äldre, lägenheterna uppfattades som små och 
var inte längre attraktiva för barnfamiljer, husen saknade hiss. Un-
dersökningsgruppen utformade en rad förslag till förbättringar av 
utemiljön, trapphus med hissinstallationer och lägenheterna, förslag 
som sedan återkom i Ljuraprojektet. 

I en brittisk studie ”The family and community life of older people” 
undersöktes förändringar av stadsmiljö, kommunikationsmönster 
några engelska städer i förhållande till äldres sociala relationer. Den 
innehåller jämförelser av materiella och sociala förhållanden i tre 
stadsmiljöer i England vid 1900-talets mitt och slut (Phillipson, 
2000). Äldres sociala nätverk, då och nu, inom och utanför familjen 
är i fokus. En slutsats med bärighet på vår undersökning i Ljura är 
att  de sociala relationerna hade ungefär samma omfattning och bety-
delse, men att sättet att upprätthålla dem hade förändrats som en 
följd av att stadsmiljön och samhället i stort hade förändrats. Under 
1950-talet var äldres kontakter med andra mer lokala än vad de var i 
slutet av nittiotalet, en skillnad som bl.a. tillskrivs ökad rörlighet ge-
nom bilen och nya kontaktmedel genom telefonen. Samtidigt fram-
träder de lokala miljöerna som mer utarmade än tidigare genom att 
färre vuxna var närvarande under dagtid, färre lokala serviceinrätt-
ningar fanns och äldre föredrog att var mer i sina lägenheter. Resul-
taten kan tolkas som att familjerelationer och långvariga kontakter 
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med vänner har likartad betydelse nu som då, men upprätthålls över 
längre avstånd. Relationer exempelvis med grannar är viktiga, men 
förhållandet i den moderna staden är mer komplexa, vilket kan ha 
olika effekter i olika kontexter. I en del fall kan äldre finnas på isole-
rade öar bland yngre boende, i andra kan det lokala grannskapet upp-
fattas som fientligt. Forskargruppens huvudslutsats är emellertid att 
de mönster som de sociala relationerna är inordnande i är sega över 
tid (Phillipson, 2000, s. 82-97). 

Flera slutsatser kan dras av den tidigare forskningen med relevans 
för diskussionen om hur äldres villkor i svenska städer har föränd-
rats: 1) Äldre tenderar att vara nöjda med sitt boende över tid. 2) 
Den materiella standarden är inte avgörande för hur man värderar 
sitt boende utan trivseln avgörs av den biografiska och sociala för-
ankringen som man har i platsen och bostaden. 3) Stadsmiljöns för-
ändring påverkar olika grupper av äldre olika. 4) Generationerna in-
om en familj tenderar att bo längre från varandra; vardaglig kommu-
nikation upprätthålls via telefon. 
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Ljura 1955 - den nya staden 
I många av Sveriges städer byggdes under 1950-talet nya stadsdelar 
med flerfamiljshus. Målet var att åstadkomma boendemiljöer som 
var anpassade till efterkrigstidens nya familjer. Samtidigt skulle man 
riva och bygga bort de usla bostäderna som städernas arbetarfamiljer 
var hänvisade till. Just i Norrköping var behovet av nytt särskilt 
stort, eftersom den centrala stadens bostadskvarter bestod av äldre 
hus i mycket dåligt skick. Bostadseländet i Norrköping var välkänt. 
Expressen skrev 1959 ”Här har man landets sämsta bostäder.” Fyra 
tusen lägenheter inne i staden hade torrklosett på gården och 1500 
saknade vatten och avlopp (Nilsson, H., 2000, s. 63). Majgull Axels-
son skildrar i sin bok ”En stad av slott” stämningen i Norrköping 
under 1960-talet då hon arbetade som ung reporter på Folkbladet: 

Överallt  revs det, trots att  det  inte alls var klart att  man genast skulle 
få bygga nytt i samma kvarter, den nya tiden krafsade irriterat  den 
gamla och ville se den försvinna så fort det bara gick. Bort med järn-
spisrum och utedass! Bort med mörka gårdshus och gamla kakelug-
nar! Bort med alla minnen av råttor och löss! (Axelsson, 2002, s. 88).

Ljura var den andra större nya stadsdelen som byggdes. Såpkullen 
var den första och där var efterfrågan på de nya bostäderna mycket 
stor. Stadsförnyelsen ingick i ett familje- och bostadspolitiskt pro-
gram som hade vuxit fram ur trettio och fyrtio talens socialpolitiska 
debatt med start i diskussionen om befolkningsfrågan 1933. Politi-
ken borde stärka barnens villkor och stimulera familjer att  skaffa fle-
ra barn. I en del städer hade områden med barnrikehus för mindre 
bemedlade byggts. Men efterkrigstidens hyresområden, i Ljura och 
på andra håll, var inte förbehållna stora barnfamiljer. Även andra 
skulle kunna flytta dit. De nya bostadsområdena var emellertid i 
första hand avsedda för samma sociala grupper, d.v.s. för familjer 
med låga inkomster och de långa bostadsköerna gjorde att barnfa-
miljer prioriterades.

Områdena byggdes också med barnen i blickpunkten. Dessa skulle 
få goda uppväxtförhållanden. I planeringen av Ljura var denna ambi-
tion mycket tydlig. Kanske blev just Ljura mer enhetligt och konse-
kvent genomfört i förhållande till de nya idéerna än på många andra 
håll. Stiftelsen hyresbostäder hade höga ambitioner att bygga närför-
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orter som var kompletta (Helmfrid, et  al., 1976). Deras planer följde 
den dominerande linjen för hur städer skulle förnyas. Grann-
skapstanken var central. De nya områdena skulle ha kvarter och går-
dar med en god utemiljö. Skola och en grundläggande service skulle 
finnas i området. Arkitekterna Erik Ahlin och Bertil Ringqvist, som 
gjorde stadsplanen formulerade målen på följande sätt: ”Stadsplane-
förslaget har tagit fasta på att detta bebyggelseområde skall bli en 
kollektiv enhet med alla de gemenskapsanläggningar som ett mo-
dernt bostadsområde bör förses med”. I planen betonades att barnen 
skulle ha en rik och stimulerande uppväxtmiljö, inte stel, högtidlig 
eller tråkig. Parken skulle vara lika skyddad och ombonad som en 
villatomt eller anlagd kvartersgård. Alla skulle kunna gå direkt ut till 
lekplatserna, bollplanerna, plaskdammen och lek- och förskolan 
Regnbågen och Ljuraskolan (Paulsson, 1987, s. 97). Ljura utforma-
des således för att passa barn och barnfamiljer. Och nästan alla vux-
na som flyttade dit hade barn eller var nygifta och räknade med att 
snart vara en barnfamilj. 

År 1956 var stadsdelen till stor del färdigbygd. Hyresbostäder hade 
uppfört 35 tre- och fyravåningshus som sammanlagt hade 112 trapp-
uppgångar och 1050 lägenheter. Huskropparna bildade 11 rumsligt 
avgränsade gårdar, ett stadsdelstorg och ytterligare ett  mindre torg. 
Den stora Ljuraparken fanns i mitten och genom den gick tvärvägar 
som band samman stadsdelens hörn till nytta för fotgängare och cyk-
lister. Stiftelsen pensionärslägenheter byggde två trevåningshus. 
Längs Ljuragatan byggdes 44 radhus. Genom sin gränsplacering låg 
de både i Ljura och utanför. Daghemmet och lekskolan Regnbågen 
och Ljuraskolan var också klara (Hyresbostäder, 2006; 
Socialstyrelsen, 1988). 

År 1952 öppnade Konsum den första livsmedelsaffären i provisoris-
ka källarlokaler. Något år senare blev den en vanlig konsumbutik. I 
andra änden av stadsdelen, vid Ljuratorget, öppnade en butik som 
senare blev ICA-Ljura. Mer service tillkom i snabb takt: Löfstedts 
livs, en fiskaffär, apoteket Tärnan, postkontor, sparbank, Kekorins 
konditori, en tobaksaffär, en färghandel och ytterligare några speci-
albutiker, bl.a. en porslins- och husgerådsaffär, som kan man förmo-
da, till en början hade en stadig kundkrets av nyinflyttade. De flesta 
affärerna låg vid Ljuratorget, som enligt tidens stadsplaneideal ut-

18



formades för att vara ett centrum för stadsdelen (Norrköpingsstad, 
1948; Paulsson, 1987, s. 97). Tidigt gick en stadsbuss till Ljura. Man 
kunde för övrigt se rälsbussarna som gick på den s.k. Gurklisten ut 
på Vikbolandet och till Arkösund passera precis i den sydöstra stads-
delskanten. Även tågen till Kimstad, Skärblacka och Finspång gick 
förbi Ljura (Söderström, 2000). 

Ljura skulle vara ett  mönstersamhälle. De som skulle bo där måste 
vara skötsamma. Inte bara den fysiska miljön skulle således vara be-
rikande utan även områdets sociala förhållanden. Detta skulle stär-
kas med en god hälsovård i området. Den som ville hyra bostad mås-
te visa intyg från nykterhetsnämnden och Anticimex kontrollerade 
att familjen var lusfri.

De som klarade kraven och flyttade till Ljura uppskattade nog trots 
allt själva lägenheten mest. Lägenheterna hade välutrustade kök, 
badrum, plats för hushållsarbete, rekreation och umgänge. Många 
har berättat om vilket lyft det innebar att komma till Ljura. Siv, en av 
våra informanter, flyttade in 1962. Lägenheten var på två rum och 
kök med badrum och 60-70 kvm stor:

Det  var en revolution att  komma hit. Vi fick badrum med badkar, vat-
tentoalett, gasspis. Detta var den första ’riktiga’ lägenheten som jag 
hade. … Det förra var ju bara rum och kök - omodernt. (A:109:193)4 

Astrid bor i Ljura nu och har bott där i många år i olika omgångar. 
1952 kom hon dit tillsammans med sina föräldrar. Hon var då tio år. 
”Det var himmelriket”, säger hon. Hon tänker både på lägenheten 
med badkar, dusch och varmvatten som hon kunde använda när hon 
tvättade håret och på alla kompisar som fanns i Västra Ljura, som 
var hennes värld under barn- och ungdomstiden. (B:12:93)

I samtalen om hur det var att bo i Ljura dominerar just bilden av att 
lägenheterna var så välutrustade. Man fick tillgång till de försörj-
ningssystem som tidigare enbart mer välbärgade i Norrköping hade 
haft: gasspis, centralvärme, varmvatten, badrum och tvättstuga. 
Alice berättar om när hennes föräldrar flyttade från landsbygden in 
till Ljura 1952. För första gången hade de tvättmaskin och telefon. 
(A:107:534) Vid denna tid var radions ställning stark och man kan 
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utgå ifrån att alla hade en radio och många också en grammofon i 
vardagsrummet. Det var fortfarande tiden före teven. Bil var ovan-
ligt. Stadsdelen var för övrigt  planerad så att bilarna skulle hållas 
utanför kvarteren och parkeras längs de gator som ramade in stads-
delen eller i ett  storgarage. Utemiljön var viktig. Ljuraparken blev en 
samlingsplats för alla barn.

I återblickarna pekar många på att lägenheterna var små. Man minns 
hur familjen med två eller tre barn trängdes i tvårummaren. Men de 
flesta uppfattade vid inflyttningen inte detta som en nackdel. En två-
rumslägenhet var på gränsen till vad man klarade av ekonomiskt. 
Hyran för en sådan var c:a 130 kronor per månad, vilket för många 
innebar en fördubbling av bostadskostnaden. 

De gamla i Ljura 1955
Få äldre flyttade in i Ljura i den första vågen. Av de drygt 3600 som 
bodde där 1955 var bara 110 personer 65 år eller äldre. Bara tolv - 
femton personer var över åttio år. Kanske var orsaken till att man 
flyttade till Ljura att man följde med en son eller dotter och deras 
familj. Kanske var det att man behövde en bättre bostad än den tidi-
gare. Kanske huset man bodde i skulle rivas. Av de äldre bodde 90 i 
det nya pensionärshemmet.5 De som kom till pensionärslägenheterna 
tillhörde kategorin mindre bemedlade, kunde inte hyra en ny bostad 
och saknade någon som kunde ta hand om dem. 

De äldre måste ha försvunnit i mängden. Det är svårt  att  rekonstruera 
hur Ljura fungerade som bostadsområde för de äldre. Området pla-
nerades inte alls för personer som var i hög ålder. Varken utemiljön, 
trapphusen eller lägenheterna var utformade för att  underlätta för 
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personer med nedsatt rörlighet.6 Vi kan dock ana att arkitekterna var 
medvetna om att kvarteren i Ljura skulle innebära möten mellan 
människor i olika åldrar med olika behov. De skrev: ”Varje gård har 
planlagts för barnens lek och med sittgrupper för de äldre i samman-
hang med blomsteranläggningar”. Stadsläkaren klagade på att ute-
miljön skulle bli trång genom anhopningen av cyklar och lekande 
barn utanför husen. 

Avsaknad av ett tydligare ”äldreperspektiv” är inte förvånande. Vid 
slutet av 1940-talet och början av 1950-talet var inte frågan om den 
vanliga boendemiljöns betydelse för äldre aktualiserad. Visserligen 
fanns en begynnande medvetenhet om betydelsen av att  gamla skulle 
kunna bo kvar i sina bostäder (1952 års åldringsvårdsutredning, 
1956; Daatland, 1987; Sundström, 2002), men tankemönstret var att 
de som behövde stöd skulle flytta till ett ålderdomshem. 

Som stadsdel bör Ljura dock ha haft många fördelar för just äldre 
när väl affärer och annan service hade etablerats. Det mesta fanns 
nära. Lägenheterna var i förhållande till tidens krav mycket funktio-
nella. Kanske kunde också Hyresbostäders portvakter hjälpa till 
ibland med enklare tjänster (Sandell, 1996). 

Ett specifikt drag i ett helt nytt bostadsområde som Ljura i utkanten 
av en stad är att ingen av dem som till en början bodde där var rotad 
i stadsdelens fysiska och sociala miljö. Ljura var ett territorium som 
måste approprieras, d.v.s. göras välbekant och använt (Modh, 1997). 
Barnfamiljerna knöt snabbt många kontakter med andra. Men hur 
gick det för de äldre att anpassa sig till den nya situationen? Lärde 
de känna de andra? På vilka sätt påverkade dominansen av barnfa-
miljer deras egna sociala nätverk? Hur upprätthöll de kontakten med 
andra i sin egen generation i och utanför Ljura? Tyvärr finns inga 
kvar att fråga och skriftliga källor tycks saknas. 
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att  varken äldres eller funktionshindrades boende behandlades explicit. 
Kungl. Byggnadsstyrelsen klagade dock på att  planen innehöll hus med 
fyra våningar ”vilk[a] i regel icke kan finansiera anordnandet  av hiss, [och] 
är från social synpunkt samt med hänsyn till trevnaden förenade med åt-
skilliga olägenheter” (Norrköpingsstad, 1948, s. 13). Här, redan i begyn-
nelsen, aktualiserades således en av de mest betydelsefulla begränsningar-
na i Ljuras fysiska miljö, nämligen avsaknaden av hissar.



Annan forskning tyder emellertid på att relationerna mellan grannar 
och synen på grannskapet var annorlunda i städernas nya stadsdelar 
jämfört med de områden som exempelvis de äldre lämnade. En tidi-
gare närhet, som kom bl.a. av trångboddheten, ersattes av ett mer 
distanserat förhållande till grannarna. Bostaden som umgängesplats 
och dess innehåll blev också viktigare på bekostnad av ett varierat 
uteliv (Roberts, 1995, s. 233). 

De äldres teknikrum och räckvidd 1955
De äldre som levde i Ljura på 1950-talet var födda under andra hälf-
ten av 1800-talen. De hade upplevt stora förändringar av den materi-
ella standarden under sina liv. Flyttningen till Ljura innebar ett mate-
riellt språng som de knappast hade varit med om tidigare. I deras nya 
teknikrum7  baserat i Ljura ingick: elektrisk belysning, gasspis, kyl-
skåp, tvättstuga, badrum, radio. Hälften av de äldre hade telefon8, 
knappast någon bil. Hjälpmedlen var få. Käppen fick duga som stöd 
när de gamla som kunde rörde sig ute. Moderna små hörapparater 
fanns inte.9 Något överdåd av nya möbler och ny utrustning var det 
knappast tal om när den nya lägenheten möblerades. På 1950-talet 
var fortfarande grundregeln att den hushållsutrustning och det bohag 
som man hade skaffat när man satte bo behölls livet ut.10

Vad fanns specifikt för service i Ljura på 1950-talet som kunde vara 
viktig för de äldre hyresgästerna? Det mesta som hushållet behövde 
kunde köpas i Ljura. Livsmedel och andra dagligvaror kunde in-
handlas i tre speceriaffärer och en fiskaffär. Manufaktur, fotoaffär 
fanns liksom apotek, post och bankkontor. På Kekorins konditori 
kunde man möta andra Ljurabor och samtidigt njuta av deras beröm-
da potatisbakelse. Något systembolag öppnades emellertid inte, även 
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7 Teknikrum omfattar den utrustning, de tekniska objekt, system och före-
mål som individen eller individens hushåll förfogar över och kan påverka 
användningen av (se s. 80).
8 I pensionärshemmet hade 28 lägenheter telefonabonnemang 1955 (Källa: 
Norrköpings telefonkatalog 1955).
9 Transistorbaserade hörapparater lanserades på 1960-talet.
10 Omdömena bygger på utsagor om föräldrahemmet  gjorda av i huvudsak 
personer som är födda på 1920 och 1930 talen (Hagberg, 2008).



om planer fanns. Det måste ha varit  liv och rörelse i den nya stadsde-
len med affärerna som noder. 

Även om vi inte vet något specifikt om just  de äldre som bodde i 
Ljura på 1950-talet så är det ända möjligt att göra viktiga iakttagel-
ser som ger en kontrast till villkoren för dagens äldre. Den nära ser-
vicen var förhållandevis god i Ljura. Det fanns ingen större anled-
ning att bege sig till andra delar av Norrköping för att göra reguljära 
inköp eller uträtta andra ärenden. Men några undantag fanns. Lä-
karmottagning fanns exempelvis inte i Ljura. Men kollektivtrafiken 
var väl utbyggd med buss till och från Ljura och tre spårvagnslinjer i 
Norrköping. Problemen uppkom för dem som hade svårt att  på egen 
hand röra sig utanför bostaden. Hiss saknades i trappuppgångarna. 
Vår tids dominerande gånghjälpmedel rollatorn fanns inte. Inte hel-
ler fanns färdtjänst. Möjligheterna att få skjuts av andra som hade bil 
var relativt små. Från intervjuer med barngenerationen till dem som 
var gamla på 1950 och 1960 talen vet vi emellertid att ett motiv för 
en del av dem när de skaffade bil var att de skulle kunna skjutsa eller 
besöka sina gamla föräldrar (Hagberg, 2008). 

Det var knappast  möjligt att bo kvar i sin bostad om man behövde 
regelbunden hjälp  och stöd om inte någon anhörig kunde bistå. 
Hemtjänsten var inte utbyggd (gjordes i Norrköping i slutet av 1960-
talet). Alternativet var att bli placerad på ett slutet ålderdomshem, i 
första hand Sandbyhov som hade uppförts på 1930-talet (Nilsson, 
M., 2008). I slutet av 1950-talet tillkom Strömbacken som sågs som 
det första inackorderingshemmet för åldringar (Helmfrid, et al., 
1976). Byggandet av pensionärslägenheterna i Ljura i kvarteret Pi-
pan var en åtgärd för att skapa goda villkor för äldre som inte klara-
de sig i ett vanligt boende. Pensionärshemmen drevs av en stiftelse, 
men kommunen beslutade om var hemmen fick byggas och gav 
även ekonomiskt bidrag. Stiftelsens styrelse beslutade om vilka som 
skulle få bo i lägenheterna. För stöd till de boende fanns en hemföre-
ståndarinna och man anställde också en vaktmästare (Stiftelsen 
pensionärshem i Norrköping, 1950-1955).

I pensionärshemmet i Ljura fanns 26 enrumslägenheter med kokvrå 
avsedda för ensamboende och 44 lägenheter för par. Ettorna var små, 
bara 27 m2. Varmvatten fanns från början, men kylskåp installerades 
först efter några år. En samlingssal inrättades i källaren. När husen 
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var nya kom där att bo 30 ensamstående personer och 35 gifta par. I 
två fall bodde ett äldre par tillsammans med ett vuxet barn och i någ-
ra fall bodde två äldre syskon tillsammans. De som flyttade dit var 
förhållandevis unga äldre; medelåldern var 71 år. De två husen med 
pensionärslägenheter i kombination med att nästan inga äldre bodde 
i det ordinarie bostadsbeståndet innebar att nära nog alla äldre i 
Ljura fanns samlade i en särskild och liten del av stadsdelen. De ha-
de nära till Ljuraparken och den som sällan gick ut någon längre 
sträcka kunde kanske från ett fönster eller parkbänk njuta av och 
ibland oroa sig för livet i parken som barnen och ungdomarna ska-
pade. 

Stiftelsen pensionärshem var en del i ett första steg från samhällets 
sida att komma bort från de särskilda anstalterna för åldringars 
boende. Men det går inte att komma ifrån intrycket av att verksam-
heten ändå återspeglade en gången tids synsätt på fattiga äldre och 
gamla som varande en homogen kategori som borde leva utanför det 
vanliga. Välgörenhetens prägel fanns och manifesterades av bl.a. en 
särskild donationsfond som hade till syfte att bidra till ”lite extra i 
vardagen”. På 1950-talet var detta synsätt, bl.a. i kölvattnet efter Ivar 
Lo Johanssons bok ”Ålderdom”, på väg att  ersättas av ett synsätt 
som tydligare såg individers olika behov (Lo-Johansson & Järlås, 
1949). 1952 års åldringsvårdsutredning markerar brytpunkten. De 
ansåg exempelvis att ”åldringsvården måste i första hand och i störs-
ta möjliga utsträckning inriktas på att  med alla medel förhjälpa de 
gamla att … få leva ett oberoende liv så länge som möjligt i sina eg-
na hem.” (1952 års åldringsvårdsutredning, 1956).
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Ljura 1985 – en redan gammal stadsdel
När vi går 30 år framåt i tiden, från 1955 till 1985, finner vi en 
stadsdel som till det yttre är nära nog densamma som den var 1955. 
Utemiljöns karaktär hade förstås påverkats av att träd och buskar 
hade vuxit (och blivit väl vildvuxna tyckte en del). Jämför man foto-
grafier från de två tidsperioderna är denna skillnad framträdande. 
Utemiljöerna var emellertid slitna liksom husen och lägenheterna. 
Men eftersom 1950-talets byggnation var ”gedigen och välplanerad 
… [och] kvaliteten från början god” är skicket ”än idag” gott, fast-
slogs i Ljuraprojektet (Paulsson, 1988).

Bild 2: Oförändrad fasad 1953-2010

Stadsdelens hus och gårdar var således i stort sett  de samma som 
1955 med ett, eller snarare tre, väl synliga undantag. Åren 1960-
1962 uppfördes nämligen tre höghus på tio våningar. De bryter helt 
mot den ursprungliga bebyggelsen och väcker även idag en undran 
om hur de kunde placeras där. En av de ursprungliga principerna var 
att  det skulle vara närhet mellan inne och ute – föräldrarna (mam-
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man) skulle kunna hålla uppsikt över sina barn när de var ute på går-
den. Med höghusen kom en annan skala. Förklaringen till att  husen 
byggdes är emellertid enkel: man ville förtäta området med fler 
boende och tillföra större lägenheter. Redan när Ljura knappt var 
färdigbyggt stod det klart att  kraven på bostadens storlek var på väg 
att ändras. Familjer med tre eller flera barn tyckte att  en tvårummare 
med Ljuras planlösning började bli för trång.

Hyresbostäder hade 1956 ett färdigt förslag till ändring och komplet-
tering av stadsplanen. Förslaget var att tre lamellhus skulle byggas 
längs Dagsbergsvägen på mark som ingick i Ljura parken. De skulle 
innehålla 114 trerummare och 24 enrumslägenheter. De senare var 
avsedda för ”invalider och pensionärer”.11Invändningar kom från 
några håll. Fritidsnämnden var kritisk till att byggnaderna skulle 
bryta ett tänkt  samband mellan Ljuraparken och fritidsanläggningar 
på Dagsbergsfältet. Minst ett av höghusen borde inte byggas, helst 
inget. Stadsarkitekten Kurt von Schmalensee avvisade kritiken som 
överdriven och hävdade att byggnadsgruppen ”Tre stjärnor” skulle 
”bli en accent i den befintliga bebyggelsen runt Ljuraparken” och 
”att borttaga ett av höghusen skulle innebära att den monumentala 
treklangen försvinner, vilket estetiskt vore en förlust.”12 

Höghusen kan ses som ett  försök att anpassa Ljura till förändrade 
krav. Flera större lägenheter behövdes när barnfamiljerna blev större. 
Kanske var också tillskottet av enrummarna ”för pensionärer” ett 
sätt att möta en efterfrågan. Uppfattningen om området hade snabbt 
förändrats. När det byggdes kunde tidningarna kalla det ”Lyxbostä-
der för folket”. Efter en tid fick emellertid Ljura en stämpel som 
problemområde med många ungdomar som inte följde de lokala 
ordningsreglerna.13
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12 Ibid, s. 4 och 7.
13 Källa: NT ”Hembygden finns i efterkrigstidens bostadsområden” artikel 
2001-09-10 (www.nt.se).



Bild 3: Ett av tre höghus, de tre stjärnorna, byggda på 1960-talet.

Den sociala förvandlingen
I början av 1980-talet var Ljura inte längre ett område för barnfamil-
jer och ungdomar. Nu var det den stora mängden av äldre hyresgäs-
ter i kombination med en minskad befolkning i stadsdelen som upp-
fattades som områdets grundläggande sociala problem. Befolknings-
sammansättningen hade förändrats dramatiskt. Mer än 50 procent av 
de boende var över 50 år och 27 procent var 65 år eller äldre. Få var 
dock riktigt gamla, bara 1,2 procent var 85 år eller mer. Samtidigt 
hade antalet innevånare minskat från 4000 som mest till knappt  2000 
år 1983. Prognosen visade att 1990 skulle 34 procent av ljuraborna 
vara pensionärer (Ljuraprojektet, 1984b). 

Sett i efterhand handlar det om en osannolikt  omfattande förvandling 
av en noggrant planerad stadsdel. Ljura utformades för barn och 
barnfamiljer. Under en kort tid - tio, kanske femton år – var det  ett 
territorium som behärskades av unga. Riktigt när känslan av att det 
hade blivit annorlunda måste ha kommit, av att  en vändpunkt infun-
nit sig, är svårt att säga. Kanske var det 1973 när antalet pensionärer 
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och antalet barn (0-14 år) var ungefär lika många eller 1975 när an-
talet i åldern 50-64 var som flest. Eller så var det när minskningen av 
antalet boende i Ljura började påverka affärsidkarnas ekonomi och 
nedläggningar kom. 1983 när en officiell summering gjordes och 
slutsatser började dras på allvar stod det emellertid klart att Ljura var 
en stadsdel för äldre medelålders och pensionärer. Huvudförklaring-
en som gavs var att barnen som vuxit upp  i Ljura som vuxna hade 
flyttat från Ljura medan deras föräldrar i stor utsträckning bodde 
kvar och åldrades i Ljura. Flyttningsströmmarna kartlades noggrant 
1974 och 1983. Man noterade några tydliga tendenser:
• Ungdomar som flyttade från Ljura sökte sig till äldre stadsde-

lar (än Ljura) med lägre hyra.
• En viss inflyttning förekom av ungdomar och yngre vuxna 

från andra stadsdelar.
• Barnfamiljer som flyttade från Ljura sökte sig till större lägen-

heter i andra hyreshusområden.
• Ingen tendens i gruppen barnfamiljer att flytta till småhusom-

råden.
• De äldre som flyttade från Ljura gjorde det för att komma till 

ett särskilt äldreboende.

1983 när Ljuraprojektet startade uppfattades inte Ljura som ett akut 
krisområde, men flera av de betydelsefulla aktörerna ansåg att åtgär-
der måste vidtas dels för att klara de krav som skulle ställas när anta-
let gamla i Ljura ökade ytterligare, dels för att  vända befolkningsut-
vecklingen och få en ökad inflyttning av barnfamiljer. Projektled-
ningen uttryckte det på sitt byråkratiska sätt: 

Fastigheterna i Ljura ägs till största delen av det allmännyttiga bo-
stadsföretaget Hyresbostäder… Hyresbostäder har insett betydelsen 
av en förnyelse av sitt  äldre bostadsbestånd. Företaget har därför be-
slutat  sig för att tillsammans med kommun och landsting arbeta med 
en förnyelseplan för Ljura … planen skall bygga på en helhetssyn på 
området där förändringar i den fysiska miljön, aktiviteter och verk-
samheter skall samordnas. Förslagen skall inte bara inriktas på att 
lösa de äldres problem. De åtgärder som direkt vänder sig till de äldre 
måste kompletteras med insatser för att förändra ålderssammansätt-
ningen och underlätta för barnfamiljer att bo i området.
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Det blev ett kraftfullt projekt. En orsak till detta var att det kunde 
kopplas till ett forskningsprogram som Nordiska ministerrådet star-
tade. Forskningen skulle inriktas på hur boende, service och vård 
skulle utformas för att  förbättra äldres möjligheter att leva ett så 
normalt liv som möjligt (Socialstyrelsen, 1988, s. 3). Ljura blev det 
svenska bidraget till programmet. Att principen om kvarboende var 
på väg att etableras som huvudlinje i den svenska och nordiska äld-
repolitiken är tydligt. Det nordiska projektet skulle ta fram kunskap 
om hur äldre skulle kunna bo kvar i det allmänna bostadsbeståndet. 
Hur skulle en tillgänglig bostad och bostadsmiljö skapas, sociala 
kontakter stimuleras och en väl utbyggd social och medicinsk ser-
vice inrättas?

Det nordiska samarbetet möjliggjorde att flera forskare kunde med-
verka i Ljuraprojektet. Deras forskningsrapporter tillsammans med 
kartläggningar som gjordes inom Ljuraprojektet gör att det finns ett 
omfattande och delvis unikt material som belyser förhållanden i 
Ljura vid mitten av 1980. Via forskargruppens undersökningar är det 
möjligt att teckna en detaljerad bild av hur Ljura och det sociala livet 
där uppfattades av de äldre själva och av de aktörer som kunde på-
verka hur Ljura skulle utvecklas. Jag kommer att använda materialet 
för att beskriva stadsdelen, de äldres delaktighet (aktiviteter) i stads-
delen, deras boende och behov av omsorg. 

Stadsdelen 1985
Som fysiskt rum med byggnader, gator, gång och cykelvägar, gårdar, 
planteringar, och bänkar var Ljura ganska oförändrat sedan 1955. De 
tre stjärnorna reste sig i kanten av Ljuraparken, men annars lika. Bi-
larna var betydligt fler än 1955 och de fanns på fler ställen. Vid Lju-
ratorget låg ICA-Ljura, nu öppet varje dag till klockan 19. I andra 
änden av Ljura fanns Konsum, Löfstedts livs, en damfrisering, to-
baksaffären och en Pressbyråkiosk. Vid Ljuratorget låg manufaktu-
raffären, cykelhandlaren, hund- och kattaffären, zooaffären, bloms-
terhandeln, en trafikskola, en kiosk, foto- och leksakshandlaren samt 
posten. Kekorins konditori, apoteket, banken och färghandeln var 
nedlagda. Posten hade reducerade öppettider, vilket antydde att  ser-
viceutbudet i stadsdelen var hotat. Kontoret  stängdes 1993. Vid 
torget låg också en firma för hisservice, något som kanske kunde 
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uppfattas som ironiskt  med tanke på att hiss saknades i alla hus utom 
de tre höghusen. Ljuraskolans och förskolans byggnader och gårdar 
täckte en stor del av det  nordvästra hörnet. En skillnad mot tidigare 
var att bara en minoritet av barnen var från Ljura; de flesta kom från 
andra stadsdelar.

Bilarna var en orsak till konflikter. De äldre mindes när området var 
praktiskt taget bilfritt. ”Numera står bilar parkerade överallt”, inte 
bara längs Ljuragatan, Albrektsvägen och Dagsbergsvägen utan 
också inne i kvarteren. En del äldre påstod att ”de yngre är lata och 
vill ha bilen precis utanför dörren … förr kunde barn och gamla gå 
riskfritt  från bostaden … till Ljuraparken” (Socialstyrelsen, 1988, s. 
27).

Tidens gång visade sig i utemiljön. Ljuraparken betraktades visserli-
gen fortfarande som stadsdelens största tillgång, men skötseln var 
eftersatt. Kvarterslekplatserna hade blivit nedslitna och otidsenliga. 
Lekredskapen hade lågt lekvärde och en del av dem var farliga. 
Torget var förfulat: ”Parkering vid torget är inte lämplig … de 
boende bör ha nytta av ytan. Torgytan är bara en tom, platt yta utan 
de kvalitéer ett bra torg bör ha. Det ska vara ett trivsamt rum att 
samlas i och stanna upp en stund i vardagsjäkten med tillräckligt 
stora friytor och inbjudande vrår”, sammanfattade projektgruppen 
(Socialstyrelsen, 1988, s. 29). I Ljuraprojektets rapport framträder på 
ett  konkret plan en växande spänning mellan en stelnad fysisk miljö 
och en social miljö i förändring. 

Den sociala miljön
Ett tecken på den sociala förändring som hade ägt rum i Ljura är att 
PRO var den största föreningen 1985, inte som tidigare Norrköpings 
handbollsklubb eller någon annan mer allmän förening. Mycket av 
det basala serviceutbudet fanns fortfarande att tillgå. Men kartan ha-
de ändrats genom att Hageby med ett stort centrum och många affä-
rer hade tillkommit och blivit  allt större. Dit var det en dryg kilome-
ter att gå eller cykla. I Hageby fanns vårdcentral, apotek och biblio-
tek. Nära Ljura fanns också ett  nytt badhus som hade byggts på 
Dagsbergsfältet norr om stadsdelen. 

30



I de inventeringar som Ljuraprojektet gjorde framkom att många 
saknade en kontaktpunkt eller samlingsplats och att mötesplatserna 
hade blivit färre. Konditoriet var nedlagt. Kanske, trodde man, skulle 
en nyöppnad pizzeria kunna bli en ersättning (Paulsson, 1987, s. 53). 
En del av de äldre tyckte att man tidigare hade känt många grannar 
genom barnen, nu var man mer ensam.

Husen och lägenheterna
Efter tillkomsten av höghusen i början av 1960-talet fanns i Ljura 
1260 lägenheter. Sextiofem procent av dessa var tvårumslägenheter 
eller mindre. Någon förändring av lägenhetsbeståndet hade inte 
gjorts sedan dess. Husen hade klarat  de 30 åren bra. Någon mer om-
fattande reparation behövdes inte. Hur Hyresbostäder hade skött det 
löpande underhållet rådde det dock olika uppfattningar om 
(Ljuraprojektet, 1984b, s. 3). Men husens grundläggande 50-tals 
konstruktion var problematisk. Tvättstugorna låg i källaren. Trapp-
husen var utformade så att man måste gå uppför en trappa även till 
första våningen. Hiss fanns bara i höghusen. Lägenheterna uppfatta-
des som små. En barnfamilj kunde inte få plats i köket när det var 
middagsdags, konstaterade forskargruppen. 

Ljuraprojektets kärnfråga
Genom Ljuraprojektet ville kommunen och Hyresbostäder uppnå 
flera mål. Den negativa befolkningsutvecklingen skulle hejdas, 
stadsdelen skulle få en åldersmässigt mer varierad befolkning, de 
äldres möjligheter att  bo kvar skulle förbättras och förutsättningar 
skulle skapas så att  det sociala livet för särskilt de äldre kunde ut-
vecklas och de äldre uppleva mindre ensamhet. Det skulle visa sig 
att  målen konkurrerade med varandra. För att fler yngre skulle flytta 
in och bo kvar måste bostadsbeståndet förnyas. Lägenheter måste 
byggas om och en del mindre lägenheter slås samman till större. En 
omflyttning av hyresgäster var i så fall nödvändig. Liknade åtgärder 
krävdes för att tillgängligheten i boendet skulle öka, något som pro-
jektet ansåg vara en förutsättning för att  äldre skulle kunna bo kvar 
långt upp i åldrarna. I en trappuppgång installerades en hiss för att 
visa hur man skulle kunna göra. Exemplet föll inte i god jord. Mot-
ståndet från de boende, särskilt just de äldre, mot sådana åtgärder var 
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starkt. En orsak var att  upprustningen och ombyggnaden skulle leda 
till högre hyror, något som man inte ansåg att man skulle klara. 
Även byggnationen i sig var besvärlig. De boende skulle tvingas 
flytta ut från sin lägenhet under en period och en del skulle bli tving-
ade att byta lägenhet permanent. Motståndet blev tidvis hetsigt. På 
ett  informationsmöte med äldre hyresgäster förekom följande replik-
växling:

Hyresgäst: Vad är det för stora förändringar som kostar så mycket?

Bostadsföretaget: Hissar och installationer.

Hyresgäst: Den som trivs och vill bo kvar i sin lägenhet  precis som 
den är får alltså inte det?

Bostadsföretaget: Nej.

Hyresgäst: Då kan ni ju inte räkna med att  vi skall tycka att det  här är 
bra. Det är en katastrof för oss.

Bostadsföretaget: Vi förstår att det här är svårt för er.

Hyresgäst: Jag tror inte att  ni riktigt  förstår vad det här betyder. Ni 
pratar med dubbla tungor. Ni pratar om kvarboende på äldre dagar 
och det håller jag med om, men samtidigt vill ni ha ut oss och ha stör-
re lägenheter.

Hyresgäst: Ni slänger alltså ut  oss på gatan. Ni vill bli av med oss 
gamla. 

Hyresgäst: Flyttar man till andra hus kan det finnas ungdomar där.

Hissfrågan kom också upp. Tveksamheten var stor:
Hyresgäst: Var skall i så fall maskinrummet  ligga? Hiss i ett trevå-
ningshus är barockt.14

Eva Öhresjö, den forskare som närmast följde arbetet i Ljuraprojek-
tet, drog slutsatsen att  frågan om förutsättningarna för äldres boende 
i Ljura egentligen inte var satt i samband med frågan om hur stads-
delen skulle kunna förnyas. Kvarboende blev i projektet  en fråga om 
att äldre skulle kunna bo kvar i stadsdelen. För de äldre i Ljura, de 
som faktiskt bodde där, handlade det om att stanna kvar i den egna 
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lägenheten. Ombyggnadsförslagen utgick från husens tekniska för-
hållanden och inte från det sociala nätverk som äldre hörde till eller 
till deras hemmahörighet (Öhresjö, 1988, s. 90-94). Denna hållning 
kännetecknade tidens diskussion om hur en stadsförnyelse skulle 
göras. Äldres kvarboende sågs i förhållande till institutionsboende 
och inte som en utgångspunkt i förändringar av ett bostadsområde 
(Öhresjö, 1988, s. 93).

Motståndet medförde att ombyggnadsplanerna reducerades. Sju hus 
skulle byggas om. I två av dessa skulle vårdlägenheter, exempelvis 
för dementa äldre i Ljura, byggas i ett av våningsplanen. Ett  förslag 
att  också bygga om något våningsplan till lägenheter för korttidsbo-
ende och avlastning av anhöriga till sjuka äldre utarbetades, men av-
visades av projektgruppen (Paulsson, 1988, s. 110). Hissar skulle 
installeras i tolv trappuppgångar. I en del av de lägenheter som 
byggdes om kunde badrummen göras större. Eftersom dessa åtgärder 
långt ifrån skulle räcka för att förändra områdets karaktär så utarbe-
tade projektgruppen ett förslag till nybyggnad med kompletterande 
bebyggelse i första hand för barnfamiljer. Detta resulterade i att 
kvarteret Kardusen byggdes 1992 med 150 lägenheter i radhus och 
fyravåningshus. Enligt Hyresbostäder planerades Kardusen med den 
engelska trädgårdsstaden som förebild. Kvarteret ansluter väl till den 
tidigare 1950-talsbebyggelsen.

33



Bild 4: Ljuragatan med utbyggnader för hiss som gjordes på 1980-talet i 
tolv trappuppgångar. 

De äldres teknikrum 1985
Vardagstekniken hade förändrats förvånansvärt lite sedan mitten av 
1950-talet. Hushållen standardutrustning var således ungefär den 
samma 1985 och 1955, även om apparater med bättre funktion och 
modernare design fanns på marknaden. I hyreshusen i Ljura var lä-
genheternas utrustning i stort  den samma som när husen var nya. 
Spis och kylskåp  var dock utbytta omkring 1975. Frysskåp  hade 
monterats hos en del, men många av de äldre avstod eftersom en frys 
höjde hyran. Gasledningen till spisen var kvar ytterligare några år. 
Tvättstugorna var slitna och med tidens krav hade utrustningen blivit 
omodern (Ljuraprojektet, 1984a, 1984b).

En avgörande förändring hade emellertid skett av tekniklandskapet. 
Televisionen hade introducerats och snabbt börjat sitt segertåg. Te-
ven började spridas till hushållen i Norrköping 1957. I mitten av 
sextiotalet hade de flesta en televisionsapparat stående i vardags-
rummet. Teven ledde till förändrade dagliga vanor och tidsanvänd-
ning och den fick tidigt  en stark social och symbolisk betydelse 
(Hagberg, 2008).
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I Ljuraprojektet gjordes ingen inventering av hushållens utrustning 
så vi har inte tillgång till uppgifter om de äldres teknikinnehav just i 
Ljura, men från våra tidigare studier kan vi dra slutsatsen att nära 
nog alla äldre förutom standardutrustningen i bostaden vid denna tid 
hade radio, television, telefon och förmodligen en grammofon. Någ-
ra hade också en bil.15 

En jämförelse mellan de äldres teknikrum 1955 och 1985 visar att 
vad som framförallt hade förändrats var att hushållen 1985 hade 
bättre möjligheter att följa händelser på andra håll och att hålla kon-
takt med exempelvis släktingar över rumsliga avstånd. Möjligheter 
att  från bostaden vara informerad om och delaktig i världen utanför 
Ljura hade ökat. I denna mening var äldres räckvidd genom telefo-
nen, televisionen och privatbilen betydligt längre 1985 än den var 
1955. 

De äldre i Ljura 1985
Genom de undersökningar som forskarna som var knutna till Ljura-
projektet gjorde finns ett stort material om de äldres boende, deras 
förhållande till Ljura som stadsdel och deras omsorgs- och 
vårdbehov.16 Eftersom det nordiska projektet var koncentrerades på 
omständigheter som kunde påverka äldres möjligheter att bo kvar i 
sin bostad så var frågan om kvarboende ledande för undersökningar-
nas uppläggning även i Norrköping. Uppmärksamheten på just de 
äldre kan ge intrycket att många av Ljuras innevånare var gamla, 
men så var det inte. Av de totalt  550 personer som var 65 år eller äld-
re så var bara c:a 50 personer 80 år eller äldre. 

Ljura var ett  stabilt område. 139 familjer bodde kvar i samma lägen-
het som de hade flyttat in i på 1950-talet när deras hus var nytt 
(Paulsson, 1987, s. 98). Av de äldre (65+) hade 46 procent bott i sin 
lägenhet i mer än 20 år. Nästan alla (96 %) bodde i en trappuppgång 
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utan hiss och med trappor upp till lägenheten även på bottenplanet. 
Många av de äldre (25 %) klarade inte att själv ta promenader utom-
hus. Drygt hälften träffade sina barn minst en gång i veckan och var 
femte fick regelbunden hjälp med vardagsgöromål av barnen 
(Ljuraprojektet, 1984a, 1984c). Mer än hälften var änkor eller änk-
lingar. Sju procent hade aldrig varit gifta.

Få äldre flyttade från Ljura om man ser till ett enskilt år och få över-
vägde uttalat att flytta (var sjätte) när de blev tillfrågade. Ser man det 
över tid så framträder ett annat mönster eftersom en utflyttning blev 
aktuell för många när de väl blev gamla; 20 procent av dem som var 
80 år eller mer flyttade därifrån under treårsperioden 1982-1985 och 
14 procent flyttade till ett äldreboende 1985-1986. Att många av de 
gamla med stigande ålder flyttade till ett särskilt äldreboende är för-
stås inte förvånande. Hälften av dem som var 80 år eller äldre var så 
skröpliga att de inte kunde förflytta sig utomhus utan hjälp. Motiven 
för att trots allt flytta var knutna både till den fysiska och den sociala 
miljön: trapporna, brister i lägenheten, ensamhet och störande gran-
nar. 

Hemtjänstbehovet var stort. Hälften i 80+ gruppen hade hemtjänst. 
Den fungerade mycket väl och man fångade tidigt upp personer som 
behövde hjälp. Sundström påpekade att ”det är en allmän föreställ-
ning att många äldre som flyttar till institution egentligen skulle kla-
ra sig i sitt eget boende” (Sundström, 1988, s 120). Men Ljura visade 
att  trots den goda hemtjänsten så kunde inte en flyttning till ett sär-
skilt boende förhindras. Hans slutsats var att till slut blev det omöj-
ligt att bo kvar. Sjukdom i kombination med många krämpor gjorde 
att  ett annat  boende blev nödvändigt. Flera av personerna vantrivdes 
i sin bostad, var nedstämda och ensamma. I några fall inträdde en 
förbättring efter flyttningen; institutionsmiljön kunde erbjuda en 
högre livskvalitet (Sundström, 1988, s. 117 ff.). Samtidigt fanns det 
exempel på personer som kunde bo kvar i Ljura trots ett stort om-
sorgsbehov. 

Många levde på gränsen mellan att klara sig själv och vara beroende 
av andra. Ungefär hälften av dem som var 80 år eller mer var vad 
forskargruppen kallade husbundna, d.v.s. de kunde inte gå ut själva. 
Ett vanligt hjälpmönster var att det dagliga livet klarades genom en 
kombination av stöd från anhöriga (make/maka eller barn) och hem-
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tjänst. Trots att nästan alla hade bott mycket länge i Ljura och kände 
många grannar fick de ingen eller mycket liten hjälp av dessa. Man 
trodde inte heller att  man skulle kunna få hjälp  av en granne. De 
flesta äldre hade barn som bodde relativt nära och de förlitade sig på 
att  någon av dessa skulle upptäcka om man råkade ut för något. 
Sundström drog slutsatsen att det inte fanns något som tydde på att 
grannar kunde ersätta barn i någon större utsträckning. Inte heller 
barnlösa kunde räkna med grannhjälp. Sundström fann när han jäm-
förde med resultat från Dalbystudien att det var vanligare i Ljura att 
äldre bodde kvar länge hemma. Kanske berodde detta på att hem-
tjänsten var bättre utbyggd i Norrköping. 

Undersökningarna i Ljura och på andra håll visade att frågan om äld-
res kvarboende var mer komplex än vad som vanligtvis antogs vid 
denna tid. Brister i den fysiska miljön tycktes, bl.a. ha liten betydel-
se, liksom grannstöd. När det kom till kritan avgjorde sociala fakto-
rer - om man levde ensam eller ej, om man hade haft ett slitsamt ar-
bete och tillhörde arbetarklassen eller ej, hur tillgången till omsorg i 
närmiljön var och karaktären på skröpligheten (Ljuraprojektet, 
1984b). Dessa faktorer gav ett mönster. De flesta som bodde på sär-
skilt boende vid denna tid var äldre änkor eller ogifta kvinnor med 
arbetarklassbakgrund. Att få män fanns på äldreboendena berodde på 
att de ofta hade hjälp av sin maka i hemmet livet ut. 

Hur var det att leva i Ljura för de äldre som hade bättre hälsa och i 
huvudsak klarade sig själva? Om detta är Ljuraprojektets material 
inte så utförligt. Den källa som finns att tillgå är en bostadssocial 
inventering som gjordes av vårdbiträden och fältpersonal som arbe-
tade i Ljura (Ljuraprojektet, 1984a). Huvudsakligen behandlar den 
situationen för äldre som hade hemtjänst, men en del generella för-
hållanden kommenteras. Den allmänna uppfattningen var att de äldre 
i Ljura hade en stark känsla för området, men att kontakterna äldre 
emellan inte var så omfattande. Jämfört med hur det var i nyare om-
råden hade de äldre i Ljura emellertid bättre kunskap  om varandra 
och varandras liv. Orsaken var att många hade bott i området länge 
och hade haft barn i gemensamma åldrar. Man höll fortfarande reda 
på varandra trots hög ålder. PRO hade en omfattande verksamhet, 
men den attraherade enbart  de yngre av de äldre. De äldsta blev kvar 
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i sina lägenheter och satt stora delar av dagen vid ett fönster och 
följde vad som hände ute på gården. 

Vårdbiträdena pekade på många brister i de äldres lägenheter: köken 
var för små, spisarna var slitna och fungerade dåligt, antalet elektris-
ka uttag var få, vilket  medför långa extra sladdar som en del snubb-
lade på, badrummet var litet och nära nog omöjligt att utnyttja för 
den som behövde hjälpmedel eller stöd av en annan person och bad-
karet var svårt att ta sig i och ur. Utanför husen saknades sittplatser 
på ställen där äldre ville sitta. Parken var igenvuxen och enligt vård-
biträdena var det ingen av de äldre som vågade utnyttja den. Trafi-
ken inne i området var mycket besvärlig. 

Ljuraskolan var hårt sliten. Servicen började krackelera. Postens be-
gränsade öppettider och nedläggningen av apoteket ledde till pro-
blem just för de äldre. Hemtjänsten fick exempelvis använda mycket 
tid till att hämta mediciner på apoteket i Hageby. Bussen, linje 115, 
hade för gles turlista, och var ofta fullsatt, vilket gjorde att många 
äldre avstod från att åka med den. Många upplevde att ungdomarna 
som bodde i Ljura ställde till problem. De spelade musik för högt på 
grammofoner och bandspelare och en del fylleri och narkotikamiss-
bruk förekom (Ljuraprojektet, 1984b, s. 13). De unga bodde som 
regel i en liten lägenhet på ett rum och kök. En del var placerade i 
Ljura och hade sociala problem, något som uppenbarligen var väl 
känt bland de äldre. 

De dominerande sociala problemen för de äldre var ensamhet och 
rädsla. En del vågade inte gå ut. Överhuvudtaget framträdde i den 
sociala inventeringen en bild av en stadsdel med slitna hus, lägenhe-
ter och utemiljöer, en bild som stred mot Ljuraprojektet officiella 
mer positiva syn på områdets standard. 

Många av problemen och bristerna i Ljura togs dock upp av Ljura-
projektet och ledningsgruppen föreslog en rad åtgärder. Kvarboende 
för äldre skulle underlättas genom förbättringar av både den fysiska 
miljön och sociala åtgärder. Exempelvis skulle ytterligare satsningar 
på hjälp  i hemmet göras, och tryggheten skulle stärkas genom trygg-
hetslarm. I projektets vision för Ljura 1990 ingick bland annat: en 
mindre ensidigt sammansatt befolkning, bättre lokaler för gemen-
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skap och aktivitet, områdesanknuten äldreomsorg, attraktiva utemil-
jöer och en bättre trafikmiljö (Socialstyrelsen, 1988).

När man går igenom hela Ljuraprojektets material framträder en pa-
radox: trots alla brister som stadsdelen uppvisade efter 30 år så var 
viljan att bo kvar stark bland de äldre. Detta om något visar hur 
djupt som ”hemmahörigheten” sitter hos många. Vanor och en under 
lång tid utvecklad förmåga att ”läsa” ett områdes både fysiska och 
sociala karta värderas mycket högt. Det handlar om en biografisk 
platstillhöriget. Men också om att  sociala relationer som är knutna 
till var man bor och vilka andra som bor nära är sårbara. Dessa hålls 
samman genom gemensam tillhörighet till ett våningsplan, en trapp-
uppgång, ett hus, en gård eller kanske en hel stadsdel. Sådana sociala 
band är tunna i den meningen att de upphör om den platsmässiga 
gemenskapen upphör (jfr. Henning & Löfgren, 2004). Hemtjänstper-
sonalen i Ljura gav ett exempel på känsligheten i relationerna mellan 
äldre och riskerna när den fysiska miljön förändras:

Ensamheten hos de personer som har hemtjänst  är mycket utbredd. 
De äldre boende har en mycket dålig kontakt med varandra i Ljura. 
Innan ombyggnaden skedde i pensionärshemmets lägenheter på 
Dagsbergsvägen hade de boende där mycket fin kontakt med varand-
ra. Man vistades sommartid ute på gården, drack kaffe med varandra 
o.s.v. Efter ombyggnaden17  upphörde detta sätt att umgås, bl.a. på 
grund av den stora omflyttningen som skedde bland hyresgästerna i 
pensionärshemmet samt att  de som nu bor i fastigheten har uppnått  en 
mycket hög ålder och därför inte orkar umgås med varandra 
(Ljuraprojektet, 1984a, s. 6). 

Ljuraprojektet visar hur komplexa gamla människors beroende av 
den kombinerade fysiska och sociala miljön kan vara. Förändringar 
som innebär att det välkända påverkas eller att etablerade sociala 
kontakter försvåras kan ha ett högt pris. Vilken betydelse som för-
bättringar av den fysiska miljön har långsiktigt, exempelvis för äld-
res kvarboende, är en mer öppen fråga. Ljuraprojektet illustrerar 
emellertid att sådana är svåra att åstadkomma i ett bostadsområde 
där många har bott länge och naturligt  nog värnar om det som man 
vet fungerar. I pensionärshemmet hade de boende förmodligen inga 
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möjligheter att säga nej till ombyggnaden. I Hyresbostäders hus 
kunde de boende mobilisera ett starkt motstånd, vilket ledde till att 
förändringarna i huvudsak lokaliserades till nybyggnation.
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Ljura 2010 - framtidens stadsdel igen
När vi tar steget från åttiotalet  till nollnolltalet och det begynnande 
tiotalet och passerar ett sekelskifte blir förändringarna av samhälls-
systemen framträdande. Mellan då och nu finns datorerna, Internet, 
mobiltelefonen, digitala musikspelare, GPS-navigatorerna och ex-
plosionen av teveprogram, kanaler och medieformer. Mellan då och 
nu finns också rollatorn och trygghetslarmet. Mellan då och nu finns 
ankomsten av ett  kulturellt och etniskt komplext samhälle. Mellan 
då och nu finns en uppluckring av hur samhällets kärnverksamheter, 
som utbildning, vård och omsorg skall organiseras och drivas. Mel-
lan då och nu finns nya generationer av äldre som har levt ett annat 
liv och som har bättre utbildning, bättre ekonomi och har levt längs 
välfärds- och konsumtionssamhällets jämnare vägar. Mellan då och 
nu finns ett snabbt förändrat tekniklandskap som förändras i en allt 
snabbare takt (Hagberg, 2008).

Men från nu och tillbaka till då går också sega trådar av oförändrade 
tänkesätt och materiella förhållanden. Äldre är fortfarande ”de and-
ra” i den politiska debatten (Nilsson, M., 2008). Åldersdiskrimine-
ringen är knappast mindre nu än den var på 1980- eller 1950-talet 
(Andersson, 2008). Osäkerheten om hur skröpliga äldre skall få om-
sorg och hjälp har inte minskat  och svårigheterna att ordna ett 
boende som är anpassat till olika individers snabbt förändrade behov 
under det sena åldrandet är lika stora nu som då. 

Stadsdelen 2010
Få förändringar syns på ytan i Ljura som till det yttre är tämligen 
oförändrat sedan 1985. Stadsdelen har fått flera hus genom tillkoms-
ten av kvarteret Kardusen på 1990-talet i enlighet med Ljuraprojek-
tets förslag. Med Kardusen ökade lägenhetsbeståndet i Ljura från 
1150 till 1340 lägenheter (nu. c:a 1260). Men stadsdelens karaktär 
har inte förändrat. Ljuratorget, parken, gatorna, gångvägarna och alla 
hus från 1950-talet skapar fortfarande tillsammans ett territorium 
med ett tydligt historiskt arv och Ljuras fysiska miljö ramar in det 
sociala livet på ett liknade sätt nu som då. En inventering av servi-
ceutbudet ger också en bild av relativ stabilitet. År 2010 finns en 
livsmedelsaffär, ICA Ljura vid torget. Vid torget finns också teveaf-
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fär, hundtillbehörsaffär, körskola, och ytterligare några butiker. Där 
ligger även pizzerian som även är pub. Ytterligare ett par servicein-
rättningar finns, bland annat en kiosk i nordöstra hörnet av stadsde-
len (se tabell 2). Posten har varit nedlagd sedan 1993, men ICA 
Ljura har en ”post i butik”. En budfirma förmedlar girobetalningar. 
Hemtjänsten har kontor i stadsdelen. Konsumbutiken på östra sidan 
är nedlagd. I det huset finns ett gruppboende för personer med funk-
tionshinder. 

Sedan 1985 har butiksutbudet i en stad som Norrköping förändrats 
dramatiskt genom tillkomsten av flera stora köpcentra utanför den 
centrala staden. I förhållande till vad som finns utanför måste utbu-
det i Ljura te sig betydligt mindre nu än vad det gjorde 1985. Genom 
Norrköpings växt uppfattas Ljura idag som en centralt belägen 
stadsdel. Kommunikationerna mellan Ljura och övriga Norrköping 
har också förbättras genom att spårvagnslinje nr 2 numera passerar 
Ljura. Stadsbuss 116 går också förbi. Äldre Ljurabor som har lätt att 
röra sig i staden har tillgång till ett  större utbud av service och rekre-
ation än vad äldre har haft tidigare. För de övriga är det ett motsatt 
förhållande; den lokala arenan har blivit eller kan te sig torftigare 
jämfört med hur den uppfattades av dem som bodde i Ljura exem-
pelvis på 1980-talet. 

Utemiljön är nu som tidigare en av stadsdelens stora tillgångar. Det 
är lummigt och många fina gårdar och platser finns. Några av iaktta-
gelserna från 1985 kan emellertid göras även idag: lekredskapen ter 
sig otidsenliga, Ljuratorget och gatorna är fyllda av bilar, många 
parkbänkar är slitna. 

Den sociala miljön
I stadsdelen bor 2200 personer. 370 av dem är 65 år eller äldre. Till 
skillnad mot under 1980-talet finns förhållandevis många yngre per-
soner och hushåll. Ungefär 400 är barn (0-14 år) och drygt 300 är i 
åldern 16-24 år (2010). Skolan och daghemmet finns kvar. Ålders-
mässigt är således Ljura numera en stadsdel med en förhållandevis 
blandad befolkning. Men stadsdelen präglas på andra sätt av den so-
ciala strukturen. 900 hushåll består av ensamboende, 148 hushåll är 
barnfamiljer med två vuxna och 170 hushåll är familjer med en en-
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samstående vuxen. Tjugofem procent av innevånarna har utländsk 
bakgrund.18

Husen och lägenheterna
En omfattande upprustning av Ljura genomförs av Hyresbostäder. 
Under en tioårsperiod renoveras hus efter hus. År 2010 är 400 av 
1950-talshusens lägenheter i Östra Ljura renoverade. Vatten- och 
avloppsledningar byts ut, fönstren förbättras, köken får ny inredning, 
bredbandsnät installeras, tvättstugorna i källarplanet renoveras. Till-
gänglighetsproblemen är svåra att åtgärda. Hiss installeras bara i 
några få ytterligare trappuppgångar. Nu har 17 av de c:a 180 trapp-
uppgångarna hiss.19  Även efter renoveringen kommer många äldre 
att  bo i hus där man måste kunna gå i trappor för att ta sig in och ut. 
Också första våningsplanet är svårt att nå för den som har rörelse-
hinder, eftersom det ligger en halvtrappa upp. Trapphusen är trånga 
och det är svårt att parkera rollatorer och barnvagnar i farstun. Post-
fack sätt upp innanför porten. Sopnedkasten har tagits bort och er-
satts av miljöhus på gården. Båda dessa förändringar ökar tillgäng-
lighetsproblemet för den som har svårt att  klara trappor och man kan 
behöva hjälp för att ordna två viktiga dagliga sysslor. Under den tid 
som huset renoveras får hyresgästerna bo i baracker som bildar ett 
temporärt kvarter. När de flyttar tillbaka erbjuds en del av äldre att 
byta till en lägenhet i en uppgång med hiss. 

Stiftelsen Pensionärshem upphörde 1995 och de två fastigheterna 
såldes till HSB. Husen hade redan långt tidigare upphört att  vara re-
serverade för pensionärer. Numera innehåller de vanliga lägenheter 
med en åldersmässigt  blandad grupp av hyresgäster.20 Som en del av 
omdaningen av Ljura kommer Hyresbostäder att bygga om två hus 
till seniorboenden för personer som är 55 år eller äldre. Totalt blir 
det 40 lägenheter på två rum och kök. Så återuppstår, fast i modern 
tappning, de tidigare pensionärshemmen.
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20 Muntlig kommunikation från HSB, Norrköping.



De äldres teknikrum och räckvidd 2010
Stora förändringar har skett av vardagstekniken sedan 1980-talet. 
Dagens hushåll innehar en större mängd utrustning än tidigare. Ap-
parater, redskap  och föremål ersätts i en allt snabbare takt. Flera nya 
tekniksystem har tillkommit och är på väg att ingå i hushållens stan-
dardpaket, d.v.s. vara sådant som alla förväntas ha oberoende av sin 
sociala tillhörighet och sin ålder. För äldre specifikt har tillkomsten 
av sladdlösa telefoner, mikrovågsugnen, rollatorerna och förbättrade 
larm haft stor betydelse. 

De nuvarande generationerna av äldre delar erfarenheten av att ha 
vuxit upp i ett  samhälle där mycket av dagens självklara vardagstek-
nik saknades. De har levt längs en utvecklingslinje som har innehål-
lit  spridningen av varmvatten, badkar och dusch i bostäderna, 
centralvärme, elektrisk spis, kylskåp, frys, telefon, radio, teve, 
dammsugare, tvättstuga och tvättmaskin. Nu under deras pensio-
närstid sprids datorer, Internet, mobiltelefonen och nya digitala teve- 
och musiksystem. 

Vid spridningen av ny teknik tenderar äldre att  släpa efter yngre. Ett 
sådant mönster har varit  mycket tydligt  för mobiltelefonen, hemda-
torn och Internet. Skillnaderna har varit störst i grupper med låga 
inkomster och kort utbildning. Eftersom dessa tekniksystem har fått 
en växande betydelse inom en rad samhällssektorer har man talat om 
en digital klyfta mellan dem som har och dem som inte har. Anta-
gandet har varit att  den som saknar möjlighet att använda den digita-
la tekniken kommer att få växande svårigheter att  utnyttja en rad 
tjänster och därmed bli mer beroende av andra. Skillnaderna mellan 
yngre och äldre är fortfarande betydande, men är på väg att utjäm-
nas. År 2009 hade 50 procent av hushållen med personer över 65 år 
tillgång till Internet i bostaden (World Internet Institute, 2009). 

Uppfattningarna bland äldre om värdet av de nya tekniksystemen är 
polariserad. Våra intervjuundersökningar gjorda i Norrköping visar 
att  de flesta anser att nyttan för deras personliga del av Internet eller 
mobiltelefonen är liten eller obefintlig. Andra har en mer positiv 
bild. Framförallt mobiltelefonen uppskattas av många. Man tycker 
att  den ger en extra trygghet när man exempelvis rör sig ute eller är 
ensam hemma. En viktig dimension av de nya systemen är att de 
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ökar möjligheterna att i hemmet vara delaktig i händelser som sker 
på andra håll, söka information och administrera olika tjänster. De 
har potential att  öka en individs räckvidd från hemmet, ett förhållan-
de som bör vara betydelsefullt för just  äldre. Man kan ställa hypote-
sen att mobiltelefon, e-post och sociala medier kommer att förstärka 
en äldre persons möjligheter att upprätthålla kontakter med andra, 
exempelvis yngre familjemedlemmar och gamla vänner. Därmed 
skulle en utveckling fortsätta som inleddes när telefonen började bli 
allmän vid mitten av förra seklet och som innebär att upprätthållan-
det av sociala relationer blir mindre platsberoende (jfr. Phillipson, 
2000; Hagberg, 2008).

I den grupp av äldre (studie B:2007)21 som vi har intervjuat finns en 
tydlig skillnad i innehav av mobiltelefon och användning av Internet 
mellan de yngre och de äldre i gruppen. Av tretton intervjuade an-
vände bara tre en dator i sin bostad. Motståndet mot Internet fram-
träder i flera svar. Mobiltelefonen däremot hade slagit  igenom; alla 
utom tre hade en mobiltelefon. Den användes dock sparsamt och 
ringandet var begränsat till de allra närmaste. Några tog upp värdet 
av att kunna nå andra om något händer. Den kluvna inställningen till 
mobiltelefonen och ny teknik i allmänhet visas i ett uttalande av en 
av männen (66 år): ”Mobiltelefonen är jättebra för äldre människor, 
men det är inte många gamla som har det klart  för sig – om man är 
ute i skogen eller vid kolonistugan …” [B10:448]. De som inte har 
en mobiltelefon har bestämda argument för sitt  ställningstagande. En 
kvinna (70 år) säger exempelvis: 

Förr hade man ju inte överhuvudtaget  telefon och det gick ju bra det 
också. Nu tycker jag att det  är så löjligt att  ta upp den i affären och 
överallt …” [B14:509 ff].

Mönstret i den intervjuade gruppen i Ljura stämmer väl med resultat 
från de tidigare studier av äldres förhållande till teknik som vi har 
gjort i Norrköping. En tolkning är att den pragmatiska och kritiska 
inställning till ny teknik som de flesta har är en följd av en kombina-
tion av åldersfaktorn, generationstillhörigheten och den sociala till-
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hörigheten, som i de flesta fall kan karaktäriserar som arbetar- eller 
lägre tjänstemannafamiljer. Mönstret som antyds i Ljuraintervjuerna 
överensstämmer väl med resultat i nationella undersökningar av an-
vändningen av dator och Internet i olika åldersgrupper. Ungefär hälf-
ten av dem som är 65 år eller mer saknar Internet. Skälen till att man 
inte skaffar dator och internetanslutning är ointresse, uppfattningen 
att man inte kan och bristande ekonomi (World Internet Institute, 
2009). 

Spridningen av ny teknik i samhället har olika effekter för olika in-
divider. Särskilt gäller detta i grupper som inte tar till sig tekniken så 
tidigt som andra. Nya tekniksystem kan bidra till att individers hand-
lingskraft ökar och göra nya verksamheter och aktiviteter möjliga. 
Men för andra kan de nya systemen försvåra genom att de är besvär-
lig att använda eller ersätter teknik som är välkänd och har fungerat 
bra under lång tid (Wahl & Mollenkopf, 2003; Hagberg, 2004). Flera 
av de nya tekniksystemen har just en sådan dubbelhet i förhållande 
till äldre. 

Ljuras äldre 2010
Vid slutet  av 2010 bodde 369 personer som var 65 år eller äldre i 
Ljura. De utgjorde 17 procent av Ljuraborna. Sedan 1990 har både 
antalet och andelen äldre minskat kraftigt. Då var andelen 38 pro-
cent. De kommande åren kommer antalet att vara ungefär oföränd-
rat. C:a 80 personer är 85 år eller äldre, d.v.s. med vår definition 
gamla. Sedan något år tillbaka minskar antalet gamla. När Ljurapro-
jektet genomfördes 1985 och speciellt uppmärksammade de gamlas 
situation handlade det om 69 personer som var över 80 år varav 24 
var 85 år eller äldre. 

De äldre och gamla som nu bor i Ljura tillhör en mycket stabil bo-
endegrupp. Genom Hyresbostäders lägenhetsförteckning kan vi få en 
unik bild av hög boendestabilitet över livsloppet hos personer som 
nu är gamla och bor i ett hyreshusområde. Inte mindre än 60 hushåll 
fanns i Ljura redan på 1950-talet. Av dessa är 51 enpersonshushåll. 
Medelåldern i gruppen är 80 år, den äldsta är 97 år och den yngsta 
74. Kvinnorna är fler än männen. Av de totalt 68 personer som hör 
till hushållen är 52 kvinnor och 16 män. Den dominerande hushålls-
gruppen är följdriktigt ensamboende änkor (37 stycken). Av de 60 
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hushållen finns 45 i hus med trappuppgångar som saknar hiss. 22 av 
de hisslösa hushållen bor på andra, tredje eller fjärde våningen.22

De allra flesta av dessa hushåll har haft sitt  hem i obruten följd i 
Ljura, dvs i minst 50 år, men har bytt lägenhet en eller flera gånger. 
Sex har bott  utanför Ljura under någon period. Tjugofyra har bott i 
samma lägenhet (eller i samma trappuppgång) hela perioden. Det är 
väl känt att äldre flyttar mindre än andra åldersgrupper (Abramsson 
& Niedomysl, 2008). Men här ser vi ett exempel på att många i den 
nuvarande generationen av gamla också under hela sitt vuxna livs-
lopp har levt i samma lokala grannskap och i samma boendeform. 
Detta har naturligtvis skapat en förtrogenhet med både den fysiska 
och sociala miljön som är alldeles speciell. Den äldsta av de boende 
är en 97-årig kvinna. Hon flyttade till Ljura 1952 då hon var 40 år 
och har sedan dess, således i 58 år, bott i samma lägenhet belägen på 
tredje våningen. Den näst äldsta, en 96-årig kvinna flyttade med sin 
man till Ljura 1952. Från 1994 bodde hon själv i samma lägenhet 
som tidigare, men 2008 flyttade hon ner till första våningen. Den 
äldsta mannen är 89 år. Också han flyttade till Ljura 1952. Han har 
bott i två lägenheter. Fram till 1999 med sin hustru och därefter en-
sam i en lägenhet på första våningen. Det yngsta kvarboende paret 
flyttade till Ljura 1957. Mannen som då var 23 år är nu 76. De har 
bott i fyra lägenheter, alla på Ljuragatan.

Att bo kvar och se förändringar
I den grupp  som vi har intervjuat  ingår två personer som har bott i 
Ljura sedan 1950-talet.23 De är yngre än personerna i gruppen ovan 
och flyttade till Ljura som barn med sina föräldrar och har sedan bli-
vit kvar som vuxna. Båda är mycket starkt rotade i Ljura och kan 
inte tänka sig att flytta till någon annan plats. Samtidigt finns ett 
stråk av oro över hur Ljura har förändrats i deras svar. En av dem, en 
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23 Övre åldersgränsen för intervjupersonerna var 75 år.



kvinna som är 67 år, säger: ”Det har blivit för mycket sånt folk här, 
så det  har ändrats … Fasiken Ljura är inte som det var förr va, är det 
många som säger och det kan jag hålla med om …”. [B10:654] Hon 
avser förmodligen både det ökade inslaget av ungdomar och av in-
vandrarfamiljer. Flera (4 av 13) av informanterna tar upp  att brotts-
ligheten i Ljura har ökat på senare år. Upprördheten är tydlig. En av 
männen säger: 

Hade du frågat  för tio år sen skulle jag sagt att det var ett lugnt  områ-
de, men nu har det  kommit in mycket socialfall och sånt där … det  är 
fyllon och det  är polisen som åker. Förut  tyckte jag det kändes tryggt, 
man såg aldrig polisen. Nu ser man dom flera gånger per dag. 
[B7:911] 

En av kvinnorna (65 år) har gjort liknande iakttagelser: 
Poliserna var ju bosatta här för jämnan ett tag. Mycket  knarkare, 
mycket skit. Så jag tror att  det  beror på att  man inte kan lita på folk, 
man vet  inte vart  man har dom. Och blir man för mycket bekant med 
någon, så håller de på och hänger på dörrhandtagen för jämnan. I och 
med att jag har jobbat i så många år med folk så tycker … jag det är 
skönt  att  sätta mig i soffhörnet  med ett  ljus och en bok eller nån virk-
ning och sen är det tyst och lugnt. Jag har inte behov av att  springa 
hos folk. [B10:594]

I uttalandet framträder ett restriktivt förhållningssätt till grannarna. 
Ett sådant är genomgående i alla intervjuerna. En kvinna (71 år) sva-
rar på frågan ”Umgås du med några grannar?”:

Jag har det inte så långsamt, nej det måste jag säga att det [har] jag 
inte. Kvinnan som bor mitt emot  här, vi pratar med varandra. Det gör 
vi, och jag kan ge henne lite bullar när jag har bakat och så, men vi 
umgås inte. Vi går inte hem till varandra och så. Det  finns ingen i hu-
set jag umgås med … Folk umgås inte med varandra så mycket, men 
jag har i alla fall en granne som bor i samma uppgång här som vill 
umgås, men inte så mycket … [B16:582] 

En annan kvinna (74 år) svarar: 
Man kan inte tycka om alla människor, jag har försökt … Jag har fak-
tiskt  vridit  ut och in på mig själv, men det är vissa människor som det 
inte går riktigt så bra för. Fast jag har aldrig varit osams med någon, 
så jag vart  varnad när jag flyttade in av grannarna. Nej flytta inte till 
det huset. Man är född för att  kunna ge en hjälpande hand när det be-
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hövs, men jag tror man får vara försiktig och ge sig in i andras hem, 
för att  det blir lätt att dom misstänker att  man gör allt  bara för pengar 
…” [B20:315]

En av männen (73 år) svarar på frågan om han umgås med sina 
grannar:  

Nej det  kan jag inte påstå. Ja, umgås och umgås, vi brukar gå på fot-
boll ihop en gubbe och jag. Han bor i huset  här … Sen så pratar jag 
med min grannfru, fru Larsson, mycket trevlig äldre dam.

Intervjuaren: Ok, så hon bor här i samma trappa?

Mannen: Ja mittöver. Så vi vattnar blommor åt  varandra när vi inte är 
hemma.

Intervjuaren: Men ni umgås inte så att ni fikar?

Mannen: Det har hänt.

Intervjuaren: Ok, hur upplever du dina grannar?

Mannen: I den här uppgången är det bra grannar.

Intervjuaren: Hur definierar du en bra granne?

Mannen: Tyst och lugnt.

Intervjuaren: Ok, vet du något om människor som bor i det här huset 
eller i området. Hur skulle du beskriva dom?

Mannen: Ja, det  är mest äldre. Genomsnittet  på Ljura ligger i alla fall 
på 70-80 år. [B19:835]

Inställningen till grannarna har flera bottnar. Grannarna är viktiga för 
trivseln. Alla tycks anse att  det är bra att veta vilka som bor nära. 
Framförallt är det  är betydelsefullt att  man inte har fel grannar, ex-
empelvis grannar som stör eller tränger sig på. Gränsen för kontak-
terna är tydlig. Man bör vara vänlig och hjälpa varandra med 
småtjänster, men inte umgås intensivare än så. Grannumgänge är 
uppenbarligen en balansgång mellan rädsla att komma för nära och 
intresse av att ha utbyte med andra. På ett annat  plan är grannarna 
viktiga genom att man gemensamt kan driva vissa frågor, exempel-
vis motarbeta att problemfamiljer flyttar in i området eller att ung-
domarna stör de äldre hyresgästerna. Med tanke på den platsidentitet 
med Ljura som de flesta har är det intressant att notera att grannutby-
tet är så lågt. Sina vänner har man på annat håll. I Ljura har man på 
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sin höjd bekanta. Grannrelationerna är vad Cecilia Henning har be-
nämnt tunna (Henning & Löfgren, 2004). Den rumsliga närheten 
snarare än delade intressen eller släktskap är grunden för relationen. 
Upphör närheten, exempelvis genom att  någon flyttar, upphör också 
relationen.

Trivseln med att bo i Ljura har med annat att göra än var man har 
sina vänner. Alla i gruppen säger att  de trivs och vill bo kvar i Ljura. 
Bara en av de intervjuade har uttalade planer på ett flytta till en lä-
genhet i en annan del av Norrköping. Hon har det på grund av de 
obehag som ombyggnaden, som snart skall göras av hennes hus 
medför. De övriga svarar nej på frågan om de planerar att flytta. En 
av kvinnornas (70 år) svar är belysande:

Intervjuaren: Det verkar som du har mycket  kontakt med dina gran-
nar.

Kvinnan: Jo, då det  har vi, inte så många, men det är några stycken, i 
alla fall, det är sju här i huset … många har bott [här] länge.

Intervjuaren: Men du sa att  du trivs väldigt  bra i området. Vad är det 
som gör att du trivs …?

Kvinnan: Jo, det  är tack vare grannar, tror jag. Det  är mycket också 
… att man får gehör för det man klagar på. Sen är det inte så kul att 
flytta när man blir äldre heller … Fy sjutton för att flytta det  säger jag 
ju … det är så mycket som man sparar på. [B14:400]. 

En av tillgångarna i Ljura är parken. Många tar upp att  den måste få 
vara kvar. Någon har hört att det skall bli parkeringsplatser och oroar 
sig för detta. Flera ser den som en tillgång just  för pensionärer. En av 
kvinnorna (66 år) var mycket i parken när hennes dotter var liten. Nu 
går hon dit med barnbarnen:

Det  är lite annorlunda sen hon [dottern] var liten förstås, men vi tar en 
sväng genom parken och sätter oss på en bänk. Det  finns ingen fisk i 
fiskbassängen [som då]. [B10:302]

Men parken är också en källa till oro eller rädsla om man är ute på 
kvällen. En av männen (75 år) svarar på frågan om han är rädd att gå 
ut: 

Ja, faan, jag kan inte gå ut ensam. [B21:631] 

En av kvinnorna är skärrad: 
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Inte på dagarna, men på kvällarna kan jag bli lite rädd, ja, ja. Jag skul-
le aldrig våga gå på kvällen genom Vasaparken, sent på kvällen tio, 
elva … Och inte genom någon annan park heller, men, men kommer 
[jag] med spårvagnen hit och går hem, då är jag inte rädd. [B18:760]

Hyresgästerna talar förstås med varandra om den ombyggnad som 
sker i Ljura. I grunden är man positiv till att lägenheterna rustas upp. 
Det är på tiden. [B14:690] Några av de äldre ser möjligheten att flyt-
ta till en annan lägenhet, till exempel i ett  hus med hiss, i samband 
med renoveringen. Själva ombyggnadsprocessen är ett orosmoln. 
[B10:707] Men det dominerande problemet är den hyreshöjning (c:a 
1000 kronor per månad), som följer i renoveringens spår. [B9:362] 
Just att hyran stiger uppfattar många som orättvist, eftersom under-
hållet har varit eftersatt i många år. En av männen tar upp  att samti-
digt som hyran stiger försämras servicen: ”De tog bort sina fastig-
hetsskötare. Dom vart man lite personligt bekant med.” [B9:256] 
Oron för hyreshöjningar har två sidor. Några säger att man måste 
flytta om hyran höjs, andra att alternativen inte är så många och att 
exempelvis ett seniorboende är för dyrt. [B16:639]

Platsbundenheten
Trots distans till de närmaste grannarna, misstro mot en del andra i 
Ljura och en osäkerhet p.g.a. brottslighet i stadsdelen tycks de inter-
vjuade ha en starkt emotionell bindning till Ljura. Det förhållande att 
man har bott där länge tycks överväga över oron. Barbro flyttade till 
Ljura som tioåring 1952 och har bott där sedan dess, således som 
barn själv, som mamma till barn och nu som pensionär. Hon säger 
om Ljura: 

Har tyckt om att man har nära till allting … Jag har alltid tyckt om 
Ljura ända sedan vi flyttade hit. Vi hade parken då och den stora 
backen där man kunde åka skidor och kälke … och förr var det att 
man umgicks mer med grannarna. Nu umgås man inte på samma sätt. 
[B10:298]

Alla våra informanter har bott  i Ljura relativt lång tid. Ingen har 
egentligen några planer på att flytta någon annan stans. En av kvin-
norna överväger dock en bostadsrätt i en annan del av Norrköping. 
Några räknar med att flytta inom Ljura, i första hand till ett  hus med 
hiss. Kostnaden och besväret att flytta verkar vara spärrar för att 
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överväga annat boendet. Någon har funderat på Hyresbostäders se-
niorboende, men inte fullföljt. Dagmar som bott i Ljura i 43 år säger, 
delvis på skämt, efter att hon försäkrat att hon absolut inte vill flytta 
från Ljura: 

Det  är klart det  skulle vara roligt att ha en sådan där modern lägenhet, 
som man ser i bostadsrätterna. Med väldigt vackra fönster och så där. 
Det  är klart det  vore ju roligt. Och stora badrum och det är klart, skul-
le jag inte behöva betala för det så skulle jag vilja ha ett  rum till där 
jag kunde ha symaskinen stående uppe hela tiden och datorn inkopp-
lad. [B16:651]
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Ljura 1955-2010

Tidens långa linjer
Flera linjer kan dras genom stadsdelen Ljuras historia som är an-
märkningsvärt tydliga. I den vardagshistoriska Annaleskolans anda 
kan vi tala om vardagens sega struktur som gör sig gällande under 
lång tid. En sådan seghet brukar tillskrivas både det  materiellas be-
ständighet och individers och gruppers mentala förhållningssätt. 
Vardagens praktik följer vad Fernand Braudels har benämnt la lon-
gue durée. Trots att samhället förändrats i otaliga avseenden består 
vardagens rutiner, sociala normer och basala livsvillkor. Stabiliteten 
följer individen under hennes livslopp och överförs mellan genera-
tionerna. När man betraktar Ljura som ett  fysiskt och socialt rum blir 
denna bild av stabila förhållanden mest framträdande. Mycket före-
nar således 1950-talets generation av äldre med 2000-talets genera-
tion. Stadsdelen Ljura tillhör det beständiga. I samhällets virrvarr av 
förändringar står kvarteren, gårdarna och husen till det  yttre intakta. 
Ljura är en del av la longue durée. 

En viktig slutsats av studien är insikten om den dubbla långsiktiga 
betydelse som den byggda fysiska miljöns utformning har, den är 
både påtaglig och osynlig. I Ljura illustreras det fysiskas makt i en 
social praktik under lång tid. När stadsdelen var ny  byggdes kvarter 
och hus som när planeringen gjordes i slutet av 1940-talet framstod 
som moderna och framåtblickande. Stadsdelens och husens ur-
sprungliga former har sedan dess avgjort väsentliga förhållanden i 
det sociala livet trots att  de redan efter tio år hade passerats av nya 
krav och ideal. Tydligast är miljöns makt över de gamla, bl.a. genom 
att utformningen påverkar deras möjligheter att kunna och vilja röra 
sig ute och hindrar eller möjliggör olika göranden i lägenheterna. 
Den dubbla betydelsen, närvaron och osynligheten, innebär att den 
fysiska miljön dels har en långsiktig strukturerande effekt på männi-
skorna och deras görande, dels att den vid vissa tillfällen får en av-
görande roll när beslut  om viktiga frågor i livet skall fattas, beslut 
om allt från vardagens rutiner till var man skall bo. 

Egenskaper i den fysiska miljön som normalt är osynliga synliggörs 
i samband med vändpunkter i individers livslopp och kan då få av-
görande betydelse för hur individen väljer. Man kan uttrycka det så 
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att under långa tidsperioder har den fysiska miljön underordnad be-
tydelse för individerna. Dess egenskaper är oreflekterade eller till-
mäts liten betydelse. Men när praktiken ifrågasätts av någon anled-
ning blir den fysiska miljön tydliggjord. Denna dubbelhet kan kasta 
ljus över äldres skenbart orationella förhållande till frågan om hiss i 
sitt bostadshus eller andra typer av anpassningar av miljön. Man är 
inte beredd att  låta avsaknaden av hiss eller att lägenheten är oprak-
tiskt utformad påverka hur man värderar sitt boende förrän i sam-
band med sådana vändpunkter.

Denna insikt kan belysa ett  par av de paradoxer som forskargruppen 
knuten till Ljuraprojektet 1985 behandlade i sina texter. Ett huvud-
problem som gruppen lyfte fram var att under den drygt första hal-
van av projekttiden så bestämdes innehåll och tillvägagångssätt  av 
att  de ledande aktörerna fokuserade på att förändra den fysiska mil-
jön utan att göra en koppling till dem som bodde i Ljura. Först när 
de äldres verklighet lyftes in i projektet efter flera konfrontationer 
med de boende fick projektet en inriktning som motsvarade målet 
om att förbättra just de äldres i Ljura möjligheter att bo kvar 
(Öhresjö, 1988). En av gruppens iakttagelser om denna verklighet 
var hur liten betydelse som den fysiska miljöns utformning tycktes 
ha för de äldres inställning till och möjligheter att bo kvar i sin lä-
genhet. Sundström drog slutsatsen att den fysiska boendemiljön ver-
kade vara av underordnad betydelse för en individs beslut om att 
flytta till särskilt boende, och Paulsson konstaterade att  bostadsstan-
darden tycktes ha ganska liten betydelse (Paulsson, 1987; 
Sundström, 1988, s. 122-129). Daatland drog slutsatsen efter att ha 
jämfört erfarenheter från flera av de nordiska länderna att  det var 
svårt att påvisa skillnader mellan olika slags närmiljöer (Daatland, 
1987).

Att den fysiska miljön inte står i uttalad direktkontakt  med hur indi-
vider handlar betyder inte att  den inte påverkar. Bruno Latour har 
sammanfattat den starka men ofta omedvetna kongruensen mellan 
det materiella och det mänskliga i uttrycket ”Teknik är det sociala 
livet som gjorts hållbart”. Med detta menar han att handlingar, socia-
la relationer och kulturella värden stabiliseras genom fysiska kon-
struktioner som byggnader, platser och tekniska objekt (Latour, 
1998). Latours begrepp för hopfogningen av det fysiska och sociala i 
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en entitet är aktant. När vi exempelvis ser på ett trapphus i Ljura 
som en entitet kan vi med hjälp av aktantbegreppet erfara att trapp-
huset påbjuder vissa regler för hur det kan och skall utnyttjas, exem-
pelvis vad som gäller för möten och umgänge och hur man kan för-
flytta sig. Trapphusets port, kodlås, golv, dörrmatta, anslagstavla, 
Hyresbostäders emblem, trapporna, lägenhetsdörrarna, namnskyltar-
na, ringklockorna blir en serie av aktanter (ett assemblage) som den 
som går in i huset  möter. Var och en av dessa förmedlar budskap 
som vi som regel inte har någon svårighet  att läsa även om det ofta 
sker omedvetet.

En poäng med detta synsätt är att det blir omöjligt att  vid föränd-
ringar som primärt består av att bygga om den fysiska miljön, exem-
pelvis ta bort  sopnedkasten, installera hiss, skapa förvaringsutrymme 
för rollatorer eller förstärka belysningen, bortse från hur individers 
sociala praktik är utformad. Aktantbegreppet ger ett dubbelseende 
som klargör dels det fysiskas objektiva egenskaper, dels dess regle-
ring av sociala praktiker. Latour betonar att det är genom att  sociala 
praktiker upprepas som aktanter får och har kvar sin kraft. En kraft-
full aktant förutsätter därför att ett balanserat agerande har utvecklats 
mellan de aktörer som har skapat  den och hos dem som sedan möter 
den. På en individuell nivå sker en appropriering av aktanten, d.v.s. 
individen utvecklat ett  personligt förhållande till den. En trappupp-
gång kan ha mycket olika innebörder för den som bor där och för 
den som städar. Därigenom förändras också aktanters innebörder och 
hur deras fysiska egenskaper tolkas över tid. I en trappuppgång i 
Ljura kan exempelvis ett anslag som säger att det  är förbjudet att 
ställa barnvagnar och rollatorer i trapphuset konfronteras just av en 
hyresgästs vana att låsa fast sin rollator i ett element nära ingången. 

Aktörernas Ljura
En rad institutionella aktörer har påverkat Ljuras utveckling. Någon 
samlad undersökning av deras handlande i förhållande till den fysis-
ka och sociala miljön i Ljura har inte gjorts. I det material som jag 
gått igenom är det fem aktörer som har haft  en specifik agenda för 
Ljura under längre tid, d.v.s. vars handlande har syftat till utveckla 
Ljura: Hyresbostäder, Norrköpings kommun, PRO, Hyresgästföre-
ningen och några föreningar. Kanske bör man också inkludera ICA 
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Ljura eftersom den livsmedelsbutiken har funnits vid Ljuratorget 
under hela perioden. 

Mest framträdande är Hyresbostäder som har ägt och förvaltat  mer 
än 95 procent av fastigheterna under hela perioden. Hyresbostäder 
byggde Ljura och den allmännyttiga stiftelsen (som det var vid den 
tiden) utvecklade visionen om hur ett  modernt flerfamiljsboende i 
Norrköping skulle utformas. Denna innehöll bl.a. en helhetssyn på 
den nya stadsdelen – allt skulle samverka till bra samhälle: utemil-
jön, bostäderna, samhällsservicen (skola och daghem), den kommer-
siella servicen samt människorna. I visionen ingick att  Ljura skulle 
bli en lokal gemenskap  och de boende uppmanades att öka ”granne-
laget” genom att blida en stadsdelsförening (Helmfrid, et al., 1976, 
b. 6, s. 118). Hyresbostäder var sedan drivande när de tre höghusen, 
tre Stjärnor, byggdes och när kvarteret Kardusen tillkom liksom man 
är nu när den pågående upprustningen av stadsdelen genomförs. 
Äldre personer ingick inte i 1950-talsvisionen, men 1985 när Ljura-
projektet pågick var de äldres villkor en huvudfråga och i den pågå-
ende upprustningen är medvetenheten om de äldre hyresgästernas 
intressen och behov stort. 

Hyresbostäder har under hela perioden samspelat med kommunen. 
När det gäller de äldre så kanske man kan säga att Hyresbostäder har 
haft den otacksamma rollen att  svara för de brister som funnits och 
fortfarande finns i den fysiska miljön,  medan kommunen har haft 
den mer tacksamma rollen att tillhandahålla hjälp  och stöd så att hy-
resgästerna klarar att  bo kvar i området. Hyresbostäders motaktör, i 
meningen att den har begränsat deras handlingsutrymme, är utan 
tvekan de boende. Redan från början fanns en motsättning mellan 
vad det kostade att bygga Ljura och vad det innebar för hyran och 
vad de som flyttade in kunde betala. Ljura var ingen god affär för det 
nya kommunala bostadsföretaget och hyrorna subventionerades un-
der en tid. Denna motsättning är en av de sega trådarna som löper 
genom Ljuras historia. Den var en huvudorsak till att de äldre hyres-
gästerna individuellt och organiserat motsatte sig ombyggnader och 
hissinstallationer på 1980-talet och den är en av de problematiska 
frågorna i den pågående renoveringen av området. Majoriteten av de 
äldre som har bott i Ljura har haft låga inkomster och varje höjning 
har framstått som problematisk. Så är det även nu; Ljura har den 
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lägsta medelinkomsten av de större stadsdelarna i Norrköping 
(Norrköpingskommun, 2008). 

Norrköpings kommun har varit betydelsefull aktör i flera skepnader. 
Som planeringsmyndighet ansvarade man för stadsdelens tillkomst 
1947-1956, utbyggnad 1957-1962 och 1987-1990. Som social myn-
dighet har man utformat, beslutat om och drivit största delen av äld-
reomsorgen och särskilda äldreboenden aktuella för Ljurabor. Som 
gatu- och parkförvaltning har man ansvarat för skötseln av gator, 
park och vägar och som fritidsförvaltning för anläggningar för sport, 
rekreation och kultur i Ljuras närhet. Kommunen har också haft  ett 
ansvar för kollektivtrafiken till och från Ljura.

Politiskt har Ljura självfallet varit inordnad i kommunens stadspla-
nering och utvecklingsstrategi, något som var helt avgörande under 
den tidiga tiden. Även nu är utvecklingen av Ljura en del i större 
plan för Norrköpings framtid. Genom utbyggd spårtrafik och ny-
byggnad av bostäder nära Ljura skall stadsdelen bidra till den Goda 
staden. I planen sägs att man i Ljura, Hageby och ringdansen vill 
skapa en trygg, säker, ren och hållbar attraktiv stadsmässig boende-
miljö i samklang med en väl fungerande utbyggd kollektivtrafik 
(Norrköpings kommun, 2009).

En annan aktör som var betydelsefull fram till 1985 är Stiftelsen 
pensionärshem. Två föreningar haft stor betydelse för de äldre dels 
PRO som funnits i stadsdelen sedan 1976, dels Hyresgästföreningen 
som medverkade i Ljuraprojektet 1985. 

Att vara gammal i Ljura. Vad är annorlunda?
Går det då att  värdera hur det har varit  att  ha levt respektive är att  
leva som gammal i Ljura på 1950-talet, 1980-talet och 2010-talet? 
Knappast om man ställer kraven att  omdömena skall grundas på sä-
ker kunskap om hur individerna själva har uppfattat eller uppfattar 
saken. Men kanske är det möjligt  att utifrån den mångsidiga bild av 
att  leva i Ljura som de tidigare avsnitten har innehållit att göra en 
godtagbar approximation. 

Jag har ovan betonat att  territoriet Ljura är relativt oförändrat. Stads-
delens utemiljö har vid alla tre tidsperioderna varit en tillgång för 
just de äldre. Fortfarande uppskattas parken, gångvägarna gårdarna 
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och läget i staden. Stadsdelen har också haft och har fortfarande en 
levande social miljö. Kanske har det faktum att Ljura redan från bör-
jan byggdes så att det skulle finnas ett serviceutbud och lokaler för 
detta bidragit till att det  idag finns en rad mindre butiker och service-
inrättningar. Nu ter de sig just som mindre genom att så mycket 
utanför Ljura har blivit så mycket större. Men de äldre i Ljura har 
vid alla tre tidpunkterna på nära håll och inom gångavstånd haft till-
gång till service av olika slag. Dagens gamla har en fördel jämfört 
med tidigare generationer genom att rollatorn finns som gånghjälp-
medel. Den bidrar till att det är lättare att klara sig själv även när 
man har vissa svårigheter att ta sig fram utomhus. Färdtjänsten har 
dessutom betytt en del för resandet i staden. 

Det sociala livet har haft olika karaktär vid de olika tillfällena. 1950-
talets Ljura var de unga familjernas. De få äldre var iakttagare av det 
händelserika utomhuslivet. På 1980-talet bodde betydligt färre i 
Ljura och antalet barn var få. Kanske var Ljura då medelålderns och 
de yngre äldres stadsdel. Kanske fanns det spänningar mellan dem 
som hade bott i Ljura sedan 1950-talet och dem som flyttat  in sena-
re? Ljurastudien (1985) visar att  många av de äldre störde sig på 
ungdomarnas oväsen och på de medelålders bilkörning i området. 
De äldre (65-74 år) som vi intervjuat 2007 ger en bild av en stadsdel 
med ett  fattigt uteliv. Man träffar få och några ser Ljura som osäkert. 
I denna mening har territoriet Ljura blivit mindre innehållsrikt. 

Den inre miljön, lägenheterna, hemmen, har kanske förändrats mest 
under de sextio åren. Inte i sina former; tvåorna och treorna från 
1950-talet finns fortfarande kvar och deras planlösningar består. 
Men lägenheterna och därmed hemmen är anknutna till världen 
utanför i en helt annan utsträckning än vad de var tidigare. 1950-tals 
pensionären, i sin lilla etta med kokvrå i pensionärshemmet, hade sin 
radio. Han eller hon kunde lyssna till riksradions sändningar, där 
hållpunkter under dagen var nyheterna, väderleksrapporten, gram-
mofontimmen och kanske ett sportreferat. I pensionärshemmet fanns 
en dagstidning i sällskapsrum. Flera av pensionärerna, men långt 
ifrån alla hade en egen telefon. Med hjälp av donationer kunde sty-
relsen 1959 köpa in TV apparater som placerades i pensionärshem-
mens sällskapsrum. 1980-talets pensionär hade förstås sin egen teve. 
Då i färg och med två kanaler och direktsändningar från stora 
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sportevenemang. Alla hade telefon, även om restriktionen att  ”inte 
ringa i onödan” levde kvar. Dagens äldre har i sin bostad ett  medie-
utbud som är ofantligt mycket större än på 1980-talet. Snart sagt var-
je intresse kan länkas till specifika aktiviteter som äger rum på annat 
håll. Den mest avgörande skillnaden är att möjligheterna att själv 
styra kommunikationen med andra och tillgodose sina intressen har 
ökat. Tekniksystem som digitalteve, dator, Internet och även mobil-
telefonen har förstärkt hemmen som sociala platser, något som bör 
vara en fördel för den som tillbringar mycket tid i sin bostad. Värl-
den inom räckhåll har vuxit.

Man kan emellertid ifrågasätta i vilken mån som de som är gamla 
värdesätter denna förändring. Tendensen att dra sig tillbaka till sin 
bostad och skala ner kontakterna med omgivningen var som vi har 
sett tydlig för 1980-talspensionärerna i Ljura. I vårt nuvarande mate-
rial kan vi se samma tendenser hos de äldre i idag. Från en annan 
undersökning av gamla (85-94 år) i Norrköping vet vi också att  till-
bakadragandet är starkt och att  de flesta är mycket tveksamma till att 
använda nya medier (Larsson, Å., 2009). 

Obrutet viktigt över tid är att  den närmaste omgivningen är lugn och 
uppfattas som säker. Vår Ljuraundersökning stödjer uppfattningen 
att hur den sociala miljön utanför hemmet tolkas är lika viktigt för 
viljan att  vistas ute i stadsdelen eller den vidare staden som karaktä-
ren på den fysiska miljön. 

Att höra till platsen Ljura då och nu
På en generell nivå är likheterna mellan generationernas förhållande 
till sitt territorium, dvs. Ljura lika. Viljan att  bo kvar är stark nu som 
då och många av dagens äldre är, liksom 1980-talets var, motstånda-
re till förändringar av stadsdelens sociala och fysiska miljö och av 
den egna lägenhetens utformning. En ökad kostnad för boendet är nu 
som då en restriktion för alternativa bostadsval. Dagens äldre upple-
ver emellertid den sociala miljön som mer problematisk och hotande 
än vad de äldre gjorde 1985. Oron riktas mot ett ökande antal in-
vandrarfamiljer och unga vuxna i stadsdelen. Rädslan för att  bli ut-
satt för kriminalitet hindrar många från att vara utomhus efter mörk-
rets inbrott. Grannrelationerna uppvisar samma grundmönster nu 
som 1985. De nära vännerna har man huvudsakligen på andra håll i 
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staden. Grannarna har en annan roll. Man vill känna till vilka som är 
ens närmaste grannar, men återhållsamheten mot ett umgänge och 
besök i andras lägenheter är stor. Man har ett ofrånkomligt beroende 
av grannarna och av hur de lever sina liv samtidigt som man vill 
markera avstånd och upplever att  andra gör det samma. Flera äldre 
säger att det var lättare att  lära känna andra när man var yngre. Nu är 
man mer segregerad till sin åldersgrupp Förekomsten av ”neutrala” 
mötesplatser är viktig för att motverka ensamhet bland de äldsta. I 
vilken grad som Ljura har blivit fattigare på sådan platser är en öp-
pen fråga. 

De äldre i Ljura har nu som då en stark platstillhörighet. Det intres-
santa är att denna kan upprätthållas trots att  man ser brister i den so-
ciala och fysiska miljön. För de flesta har platstillhörigheten huvud-
sakligen sin grund i att man har bott länge i stadsdelen. För en del är 
Ljura helt enkelt lika med hembygden eftersom man levt där sedan 
man var barn. Frågan är emellertid vilken del av territoriet  Ljura som 
är kärnan i de äldre Ljurabornas platstillhörighet. 

I vårt intervjumaterial framträder ingen avgörande skillnad mellan 
hur de kommande äldre (55-64 år) och de nuvarande äldre förhåller 
sig till sitt boende i Ljura. Ofta hävdas att nästa generation av äldre 
kommer att vara mer rörlig i sitt boende än den nuvarande och även 
prioritera ett bekvämt boende. Man tenderar i debatten att bortse från 
att  stora grupper har små möjligheter att leva enligt de ideal som till-
skrivs exempelvis fyrtiotalisterna (se även Lukkarinnen, 2011).

Forskningen om platstillhörighetens innehåll eller räckvidd är liten, 
men några studier tyder på att just det nära grannskapet har en mind-
re betydelse i en persons platstillhörighet än vad man vanligtvis an-
tar. Denna är snarare knuten till huset där man bor, d.v.s. det avgrän-
sade hemmet och den vidare staden eller trakten (Hidalgo & 
Hernández, 2001). En sådan tolkning stöds av iakttagelser i Ljura – 
det är lägenheten och Norrköping som stad som informanterna ser 
som de viktigaste platserna. Man har visserligen en stolthet över 
Ljura, men den verkar vara grundad mer på hur det har varit  än på 
hur det är. Kanske är det så att  grannskapet i högre grad än hemmet 
tillmäts olika betydelse under olika faser av livet. 
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Känslan för en plats kan ges olika tolkningar. I en fenomenologisk 
tradition kan just den ackumulerade mängden erfarenheter tillmätas 
en avgörande betydelse (Jorgensen & Stedman, 2001). I en mer 
pragmatisk tradition kan snarare jämförelser med andra platser, nyt-
tan som en plats har och avsaknad av alternativa platstillhörigheter 
ses som avgörande. Rowles påpekade i en tidig översyn av forsk-
ningen om äldres platstillhörighet att den vanliga hållningen till plat-
sen där man bor är just pragmatisk; det  finns en funktionell platsnyt-
ta som dock i sig kan vara nog så emotionell laddad. 

En slutsats av Ljurastudien är att det finns starkt fog för både den 
fenomenologiska och den pragmatiska förklaringsmodellen. Äldres 
platstillhörighet verkar pendla mellan att grundas på minnen, erfa-
renheter och de relationer som man har utvecklat till andra eller på 
en värdering av platsen i förhållande till de alternativ som finns och 
de vedermödor som en flyttning skulle innebära. Den första dimen-
sionen handlar om tidens gång, den andra om situationen vid en viss 
tidpunkt eller fas av livet. Ljuraprojektet 1985 visade att minskad 
platsnytta till slut överflyglade de emotionella skälen för att bo kvar 
i det egna hemmet. En flyttning blev önskvärd och för många nöd-
vändig.

Mönstret är fortfarande detsamma. Även om vårt  material är mer 
begränsat än Ljuraprojektets 1985 så kan vi säga att huvuddelen av 
de äldre vill bo kvar i Ljura så länge som möjligt av både emotionel-
la och pragmatiska skäl, men att man vet att en flyttning till ett sär-
skilt boende kan bli nödvändig senare under åldrandet. Förhållnings-
sättet överensstämmer med samhällets strategi för att hjälpa äldre till 
ett  gott åldrande. Under 1980-talet var huvudmålet  i äldrepolitiken 
att de gamla skulle bo kvar i sin bostad med hemtjänst, men när inte 
detta var realistiskt skulle man kunna flytta till ett servicehus, äldre-
boende eller ålderdomshem. Sedan dess har betoningen av kvarbo-
endet ytterligare stärkts bl.a. genom att hemsjukvården har byggts 
ut. Gränslinjen mellan att bo kvar och flytta har förskjutits så att 
numera kan bara den som är mycket skröplig räkna med att få en 
bostad i ett särskilt äldreboende.

Uttryckt med begreppen ovan kan man säga att politiken syftar till 
att  hjälpa de gamla att  upprätthålla den platsnytta som är knuten till 
att  man har bott länge i en specifik bostad och på en specifik plats. 
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Forskarna 1985 konstaterade emellertid att  politiken hade en baksida 
- många gamla var ensamma, isolerade och till slut måste man trots 
hemtjänsten flytta. Mönstret gäller fortfarande, men idag är alterna-
tiven färre. De särskilda bostäderna är mer renodlade vårdinstitutio-
ner och antalet platser har minskat kraftigt.24

I ett bostadsområde som Ljura innebär detta att många av de boende 
är i hög ålder och har bott länge i Ljura, några i stort sett i hela sitt 
vuxna liv. De lever i en lägenhet som byggdes på 1950-talet. Två 
rum och kök med tydliga drag av den tidens ideal för hur en modern 
bostad skulle vara. Under åren har man satt  sin prägel på bostaden 
och bostaden har ramat in vardagens händelser. Tavlor, minnessaker, 
fotografier och många andra föremål, möbler, krukväxter och hus-
hållsutrustning, en ny platteve, kanske en rollator i trapphuset ger en 
bild av vem man är, vilken generation man tillhör och visar att man 
är en gammal människa. Man gläntar på gardinen i fönstret mot Lju-
raparken, ser både gångna tiders liv och rörelse, med många barn, 
ungdomar och nutidens Ljurabor, gamla och unga, som är på väg 
hem eller bort, till affären, spårvagnen eller bilen. 
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Bild 5: Ljuraparken och höghusen.
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Sammanfattning. Stadsdelen och 
generationer av äldre
I denna skrift berättas en del av historien om en stadsdel i Norrkö-
ping. Ljura föddes för drygt  60 år sedan. I slutet av 1940-talet  ritades 
och planerades stadsdelen av kommunen och i början av 1950-talet 
förvandlades några åkrar i Norrköpings utkant av Stiftelsen hyresbo-
städer till ett område med moderna bostäder för unga familjer. Det 
moderna fanns både i lägenheternas utformning - ljusa kök, vardags-
rum, badrum, gasspis, centralvärme, tvättstuga och i stadsdelens ka-
raktär - förskola, skola, affärer och bebodd av skötsamma människor 
och massor av barn. Några årtionden senare, i mitten av 1980-talet, 
hade barnen vuxit upp  och flyttat därifrån; huvuddelen av Ljuras in-
nevånare var medelålders eller äldre. Lägenheterna var inte längre 
moderna och med tidens krav ansågs de vara för små. Stadsdelen var 
inte längre attraktiv för barnfamiljer. 

Nu, på 2010-talet är Ljura en relativt centralt belägen stadsdel. Fort-
farande bor där många äldre och gamla, men det finns också barn 
och ungdomar och yngre och medelålders vuxna i området. Den hö-
ga andelen små lägenheter i kombination med att Ljura är ett hyres-
husområde gör att andelen hushåll med en vuxen är hög. Den ge-
nomsnittliga inkomsten låg.

Ljuras fysiska miljö präglas av den ursprungliga stadsplanen. De tre- 
och fyravåningshus som byggdes på 1950-talet dominerar kvarters-
bilden. Trots att kompletterande byggnation har gjorts både på 1960-
talet och 1990-talet andas stadsdelen 1950-tal, både i detaljer som 
balkongernas utseende och husnumrens stil och i helheten, som ba-
lansen mellan huskroppar, gårdar och parkmark.

Forskningen bakom denna skrift  har som målsättning att öka kun-
skapen om åldrandets villkor i olika boendemiljöer. Syftet är att bi-
dra med både empirisk kunskap om äldres boende och den sociala 
dynamik som finns i boendemiljöer, och ökad teoretisk förståelse av 
boendets innebörder under olika faser av äldres människors liv och 
åldrande. 

Det konkreta syftet med just denna skrift är att behandla hur en plats 
förändras över tid och vad förändringarna av platsens fysiska och 
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sociala miljö har inneburit för de äldre som har bott där vid olika 
tider. Man kan se skriften som ett försök att parallellt beskriva både 
en stadsdels och dess människors åldrande. Strävan är således att 
lyfta fram förändringsprocesser knutna till boendet som har påverkar 
de äldres och gamlas vardag i Ljura. 

Hur det sociala livet i en stadsdel fungerar är självfallet ett resultat 
av en lång rad aktörers handlande och ytterst av de människor som 
bor och verkar där. Hyresbostäder är och har varit en dominerande 
aktörer som ägare och förvaltare av drygt 90 procent av bostäderna 
under hela Ljuras historia. Därmed är framställningen också en his-
toria om Hyresbostäder.

Varför Ljura?
En undersökning som denna hade kunnat göras i andra stadsdelar i 
Norrköping eller på andra liknande orter. Men Ljura erbjuder en tyd-
lighet som är svår att finna på andra håll. Stadsdelen utformades 
konsekvent efter de ideal om ett  modernt stadsboende som rådde i 
mitten av förra seklet. Tiden var efter kriget och en ny familjepolitik 
skulle genomföras. I Norrköping var brottet mot det gamla skarpare 
än på andra håll eftersom bostadsstandarden för arbetarfamiljer var 
låg - små, trånga lägenheter, i många fall utan rinnande vatten och 
med dass på gården. Med Ljura och andra nya stadsdelar skulle sta-
dens bostadselände försvinna. 

Ljura blev också en väl fungerande stadsdel just för barnfamiljer. Ett 
tusen av de 3500 innevånarna i slutet av 1950-talet var barn och 
ungdomar. Ljuras fortsatta utveckling kom sedan att vara beroende 
av dels att många av dem som hade flyttat  dit och bildade familj 
bodde kvar och åldrades i stadsdelen, dels av stadsdelens fysiska ut-
formning, med dominans för små hyreslägenheter, ledde till en se-
lektion av inflyttare. Ljura har därför en tydlighet även i sitt åldrande 
som stadsdel. Den planerades för unga, men blev på 30 år en stads-
del för äldre och är nu ytterligare 25 år senare en stadsdel med en 
åldersmässigt blandad befolkning. Kommunen och Hyresbostäder 
försökte att förändra detta mönster under 1980-talet. Ett projekt be-
drevs som syftade till att  öka antalet större lägenheter och samtidigt 
förbättra förhållanden för de äldre och gamla som bodde i Ljura. Ett 
grundproblem var att stadsdelens hus saknade hissar. 
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Ljuraprojektet på 1980-talet blottlade en rad motsättningar som 
fanns. En av dessa handlade om möjligheterna för äldre att bo kvar, 
helst livet ut. Bostadsbolaget tolkade detta som en fråga om att byg-
ga om, slå samman små lägenheter till större och installera hissar. 
Många av de boende ansåg att det räckte med en varsam upprustning 
som varken krävde omflyttningar av hyresgästerna eller ledde till 
högre hyror. Deras argument var att  en omflyttning skulle slå sönder 
grannrelationer och skapa otrygghet samt leda till hyror som man 
inte kunde klara.

Sedan 2006 (och under tio år) genomför Hyresbostäder en ny  upp-
rustning av Ljura. Hus efter hus renoveras grundligt. Samma spän-
ning som på 1980-talet, om än inte lika stark, finns mellan fastig-
hetsägarens långsiktiga ansvar för området och de boendes mer tids-
bundna intresse av att kunna fortsätta bo i den miljö som man är van 
vid. Exempelvis oroar sig många av de äldre över att ombyggnaden 
resulterar i högre hyror. Hiss eller inte hiss är nu som på 1980-talet 
avgörande för de äldres möjligheter att långsiktigt bo kvar i sin lä-
genhet. 

Stadsdelsmiljö och serviceutbud
Även om Ljura fortfarande har 1950-tals karaktär så har självfallet 
den fysiska miljön förändrats under stadsdelens 60 år. Synligast är 
den kompletterande bebyggelse som har skett, den moderna spår-
vagnslinjen som passerar, parabolantennerna på många balkonger, 
miljö/sophusen på gårdarna, de många bilarna. Man kan förledas att 
tro att butiksutbud och service i stadsdelen successivt har försämrats 
till förfång bl.a. för de äldre Ljuraborna. Men förändringen av servi-
ceutbudet är mer komplex. I slutet av 1950-talet fanns flera livsme-
delsaffärer, en fiskaffär, ett konditori, en husgerådsaffär, bank, post 
och apotek. Det mesta av detta fanns kvar på 1980-talet. Nu (2010) 
finns bara en livsmedelsaffär, men flera andra mindre serviceinrätt-
ningar är verksamma. Skola och daghem är kvar i stadsdelen och 
deras byggnader är nyrenoverade. Sedan 1980-talet har butiksutbu-
det i Ljuras närområde ökat kraftigt, liksom självfallet i Norrköpings 
stadskärna. 

Att relativt  många serviceföretag finns i Ljura idag har att göra med 
både stadsdelens läge mellan city  och förorterna som ger ett 
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kundunderlag och att det under hela perioden funnits lokaler som 
passar för små företag. Exempelvis utformades Ljuratorget för att 
samla affärer i ett lokalt centrum.

Slutsatsen blir att det fortfarande är möjligt för dem som bor Ljura 
att, om de vill, tillgodose sitt vardagliga behov av att handla och ut-
rätta olika slags ärenden i eller nära stadsdelen. Till de goda möjlig-
heterna har de förbättrade kommunikationerna bidragit. Mellan 
1950-talet och 1980-talet kom personbilen, telefonen allmänt och 
teven som nyhets- och underhållningsmedia. Mellan 1980-talet och 
nu har mobiltelefonen, datorn och Internet tillkommit och ytterligare 
stärkt möjligheterna att från hemmet hålla kontakt med andra utanför 
Ljura.

Den yttre miljön är fortfarande i stort  som den blev när den byggdes 
på 1950-talet. De många gårdarna, de 35, huvudsakligen röda tegel-
stenshusen i tre eller fyravåningar, huskropparnas placering, gatorna, 
gång- och cykelvägarna, planteringarna, Ljuraparken, Ljuratorget - 
formar Ljuras mikrogeografi. Många bänkar och lekredskap har kvar 
sin ursprungliga placering, även om de har bytts ut några gånger. En 
skillnad mellan nu och 1950-talet är bilarnas närvaro. Redan på 
1980-talet klagade många av de äldre över den störande biltrafiken 
och det samma gäller fortfarande. En av de tydligaste förändringarna 
av stadsdelens landskap har skett under 2010 genom att spårvagnen 
har dragits förbi Ljura och att  två hållplatser på Ljuragatan har an-
lagts.

Ljura som social miljö
Det fysiska rummet Ljura har således under årens gång varit förvå-
nansvärt stabilt, men hur är det  med det  sociala rummet? Det grova 
mönstret är tydligt - en stadsdel byggd för familjer förvandlades för-
vånansvärt snabbt (1952-1980) till en stadsdel för medelålders och 
äldre (1980-1995) för att därefter bli bebodd av en mer blandad be-
folkning, flera åldersgrupper, olika generationer, många nationalite-
ter, många enpersonshushåll, och hushåll med barn och en vuxen. 
Den sociala strukturen återspeglas i inkomstnivån som är låg jämfört 
med andra stadsdelar i Norrköping. Stadsdelen är och har hela tiden 
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varit  ett hyreshusområde.25 Många av de äldre har bott  länge i Ljura. 
Många av de yngre bor en kortare tid innan de flyttar vidare.

En omfattande undersökning av de äldres förhållande i Ljura på 
1980-talet genomfördes av en forskargrupp. Tack vare denna finns 
ett  material om de äldre i Ljura i mitten av 1980-talet som vi har an-
vänt i vår egen studie av dagens Ljura. Den senare består av inter-
vjuer med blivande äldre och äldre (55-74 år), observationer i stads-
delens, studier av stadsdelens historia och en kartläggningar av äld-
res boendekarriärer med hjälp av Hyresbostäders register. 

De äldre i Ljura
Ljura har varit en stadsdel med en hög andel äldre boende sedan mit-
ten av 1970-talet. Antalet äldre (65+) var på 1950-talet c:a 100, i 
mitten av 1980-talet-talet c:a 575, i mitten på nittiotalet  675 och nu 
(2010) c:a 360. Vart efter tiden har gått har antalet gamla (85+) ökat 
och är nu som störst, ett nittiotal personer bor där. 

Villkoren för de äldre som har levt och nu lever i Ljura har självfal-
let förändrats med tidens gång. En del av förändringarna hänger 
samman med hur äldrepolitiken och äldreomsorgen har utvecklats, 
andra med den allmänna samhällsutvecklingen - ökande inkomster, 
bättre utbildning, ny teknik, förbättrad sjukvård och förändrade vär-
deringar. 

Att gå tillbaka till 1950-talet  ger onekligen perspektiv på hur Sverige 
har förändrats under 60 år. Dåtidens äldrepolitik handlade om att 
komma bort  från de institutionella och ofta stora anstalter för perso-
ner (i olika åldrar) som inte kunde klara sig själva. I Norrköping 
fanns flera ålderdomshem, exempelvis på Sandbyhov. I slutet av 
1940-talet tillkom pensionärshemmen som var avsedda för ”obe-
medlade” äldre med inget eller litet omsorgsbehov. Ett sådant hem 
byggdes i Ljura. Det innehöll 72 lägenheter för ensamstående och 
gifta par. Över 700 personer anmälde intresse för att få en lägenhet. 
Styrelsen för pensionärshemmen i Norrköping fördelade platserna 
efter behov. Ett villkor var att man hade bott i Norrköping i 20 år 
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och levde på folkpension. En föreståndarinna och en vaktmästare 
anställdes för att hjälpa de boende. 

Pensionärshemmet innebar att det fans äldre i Ljura, men de var 
samlade i hemmets två hus belägna på norra sidan av Ljuraparken. 
Nära nog alla hade varit  arbetare. Hur deras dagar såg ut och vilken 
delaktighet de hade i det unga Ljura som omgav dem vet  vi inte. I 
husen fanns samlingslokaler och i slutet av 1950-talet inköpte stiftel-
sen en TV apparat. 

Synen på hur gamla borde tas om hand var på väg att förändras. Åld-
ringsvårdsutredning från 1952 markerade en brytpunkt. Den ansåg 
att ”åldringsvården måste … inriktas på att  med alla medel förhjälpa 
de gamla att … få leva ett oberoende liv så länge som möjligt i sina 
egna hem.” Någon egentlig hemtjänst fanns emellertid inte.

På 1980-talet hade principen om kvarboende slagit igenom. I Ljura 
bodde vid denna tid många äldre. En stor del av dessa hade flyttat 
till området på 1950-talet. Ljura rustades upp och frågan om hur de 
äldre skulle kunna bo kvar i sina lägenheter kom i fokus. De inter-
vjuer som gjordes med de äldre i ett forskningsprojekt som pågick i 
Ljura visade att nära nog alla trivdes bra och ville bo kvar. De flesta 
hade en tillhörighet till platsen, visste vilka grannarna var och var 
nöjda med sin lägenhet. Många hade barn som bodde nära och som 
man träffade ofta. Men samtidigt fanns en ensamhet och en betydan-
de oro. Många av de äldsta var bundna till sin lägenhet och kom säl-
lan ut. Avsaknaden av hissar bidrog till detta. De äldre saknade 
också naturliga mötesplatser. Grannkontakterna var inte särskilt  om-
fattande, trots att många hade bott  i området länge. Det fanns ett om-
fattande missnöje med hur Ljura hade underhållits och en besvikelse 
över att service försvann från Ljura.

Forskningen i Ljura visade att de äldre bodde kvar i sin lägenhet så 
länge som möjligt, men för många kom en vändpunkt när man änd-
rade sig och ville flytta till ett äldreboende. Till stor del var det äldre 
kvinnor med arbetarklassbakgrund som kom till äldreboendena. Till 
svårigheterna att bo kvar i Ljura bidrog brister i den fysiska miljön, 
men mer avgörande var i vilken mån man hade stöd och hjälp från 
anhöriga. Bostadsföretaget ville installera hissar, men majoriteten av 
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de boende satte sig emot detta eftersom hyrorna skulle behöva höjas 
och husen byggas om. 

I pensionärshemmet var de allra flesta boende vid denna tid gamla. 
Hemtjänstpersonalen rapporterade att en stor del av det sociala um-
gänget i husen hade upphört beroende dels på hyresgästernas skröp-
lighet, dels på att  husen hade byggts om vilket hade medfört att in-
vanda grannrelationer hade störts. Pensionärshemmet upphörde 
1995.

Antalet (och andelen) äldre i Ljura var som högst i början av 1990-
talet. Vi den tiden byggdes ett nytt kvarter med många större lägen-
heter. Sedan 1995 har antalet äldre i Ljura minskat, men antalet gam-
la har ökat och var 2009 som högst. 

Många av Ljuras gamla har bott där mycket länge - inte mindre än 
60 hushåll har funnits i stadsdelen sedan 1950-talet. Totalt handlar 
det om 68 personer (52 kvinnor och 16 män). Den dominerande 
hushållsgruppen är ensamboende änkor (37 stycken). Av de 60 hus-
hållen har 45 lägenhet i en trappuppgång som saknar hiss. De allra 
flesta av dessa hushåll har haft sitt  hem i obruten följd i Ljura, dvs i 
minst 50 år, men har bytt lägenhet en eller flera gånger. Tjugofyra 
har bott  i samma lägenhet (eller i samma trappuppgång) hela perio-
den.

Äldres levnadsvillkor har förändrats i många avseenden sedan åttio-
talet. Äldreomsorgen har byggts ut med ökad hemtjänst och hem-
sjukvård. Färdtjänst har tillkommit och flera hjälpmedel som gör det 
lättare att klara sig själv har blivit vanliga. Viktigast är kanske rolla-
torn, men på senare år har mobiltelefonen tillkommit som kontakt-
länk mellan anhöriga och som ett slags utökat trygghetslarm. Men 
det grundläggande vård- och omsorgsmönstret består. Många gamla 
hamnar i en gråzon. Att bo kvar i lägenheten är inte realistiskt samti-
digt som ett till individens intressen och behov anpassat äldreboende 
inte finns att  tillgå. Det är en öppen fråga om den nöd och hemma-
bundenhet som Ljuraprojektet rapporterade på 1980-talet har mins-
kat eller ökat sedan dess.

Avsaknaden av boendeformer som är anpassad till äldres behov har 
uppmärksammats allt mer. Intresset för seniorboenden och trygg-
hetsboenden har ökat. I Ljura har Hyresbostäder byggt om ett  av hu-
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sen till lägenheter för seniorer (55+). Man kan inte undgå att dra 
parallellen till det tidigare pensionärshemmet. Nu tycks emellertid 
jämfört med då råda en omvänd klasselektion. Seniorbostäder kostar 
mer än vanliga lägenheter och äldre med små inkomster har inte råd 
att bo där.

Majoriteten av de äldre i Ljura klarar sig förstås bra utan hemtjänst 
och ser inget behov av eller mening med att flytta från området eller 
sin lägenhet. Tillhörigheten till platsen Ljura är stark även i denna 
generation. Tillhörigheten har för en del sin grund i att man har bott 
där länge, känner området väl, vet vilka grannarna är och har vanor 
som är knutna till platsen. Man har en funktionell platsnytta som kan 
bli än viktigare när man väl blir gammal och får svårare att klara det 
dagliga livet. 

För en del finns också en emotionell platstillhörighet som är knuten 
till upplevelser tidigare i livet och som nu tillhör minnena och bilden 
av vem man är. En av kvinnorna i sjuttioårsåldern som vi har inter-
vjuat var ofta i Ljuraparken med sin dotter när hon var liten på 1970-
talet. Nu går hon dit med barnbarnet och sitter ibland på nytt  på bän-
ken vid dammen. Tiden har haft sin gång: ”det finns inte längre någ-
ra guldfiskar i dammen”.
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Bild 6: Bänken i Ljuraparken.

I en del intervjusvar finns en märklig ambivalens till att bo Ljura. 
Man trivs, vill bo kvar, men är samtidigt missnöjd med flera grund-
läggande förhållanden. Man tycker att Ljura har förändrats till det 
sämre. Nya grupper har flyttat in - fler ungdomar, ensamstående och 
invandrarfamiljer. Kriminaliteten upplevs som hög. Ljura har blivit 
mer otryggt. Flera säger att man inte går ut på kvällarna. Parken 
undviker man. En tolkning av denna dubbelhet är att alternativen är 
få. Det finns få andra ställen där man skulle kunna bo som man tror 
skulle vara bättre. Dessutom är äldres tröskel att flytta hög, även i ett 
hyreshusområde. En liknande social otrygghet fanns inte på 1980-ta-
let. Däremot är förhållningssättet till grannar likartat. Man vill känna 
grannarna, men på ett reserverat sätt. Få har eller vill ha en närmare 
relation till sina grannar. Man hälsar, hjälper någon eller får själv 
hjälp med något ärende. Grannar är både ett  hot och en möjlighet. 
Grannrelationen är ett tunt band; det är den tillfälliga rumsliga när-
heten som ger kontakten. Om någon flyttar upphör i de flesta fall 
relationen. Till familjemedlemmar har man starkare band som inte är 
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beroende av närheten. Förhållandevis många av de äldre i Ljura har 
barn som bor i närheten och som kan ge hjälp och stöd.

Bild 7: Längs Ljuragatan.
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En analytisk summering
Ett syfte med vår forskning i Ljura är att undersöka hur en specifik 
plats fysiska och sociala miljö sammantaget påverkar förhållandena 
för äldre individer som lever där. Mönstren som kan ses i Ljuras his-
toria har uppkommit av att  generationer av individer har funnits där, 
formats av platsen Ljura men också format platsens materiella och 
sociala innebörder. Ett sådant mönster är att förändring och stabilitet 
i ett långt tidsperspektiv är komplext sammanlänkade. Förenklat kan 
man säga ett platsens fysiska miljö är en del av det stabila och dess 
sociala miljö en del av det föränderliga. Eller mer precist uttryckt: 
Det fysiska har en permanens över lång tid och förändras i språng. 
Det sociala förändras gradvis, i takt med att människorna på platsen 
åldras, nya generationer flyttar in eller värderingsskiften sker. 

Den teoribildningen inom gerontologin som framförallt  har intresse-
rat sig för den fysiska miljöns betydelse under åldrandet benämns 
något missvisande den ekologiska. Det ekologiska begreppet ska 
förstås som en betoning av att den äldre individen är inordnad i ett 
sammanhang där fysiska och sociala faktorer påvekar hur han eller 
hon i vardagen kan utföra olika aktiviteter och på längre sikt leva sitt 
liv. En del av dessa faktorer kan individen själv påverka, andra får 
han eller hon lov att anpassa sig till. I grunden är det en individpsy-
kologisk teori. Den behandlar individers förmågor att  klara de krav 
som omgivningen ställer och i vilken mån som de kan förändra sitt 
beteende när miljön förändras.26 Lever man i en miljö som man nätt 
och jämnt eller inte alls kan klara av utsätts man för en press som 
sänker livskvalitén. 

Denna teori passar väl till vissa av de iakttagelser som vi har gjort  i 
Ljura. Omsvängningen från att vilja bo kvar trots en rad svårigheter 
till att vilja flytta till ett särskilt äldreboende kan exempelvis tolkas 
som ett sätt att möta ett miljörelaterat tryck som har blivit för starkt. 
Teorin kan således användas för att tydligare se olika tröskeleffekter 
som uppkommer antingen som en följd av att den fysiska miljön för-
ändras eller individens förmågor sjunker. Vissa inslag i diskussionen 
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om utvecklingen av Ljura på 1980-talet kan också ses i ljuset av en 
sådan modell. Motsättningarna mellan bostadsbolaget och kommu-
nen och grupper av hyresgäster uppkom i kollisionen mellan kraven 
på att bygga om och vad hyresgästerna upplevde som fundamentalt i 
sin vardag. Bostadsbolaget tenderade att bortse i från att  för många 
äldre kunde en ombyggnad och en flyttning bli ödesdiger. 

Ljuras förändring från 1980-talet till 2010-talet visar att sociala för-
hållanden kan vara lika begränsande för individens handlingsut-
rymme som fysiska. På 2010-talet är exempelvis rädslan för krimi-
nalitet och en känsla av att platsen Ljura är otrygg en faktor som hål-
ler äldre hemma. Rädslan har en direkt koppling till den byggda mil-
jön genom att dåligt underhållna parker, gångvägar, portuppgångar 
etc. tenderar att förstärka äldres osäkerhet. 

Den ekologiska modellen har kritiserats för att den tenderar att  beto-
na individens anpassning till opåverkbara förhållanden i miljön och 
därmed också underskatta individers egna preferenser och samspel 
med andra. Ljuras förändring under 60 år kan snarare beskrivas som 
perioder av förhandling om hur Ljura skall vara varvade med långa 
perioder då Ljuras utformning har tagits för given. 

Ett sätt att  undvika att fastna i ett deterministiskt perspektiv - att mil-
jön tvingar - är att betona att den fysiska miljön i form av exempel-
vis byggnader och tekniska system är socialt konstruerad. Dess per-
manens står och faller med olika aktörer och deras handlingar. Bruno 
Latour har myntat begreppet aktant. Med aktant avser han en entitet 
som föreskriver ett visst handlande. Aktanten innehåller och förmed-
lar handlingsscheman. Aktanter kan utgöras av föremål, byggnader, 
tekniska system i kombinationer med individer eller grupper. Man 
kan läsa Ljuras historia som en historia om dess kraftfulla aktanter, 
hur de bildats och upprätthållits eller försvunnit - aktanter som har 
det gemensamt att de har förmedlat och fortfarande förmedlar värde-
ringar om hur livet i Ljura ska levas:

Hyreshuslängorna från femtiotalet, höghusen från sextiotalet och 
kvarteret Kardusen från nittiotalet - byggnaderna som rymmer Lju-
rabornas hem, Ljuratorget, bänkarna som erbjuder vila eller samtal, 
spårvagnshållplatserna, bilarna som parkeras, hissar som finns eller 
inte finns, rollatorn som vandrar med den gamla kvinnan, dammen i 
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Ljuraparken, den diskreta skylten vid hemtjänstens dörr på Ljuraga-
tan 85, emblemet på husgaveln som säger Hyresbostäder, seniorlä-
genheterna, skolhusen, lekutrustningarna på gårdarna, elcentralens 
grafittimålade väggar, polisbilen som passerar, skylten med extrapri-
ser på ICA-Ljura, soppåsen i handen på mannen som öppnar dörren 
till återvinningshuset, byggnadsställningarna som täcker Ljuragatan 
59, gångvägarna som leder promenaden, skylten på andra sidan Lju-
ragatan som meddelar att här ska byggas nya hus i bostadsrättsföre-
ningen Karlavagnen i stadsdelen Vasastaden.

Bild 8: Balkongerna, en del i Ljuras estetik.
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Bilagor

Vissa begrepp som används
Plats används som beteckning på ett område som uppfattas som av-
gränsat och som individuella och kollektiva värderingar är knutna 
till. Det  finns ett diskursivt meningsinnehåll om en given plats. Både 
utsagor om materiella och naturmässiga förhållanden och sociala 
förhållanden ingår. Stadsdelen Ljura är en plats med några tydliga 
innebörder: bra läge i staden, hyreshusområde, fina parkliknande 
utemiljöer, små lägenheter och under vissa perioder en stadsdel för 
äldre.

Territorium används i stället för plats när det geografiska området 
snarare än de diskursiva meningarna framhålls.

Fysisk miljö används som beteckning på de bestående (men föränd-
ringsbara) byggnader, anläggningar och artefakter (inklusive växt-
lighet) som finns inom ett givet  territorium. Ljura är som stadsdel ett 
fysiskt rum men inom detta finns mindre fysiska rum: gårdar, hus 
och lägenheter.

Social miljö omfattar de verksamheter som sker inom territoriet  och 
de utbyten och möten som förekommer rutiniserat eller spontant 
samt de band som finns mellan individer över tid.

Teknikrummet är den del av tekniklandskapet (Hagberg, 2008) som 
en person mer permanent förfogar över, exempelvis kan teknikrum-
met vara vad som finns i den egna bostaden eller i de miljöer som 
personen har ett tydligt inflytande på utformningen av. Vid varje tid 
finns en standardversion av teknikrummet knuten till bostaden. I 
denna ingår tekniska objekt som alla hushåll förväntas ha. Det finns 
ett  standardpaket av tekniska objekt, föremål och konsumtionsvaror 
(Riesman, 1993 (1964)).

Platstillhörighet avser en individs bindning till en specifik plats. 
Bindningen kan vara positiv (individen vill bevara en närhet till plat-
sen eller negativ (individen kan inte flytta från platsen). Bindningen 
kan vara emotionell (platsen är viktig för individens välbefinnande 
och identitet) och/eller funktionell (individens vanor och sociala re-
lationer är knutna till platsen).
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Diagram 1: Befolkningsutvecklingen i Ljura 
(ackumulerade kurvor) 1950-2010

Diagram 2: Befolkningsutvecklingen i Ljura 1950-2010
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Tabell 1: Antalet äldre (65+) i Ljura i olika åldersgrupper
1955-2010

!
Källa Diagram 1, 2, och tabell 1: Socialstyrelsen (1988), Ljuraprojektet. 
Ett bostadssocialt förnyelseprojekt, Statistisk årsbok för Norrköping 
samt Norrköpings kommuns statistik. 
http://www.norrkoping.se/organisation/statistik/befolkning/stadsdelar/.
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Tabell 2: Jämförelse av servicen i stadsdelen Ljura 
1955, 1985 och 2010

Serviceslag 1955 1985 2010

Kommersiell

Livsmedelsaffär Ja (3) plus fisk (1) Ja (3) Ja (1)

Bank Ja Nej Nej. Uttagsauto-
mat finns. Möjlig-
het till girobetal-
ningar i servicebu-
tik.

Post Ja Ja* Post i butik

Kafé/konditori/
pub

Ja Ja Ja

Kiosk Ja (2) Ja (2) Ja (1)

Frisör Ja Ja Ja

Specialaffärer/ser-
vice

Ja (c:a 8) Ja (11) Ja (6)

Vård, social 
verksamhet och 
skola

Apotek Ja Nej Nej

Vårdcentral Nej Nej Nej

Skola Ja Ja Ja

Förskola Ja Ja Ja

Hemtjänstkontor Nej Ja Ja

Samlingslokal/
träffplats

Ja
(Albrektsthallen)
**

Ja
Ljuraknuten, (Al-
brektsthallen)

Ja
Ljuraknuten, (Al-
brektsthallen)
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Kollektivtrafik 1955 1985 2010

Buss Buss Buss och spår-
vagn. I okt. 2010 
ny spårvagns- 
sträckning längs 
Ljuragatan.
Färdtjänst

*) Posten lades ner 1993.
**) Albrektshallen ligger utanför Ljura, i stadsdelen Såpkullen. Hyresgäst-
förening har en liten lokal vid Ljuratorget (2010).
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