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Finns	  det	  några	  avgörande	  skillnader	  mellan	  aS	  leva	  som	  äldre	  på	  landsbygden	  
jämfört	  med	  i	  en	  stad?	  Vad	  innebär	  det	  aS	  stora	  delar	  av	  landsbygden	  avfolkas	  
och	   aS	  en	   växande	   andel	   av	   de	   som	  bor	   kvar	   är	   just	   äldre?	  Vad	  betyder	   de	  
värden	  som	  förknippas	  med	  landsbygden	  –	  närhet	  1ll	  naturen,	  väl	  fungerande	  
sociala	   nätverk,	   förankring	   i	   bygden	   för	   äldres	   livskvalitet	   i	   en	   1d	  med	   ökad	  
rörlighet	   och	   nya	   kommunika1onsformer?	   Hur	   kan	   boende	   och	   omsorg	   för	  
äldre	  u\ormas	  i	  befolkningsmässigt	  glesa	  samhällen?	  	  

I	  eS	   forskningsprojekt	  undersöker	  vi	  hur	  äldre	  som	   lever	  på	   landsbygden	  ser	  
på	   siS	   eget	   och	   andras	   åldrande	   med	   en	   liten	   landsbygdskommun	   i	  
Östergötland	  –	  Ydre	  -‐	  som	  exempel.	  En	  av	  våra	  utgångspunkter	  är	  aS	  det	  finns	  
en	   stor	   varia1on	   i	   säSet	   aS	   leva	   och	   därmed	   i	   aS	   åldras.	   Äldreforskningen	  
behöver	   undersöka	   denna	   varia1on	   för	   aS	   kunna	   ifrågasäSa	   de	   schabloner	  
som	  finns	  om	  vad	   åldrande	   innebär	   för	   individer	  och	   samhälle	   –	   schabloner	  
som	  o?ast	  utgår	  från	  studier	  av	  eS	  ”normalt”	  åldrande	  i	  stadsmiljöer.	  	  
Denna	  andra	  rapport	  från	  projektet	  ger	  några	  svar	  på	  vad	  det	  innebär	  aS	  bo,	  
åldras	   och	   leva	   på	   landsbygden.	   Femton	   personer	   bosaSa	   i	   Ydre	   har	  
intervjuats,	  åSa	  kvinnor	  och	  sju	  män,	   i	   åldern	  55	  –	  74	  år.	  Rapporten	  belyser	  
hur	   de	   ser	   på	   aS	   leva	   i	   Ydre.	   I	   den	   skridras	   deras	   vardag	   och	   vardagens	  
göromål	  samt	  hur	  vardagen	  har	  förändrats	  under	  de	  senaste	  åren.	  Även	  deras	  
tankar	  om	  åldrande	  och	  boende,	  det	  vill	  säga	  hur	  man	  vill	  aS	  livet	  som	  äldre	  
skall	  vara,	  beskrivs.	  
Mirjaliisa	  Lukkarinen	  Kvist	  är	  fil.	  dr	  i	  Äldre	  och	  åldrande	  och	  forskare	  vid	  NISAL.	  	  
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¥ 	  Åldrandets	  1d	  och	  rum:	  hem,	  boende	  och	  tekniklandskap.	  	  
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Förord	  

Vid NISAL bedrivs samhällsvetenskaplig forskning om äldre människor, äldrelivet och 
åldrandet. Centrala intresseområden är individers livslopp, olika faser av åldrandet, äldres 
sociala relationer, betydelsen av lokala miljöer, boendet och den fysiska miljön, det civila 
samhällets nätverk, omsorgen och äldrepolitiken.  

Denna skrift ingår i ett forskningsprojekt som studerar åldrande och boende på landsbygden. I 
projektet medverkar Marianne Abramsson, Eva Jeppsson Grassman, Jan-Erik Hagberg, 
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist och Magnus Nilsson, alla verksamma vid NISAL. Lukkarinen 
Kvist och Nilsson har genomfört de delstudier och individuella intervjuundersökningar som är 
stommen i projektets empiriska del.  

I skriften som är skriven av Lukkarinen Kvist redovisas en studie av hur blivande äldre (55-64 
år) och äldre (65-74 år) ser på sitt boende och på att leva i Ydre. De som har intervjuats är starkt 
förankrade i Ydre. Man har bott där länge och många har barn och barnbarn som också bor i 
Ydre. Studien blir därmed också ett bidrag till förståelse av platsens och platstillhörighetens 
betydelse under senare delen av livsloppet. 

Ett syfte med studien är att behandla landsbygdens särskilda möjligheter och svårigheter. Ydre 
har många fördelar för dem som är äldre – väl fungerande sociala nätverk, god äldreomsorg, 
vacker natur. Men i Ydre, som i de flesta andra små landsbygdskommuner, är det flera 
förändringsprocesser som kan oroa: befolkningen minskar, andelen äldre blir högre, avstånden 
mellan generationerna blir längre och servicen som finns i bygden tunnas ut – samhället riskerar 
att bli allt glesare.  

Denna skrift är den andra i en serie av fyra. I den första ”Åldrande på landsbygden. Att leva 
som äldre i Ydre” författad av Hagberg har resultaten från en enkätstudie om bl.a. boende som 
äldre presenterats. I den tredje skriften är en specifik grupp, ensamlevande äldre män och deras 
livslopp i fokus. I den fjärde kommer ett sammanfattande perspektiv på åldrande i olika 
geografiska kontexter att behandlas.  

Äldreforskningen har hittills i liten utsträckning undersökt vad det innebär att åldras i olika 
landsbygdsmiljöer. Vårt Ydreprojekt är ett bidrag som kan öka förståelsen för äldre människors 
vardag, betydelse i det civila samhället och ställningstaganden till hur man vill att livet som 
äldre skall vara.  

Projektet finansieras delvis av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). Vi är mycket 
tacksamma till de Ydrebor som har medverkat i våra undersökningar. 

Norrköping i mars 2011 

Jan-Erik Hagberg 

Projektledare 
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Sammanfattning  

 

Hur är det att leva, åldras och bli gammal på landsbygden? Syftet med den 

intervjustudie som vintern 2010 genomfördes i Ydre kommun i södra 

Östergötland är att söka svar på detta och nyansera bilden av äldre människor. 

Det finns stereotypa föreställningar om att alla människor erfar åldrandet på 

samma sätt. Så är det dock inte. Äldre finns inom ett stort ålderspann, de tillhör 

olika sociala grupper och de bor både i urbana och rurala miljöer. De lever under 

olika villkor och förhållanden. Åldrandet är med andra ord inte lika för alla. För 

att öka förståelsen för de olika åldrandena är det bl.a. nödvändigt att studera den 

plats där människor lever och åldras samt deras relation till dessa platser 

(Chapman & Peace, 2008). Studien i Ydre belyser åldrandet ur 

landsbygdsperspektiv. 

 

Ydre med sina ca 3 700 invånare är en av Sveriges minsta kommuner vad gäller 

invånarantalet.  

 

För studien har femton personer intervjuats, åtta kvinnor och sju män, i åldern 

55 – 74 år.  

 

De intervjuade befinner sig i en livsfas som äldre. I ett livsloppsperspektiv 

betraktas åldrande som en livslång process och livsfasen som äldre kan inte 

förstås separat från tidigare livsfaser. Individer gör olika erfarenheter genom sitt 

livslopp vilka påverkar hur de formar sina liv. Det individuella livet kan inte 

heller förstås utan att det relateras till det omgivande samhället. Vi är alla barn av 

vår tid. Individer är präglade av det samhälle de lever i och det finns olika reella, 

politiska och ekonomiska skeenden i samhället som sätter hinder eller som ger 

möjligheter vad gäller deras handlingsmöjligheter (Hareven, 2000). Individer är 
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också påverkade av normer och föreställningar om vad som är möjligt och 

omöjligt, önskvärt och oönskat i olika livsfaser. Men de är också aktörer som 

påverkar politik och ekonomi, normer och föreställningar. Varje kohort präglas 

av de samhällsförändringar som sker under deras livstid och i alla livsfaser och 

en kohorts erfarenheter kan inte generaliseras till en annan. Det betyder att om 

man ställde frågan om hur det är att leva, åldras och bli gammal på landsbygden 

till yngre människor eller ännu äldre än de som intervjuats i denna studie skulle 

svaren förmodligen vara annorlunda.  

 

Finns det något specifikt med att leva, åldras och bli gammal på landsbygden? 

Spelar landsbygden någon roll för människor identifikation och tillhörighet i en 

tid då olikheterna mellan landsbygd och stad håller på att minska och kanske 

rent av att upplösas? Studien visar att landsbygden har betydelse för de 

intervjuades identifikation. I flera intervjuer betonas hur annorlunda livet är på 

landsbygden i relation till livet i staden. Allt som oftast definierar de intervjuade 

sig mot dem som lever urbant liv. Det finns vissa betydelsebärande egenskaper, 

identitetsmarkörer, som lyfts fram. Man menar att det råder en särskild 

mentalitet på landsbygden. Denna mentalitet kännetecknas enligt dem av ett 

flertal positiva innebörder som till exempel duglighet, företagsamhet och 

kollektivt handlande. Man måste besitta vissa, framför allt praktiska, färdigheter 

för att kunna klara sig på landsbygden. Livet där förknippas också med en frihet 

som inte finns i staden. Man rår över sig själv, man styr och ställer över sitt eget 

liv. Den särskilda mentaliteten omfattar också att man visar omsorg om sina 

grannar. Att ge handräckning åt varandra är självklart. Den egna dugligheten 

och företagsamheten är nödvändig, men den räcker inte. Utan grannars hjälp och 

stöd, det kollektiva handlandet, kan det vara svårt att klara sig. På landsbygden 

finns tydliga normativa föreställningar om och förväntningar på hur man är som 

god granne. De som avviker från normen väcker uppmärksamhet och 

fördömande förundran.  
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Att man på landsbygden är beroende av varandra kan förstås vara en följd av att 

villkoren är annorlunda där än i staden. Studien visar att det finns uppfattningar 

om och erfarenheter av att det ställs olika förväntningar på människor som lever 

på landsbygden än på dem i staden. Att livet i urbana miljöer är lättare och 

bekvämare eftersom samhället ordnar det mesta, är en vanlig åsikt. I samhällen 

som Ydre däremot måste invånarna engagera sig, agera, kämpa och arbeta 

tillsammans. Och det gör man i Ydre. I de intervjuades berättelser finns en 

stolthet över deras eget och andras gemensamma handlande som har räddat kvar 

bl.a. lanthandeln i två mindre tätorter. Samtidigt finns det en känsla av att till 

viss del befinna sig i en bortglömd periferi.  

 

Staden tycks stå för det normala och förväntade valet av bosättningsort. Av 

studien framgår att de intervjuade argumenterar för och försvarar varför de bor 

på landsbygden. Människor på landet ställs inte sällan inför valen att flytta eller 

stanna kvar (Hansen, 1988). Valen blir därmed till en vanlig och vardaglig 

erfarenhet för dem. Oftast går flytten till större orter och städer. Flera av de 

intervjuade i Ydre har valt att lämna det urbana livet till förmån för livet på 

landsbygden. I deras jämförelser med staden står landsbygden som vinnare 

därför att den har kvalitéer som enligt dem saknas i staden. Den urbana miljön 

förknippas mestadels av dem med negativa egenskaper som stress och otrygghet 

och därmed laddas livet på landsbygden med positiva egenskaper.  

 

Vilka är de kvalitéer som gör Ydre till en bra plats att bo på? Både de som levt i 

städer och i större samhällen och de som bott hela livet på landsbygden lyfter 

fram i synnerhet naturen som en fin kvalité. Naturen står för skönhet och 

upplevelser, för vila och rekreation. Den erbjuder också möjlighet till både fiske 

och jakt, både svamp- och bärplockning. Glesheten, det vill säga avståndet till 

andra människor, särskiljer landsbygden på ett positivt sätt från staden. Det egna 
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huset och den egna trädgården ger ett stort eget fysiskt utrymme. Specifikt för de 

intervjuade är att endast två bor i en lägenhet, de övriga bor i egna hus. 

Glesheten betyder dock inte frånvaro av sociala kontakter människor emellan 

lika lite som närhet till andra människor i det urbana rummet betyder nära 

sociala relationer. Det sociala livet, goda relationer mellan grannar och 

gemenskapen framhävs av de flesta i positiva ordalag. I Ydre samlas man kring 

göranden och det gemensamma, kollektiva handlandet. I utsagorna finns också 

mörkare sidor av livet på landsbygden.  Att leva där kan för en del innebära 

ensamhet och utanförskap (jfr Wenger & Keating, 2008). Det kan tyckas att livet 

på landsbygden är händelselöst. Så är inte fallet. Studien visar att bl.a. 

föreningslivet blomstrar i Ydre och samlar många människor i olika slags 

aktiviteter. Flera är engagerade i Svenska kyrkan och i olika frikyrkor. Kultur- 

och bildningslivet lockar flera deltagare. Biblioteket i centralorten betyder 

mycket för många och utgör en viktig kulturell arena och mötesplats. Bilden är 

inte heller här entydig eftersom det enligt några intervjuade förekommer 

konflikter och oenighet som leder till att man drar sig för att engagera sig i 

föreningslivet. 

 

Att Ydre upplevs som ett tryggt samhälle att leva i framgår av studien. Vanligt 

förekommande är att äldre känner sig otrygga i sin närmiljö trots att de mer 

sällan utsätts för brott än till exempel ungdomar (Madriz, 1997; Åhlfeldt, 2005) 

Slående är att ingen intervjuad i Ydre upplever att deras rörelsefrihet är 

begränsad på grund av känsla av otrygghet. Det finns inga platser som de 

försöker undvika. Flera hänvisar till en mätning enligt vilken Ydre är en av de 

tryggaste kommunerna i hela Sverige. Häri skiljer sig resultatet från en liknande 

studie i stadsdelen i Ljura i Norrköping (Lukkarinen Kvist, kommande). De som 

lever i den urbana miljön lyfter fram hur de känner sig otrygga och hur de 

undviker vissa platser framför allt på kvällar och nätter. I den urbana miljön 

utvecklas en särskild ”pensionärstid”, en tid då äldre människor känner sig 
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trygga i sin närmiljö (Åhlfeldt, 2005). Någon särskild ”pensionärstid” 

förekommer inte i Ydre.  

 

Ytterligare en slutsats som kan dras från studien är att de intervjuade vill bo kvar 

hemma så länge som möjligt. Hemmet står för många positiva innebörder, 

framför allt för trygghet. Dessa innebörder är i stora delar känslomässiga och 

identitetsrelaterade. Hemmet skall dock fungera också ur ett praktiskt och 

funktionellt perspektiv. Husets eller lägenhetens utformning kan vara avgörande 

för om man kan bo kvar. Vanligt förekommande är att de intervjuade ser 

skröplighet som ofrånkomligt när man åldras. Flera har ordnat så att deras hem 

fungerar och kommer att fungera även när de blir äldre och eventuellt sämre. De 

har framförhållning och de har utvecklat strategier för att kunna hantera och 

bemästra vardagen i fortsättningen. Vardagen har redan förändrats för mångas 

del. De har märkt av kroppens biologiska förändringar som gör att de gör saker 

och ting långsammare och att de måste avstå från sådant som tidigare har varit 

viktigt för dem. I ett par fall har arbetsfördelningen makar emellan förändrats på 

grund av den enas sjukdom.   

 

Var huset eller lägenheten ligger i förhållande till service av olika slag har 

betydelse för möjligheten att bo kvar. Då de intervjuade reflekterar över det 

egna åldrandet och framtida boendet handlar kommentarerna i synnerhet om 

förmågan att köra bil. Den allmänna föreställningen bland dem är att hög ålder 

påverkar möjligheten att köra bil. De utgår mer eller mindre från att det i 

framtiden finns en tidpunkt då de inte längre kan göra det (jfr Hagberg, 2008). 

Det är inte en tidpunkt vilken som helst utan en avgörande vändpunkt (Hareven, 

2000) som leder till att de måste flytta.  Den egna bilen står för frihet och för 

oberoende av allmänna kommunikationer och tidtabeller. Framför allt är den ett 

nödvändigt transportmedel när de skall till exempel handla, besöka biblioteket 

eller läkare.  
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Att Ydre är en bra plats att åldras på, är en uppfattning som flera förfäktar. 

Tydligast förespråkas denna uppfattning av en inflyttad som bor i Österbymo. 

Det som gör Österbymo till en bra plats för äldre är närhet till olika slags 

serviceinrättningar och oberoende av färdmedel. Denne man menar att fler äldre 

borde flytta till Ydre.  

 

”Den dagen, den sorgen” och ”Kommer dag, kommer råd” är vanliga 

kommentarer då de intervjuade skulle besvara frågan om de tänker på åldrandet 

och vilka konsekvenser åldrandet för med sig. Slående är de intervjuades tillit till 

eller trygga förtröstan på framtiden. Hur kan man tolka denna tillit? En 

tolkningsmöjlighet är att de är just barn av sin tid. De som växte upp före och 

under andra världskriget har erfarit välfärds- och konsumtionssamhällets 

framväxt. Man förväntar sig att välfärdssamhället är intakt och erbjuder den 

omsorg som man är i behov av. En annan tolkningsmöjlighet är att tilliten härrör 

sig från deras tidigare livserfarenheter. De har varit med om talrika, i många 

gånger svåra, händelser. En del av dessa omständigheter kan beskrivas som 

vändpunkter i deras liv (Hareven, 2000). De kan vara både mindre dramatiska 

och mer dramatiska som skilsmässa, dödsfall och allvarlig sjukdom. De som har 

varit med om dessa slags vändpunkter har trots allt klarat sig igenom dem. Dessa 

erfarenheter formar deras föreställningar om och förväntningar på framtiden. En 

tredje tolkningsmöjlighet har att göra med de erfarenheter av äldreboendet 

Solängen i Ydre som flera intervjuade har och det rykte som äldreboendet har i 

samhället. De känner någon, förälder eller svärförälder, som har bott eller som 

bor på Solängen. De har besökt sina anhöriga där och kunnat se att de trivs och 

mår bra. Detta bidrar till att deras erfarenheter är positiva och de förlitar sig på 

att även de, om de skulle komma dit, får bra omsorg. De intervjuade känner tillit 

till bruk och sociala mekanismer som de egentligen inte har så mycket kunskap 

om. Detta kan förklaras med att individens attityder som präglas av tillit 
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inlemmas rutinmässigt i de dagliga sysslorna och de befäst fortlöpande i 

vardagen. Attityder är starkt påverkade av individens erfarenheter och kunskaper 

och är viktiga för känslan av trygghet. Denna trygghet innebär att man hyser 

tillit inför framtiden och att den sociala och materiella handlingsmiljön inte 

kommer att förändras (Giddens, 1996).  

 

Studien visar som framgått att de intervjuade vill bo hemma så länge som 

möjligt. Detta är inte i sig ett överraskande resultat eftersom flyttbenägenheten 

varierar under livsloppet. Äldre människor byter inte bostad lika ofta som yngre. 

Men kommer den dagen då man inte kan bemästra vardagen och inte kan köra 

bil, då är det inte så svårt eller dramatiskt att flytta, resonerar de intervjuade. Det 

biologiska åldrandet resulterar i åldersbaserade förändringar. Flera intervjuade 

reflekterar över kroppens förändringar som de redan har märkt av men också 

sådana som de förmodar kommer att inträffa och de funderar över vad de kan 

betyda för deras livskvalitet, funktionsförmåga, utseende eller sjuklighet. De 

visar ett pragmatiskt förhållningssätt i sina föreställningar om framtiden. Det är 

lätt att släppa taget när man inte kan köra bil och bemästra sin vardag, när man 

av hälsoskäl inte orkar eller kan bo kvar, menar de. Innan dess är det svårt att 

flytta, är en vanlig uppfattning. Att lämna det hem som betyder så mycket är 

ändå inte utan saknad. Det är mycket de intervjuade skulle sakna om de måste 

flytta. Saknaden kan handla om sociala relationer som goda grannar eller den 

kan vara närheten till barn och barnbarn. Den kan också handla om det hus som man 

har byggt själv eller den egna trädgården.   

 

Studien pekar på att många vill bo kvar i kommunen även om de skulle behöva 

flytta till en annan boendeform till exempel i centralorten. Ydre som plats är 

betydelsefull på grund av minnen, erfarenheter, viktiga sociala relationer och 

känsla av tillhörighet till platsen. De identifierar sig med Ydre vilket påverkar 

deras vilja att stanna kvar där (jfr Chapman & Peace, 2008). Alla vill dock inte 
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bo kvar i kommunen i fall de skall flytta från sin nuvarande bostad. För dem är 

inte tillhörigheten till Ydre någon avgörande betydelse för deras val av 

bostadsort. Några vill flytta dit de har nära sociala relationer och dit där det finns 

tillgång till en god service och bra kommunikationer som underlättar deras 

vardag. Ydre är en utflyttningsort även vad gäller den äldre befolkningen. Den 

är också en inflyttningsort eftersom några intervjuade har flyttat in eller återvänt 

som äldre till Ydre.  
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Inledning 

 

Föreliggande rapport baserar sig på en intervjustudie i Ydre kommun i 

Östergötland av hur det är att bo, åldras och leva på landsbygden. Studiens syfte 

är att få djupare förståelse för enskilda individers tankar, erfarenheter och 

upplevelser. I fokus finns personer som är mellan 55 år och 74 år gamla. Det 

finns stereotypa föreställningar om att alla människor erfar åldrandet på samma 

sätt och att de har liknande behov, önskningar och förutsättningar.  I själva 

verket finns det många sätt att åldras. Åldrandets villkor är olika och varje 

individ har sina egna unika erfarenheter och upplevelser (Snellman, 2009). 

Ingen ålderskategori är homogen vad gäller till exempel klasstillhörighet, 

ekonomiska förutsättningar, livsform och hälsa, eller sexuell läggning, religiös 

och etnisk tillhörighet. Också boendeformer varierar, så även boendemiljöer, en 

del lever och åldras i urbana miljöer och en del i rurala miljöer. För att öka 

förståelsen för de olika åldrandena är det nödvändigt att studera den plats där 

människor lever och åldras samt deras relation till dessa platser (Chapman & 

Peace, 2008). Rapporten utgör ett bidrag till diskussionen om äldres 

boendeförhållanden och boendebehov ur landsbygdsperspektiv.  

 

Studien ger några svar på vad det innebär att bo, åldras och leva på landsbygden. 

Det är framför allt boendet som studien handlar om. Hur och var man bor är en 

viktig fråga för en var men boendet tycks bli betydelsefullare när man befinner 

sig i livsfasen som äldre. Ofta tillbringar man mer tid hemma än vad man gjorde 

i tidigare livsfaser. Rent generellt är äldres boendefrågor angelägna att forska 

om eftersom andelen äldre ökar i befolkningen. I Ydre utgör de, som är mellan 

55 år och 64 år, 16 % av befolkningen och de som är 65 år och äldre 24 %. Det 

betyder att Ydre är en åldrande kommun, men den är ingalunda unik i detta 

hänseende.  
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Kvarboendeprincipen har längre dominerat bland äldre och är ett politiskt 

mål i Sverige. Utbyggd hemtjänst och landstingsansluten hemsjukvård 

möjliggör kvarboende även när man behöver hjälp och stöd av olika slag. Men 

det finns också andra boendeformer för dem som av olika skäl vill flytta när de 

har blivit äldre. Intresset för de mellanboendeformer, som går under 

benämningar som seniorboenden eller 55+-boende, har ökat på sistone. Till dem 

kan man flytta på eget initiativ. Seniorbostäder har de senaste åren ökat i antal, 

inte enbart i storstäder utan också i mindre städer och i samhällen. 

Bostadsbolagen har alltmer intresserat sig för äldre som kundgrupp och erbjuder 

numera olika former av kategoriboende för äldre (Abramsson, 2009). Det finns 

också särskilt boende för vårdkrävande äldre. För att få plats på ett särskilt 

boende krävs biståndsbeslut. Antalet platser i denna boendeform har minskat 

vilket har lett till att de äldre som hade velat flytta till särskilt boende inte har 

kunnat göra det trots känsla av ensamhet, otrygghet och stort omsorgsbehov 

(Värdighetsutredningen, 2008; Äldreboendedelegationen, 2008). 

Äldreboendedelegationen (2008) tar upp behovet av trygghetsbostäder som är 

boendeform där den, som är äldre, kan åldras och klara sig med hjälp av utökad 

hemtjänst och hemsjukvård. Om en äldre person upplever sin bostad som otrygg 

och känner sig ensam skall hon eller han kunna flytta till en trygghetsbostad 

utan biståndsbedömning.  

 

Studien är också ägnad att ge bättre förståelse för hur en liten kommun som 

Ydre kan verka för ett bra åldrande för sina invånare. Kommuner behöver 

strategier för hur de skall möta den åldrande befolkningen och deras 

bostadsbehov (Hagberg, Abramsson & Lukkarinen Kvist, 2010). Kommuner har 

bostadsförsörjningsansvaret som omfattar flera kategorier äldre. Intresset för 

äldre personers boende handlar inte enbart om de allra äldsta och deras behov av 

vård- och omsorgsboende utan även om de kommande äldre, det vill säga om 
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dem som är mellan 55 och 65 år gamla, och om olika boendealternativ för dem. 

I sammanhanget är det centalt att få kunskap om äldres perspektiv på boendet.  

 

Det finns som nämnts olika slags åldrande. Det är angeläget att nyansera bilden 

av kommande äldre (de som är mellan 55 och 64 år) och äldre (de som är äldre 

än 65 år) och av deras livsvillkor. Den övervägande majoriteten av forskningen 

om äldre människor och deras livsvillkor produceras med empiriskt material 

från tätorter och städer. Kunskapsutvecklingen om livet på landsbygden har 

därmed kommit att hamna i skymundan (Jansson, 2006; Snellman, 2009). Det 

urbana livet fungerar normerande och livet på landsbygden uppfattas ofta i termer av 

vad som saknas där i förhållande till livet i staden (Westholm & Waldenström, 

2008). Därför är det betydelsefullt att studera äldre och deras livsvillkor i en 

rural miljö. Landsbygden är en viktig forsningskontext, men den svenska 

landsbygdsforskningen har en relativt svag ställning i förhållande till andra 

forskningsområden (Forsberg, 2010). Landsbygdsbors liv och livsvillkor är 

viktigt att belysa. Lika angeläget är det att beskriva hur de ser på åldrandet och 

det framtida boendet.  

 

Studien utgår från ett antagande att landsbygden utgör en specifik kontext för 

åldrande som skiljer sig från den urbana kontexten. Föreställningar om 

skillnader mellan stad och landsbygd har långa anor. Kåks och Westerholm 

(2006) menar att staden ända sedan industrialiseringen har utgjort sinnebilden 

för det moderna livet. Staden förknippas med rörlighet, framsteg, frihet och 

utveckling. Därutöver sägs att staden utgör en spännande mötesplats för tankar, 

idéer och människor. Landsbygden i sin tur förknippas med bundenhet, 

stagnation och traditionella värden. Livet på landsbygden kan vara långt från en 

idyll och kan vara exkluderande för en del människor (Wenger & Keating 2008) .  

egenskaper som otrygghet och utsatthet. Landsbygden däremot står för det 

Staden står inte enbart för det positiva utan den associeras även med negativa 
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motsatta, det vill säga för trygghet och gemenskap. Staden har dragningskraft 

för det är oftast där det finns goda möjligheter till arbete och utbildning. På 

många håll flyttar unga människor från landsbygden och kvar blir de äldre. Att 

befolkningen då minskar på landsbygden kan leda till sämre service och 

transporter.  

 

Det tycks som stad och landsbygd utgör varandras motsatser. Olikheterna håller 

dock på att luckras upp och staden och landsbygden har alltmer kommit att likna 

varandra både i social och i ekonomisk bemärkelse (Westholm & Waldenström, 

2008). Westholm och Waldenström hävdar dock att det finns en landsbygdens 

särskildhet som gör det meningsfullt att behandla landbygden som en specifik 

kategori i forskningen. De lyfter fram två förhållanden som särskiljer 

landsbygden från staden. Var och en som rör sig mellan urbana och rurala 

miljöer kan uppfatta skillnader i landskapet. Det första särskiljande förhållandet 

är med andra ord den fysiska miljön som präglas av det brukande landskapet. 

Därtill tillkommer frånvaro av stadsliknande bebyggelse (Kåks & Westerholm, 

2006). Det andra förhållandet är gleshet som är ett relativt begrepp och därför 

kan omfatta även mindre orter. Avståndet till andra människor inverkar på 

nästan all form av mänsklig aktivitet (Daly & Grant, 2008; Westholm & 

Waldenström, 2008). Begreppet landsbygden ger lätt associationer till 

homogenitet. Det är dock mer adekvat att tala om landsbygder än om 

landsbygden: ”En medvetenhet om landsbygdens olikheter börjar överrösta 

förståelsen av landsbygden som homogen” (Forsberg, 2010, s. 175).  

 

Studien om hur det är att bo, åldras och leva på landsbygden har som nämnts 

genomförts i Ydre kommun i södra Östergötland som är en av de minsta 

kommunerna i Sverige med sina cirka 3 700 invånare. Kommunen är liten till 

sin yta, dess landareal är 678 km². Österbymo, där det bor 859 invånare, är 

centralorten i kommunen. Det finns också andra mindre tätorter i Ydre, 
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nämligen Asby (175 invånare), Hestra (481 invånare) och Rydsnäs (295 

invånare). Kommunen har 5 invånare per km². Detta kan jämföras med 

befolkningstätheten i hela Sverige som är 22,8. Från Österbymo är det ungefär 

lika långt, cirka 30-35 kilometer, till två mindre städer, nämligen Tranås (ca 

18 000 invånare) och Eksjö (ca 16 000). Också till Kisa (ca 3 800 invånare) som 

är centralorten i Kinda kommun är det 30 kilometer. Det finns bussförbindelser 

både till Tranås och till Eksjö, men inte till Kisa. Till Linköping (ca 145 000 

invånare) är det ca 100 kilometer och likaså till Jönköping (ca 126 000 

invånare). Man kan kanske definiera Ydre som stadsnära landsbygd. Westholm 

& Waldenström (2008) menar att befolkningsutvecklingen är en av de stora 

framtidsfrågorna på landsbygden. Befolkningen i Ydre minskar, det är fler som 

dör än som födds och det är också fler som flyttar ut än som flyttar in. Av 

kommunens befolkning är 24 % över 65 år gamla. Det är mer än genomsnittet i 

Sverige.  
1

 

Vintern 2010 tillbringade jag några veckor i Ydre då jag intervjuade femton 

ydrebor. Under vistelsen bodde jag i veckorna i Österbymo. För mig blev det 

flera bussresor mellan Tranås och Österbymo. Jag kunde notera att många av 

busspassagerare var barn och ungdomar. Både vid på- och avstigning hälsade 

chaufför och passagerare glatt varandra. Ibland bytte de också några ord. Denna 

vinter ställde snön till det för trafiken på många håll i Sverige, men bussarna 

mellan Tranås och Österbymo gick alltid enligt tidtabellen. I Ydre påmindes jag 

om hur beroende av bil man är på landsbygden. Bussarna trafikerar bara de stora 

vägarna till Tranås och Eksjö. När jag skulle besöka dem som bodde bortom 

dessa vägar var jag tvungen att anlita taxi eftersom jag inte hade bil. Jag 

upptäckte till min förvåning att det inte var lika lätt att hitta till rätt adress på 

landsbygden som i städer därför att vägar saknar namn och adresserna utgörs av 

gårdsnamn.  

                                                           
1
 www.ydre.se/Fakta för Ydre kommun 2010. Besökt 2010-06-01; www.scb.se  2010-06-01 
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Upplevelsen att färdas med buss och taxi genom det snötäckta landskapet är 

oförglömlig. Ibland lystes landskapet upp av strålande sol som fick snön att 

gnistra, och gjorde färger intensiva. Himlens blåa färg utgjorde en skarp kontrast 

till den vita snön. Ibland låg en grå slöja över landskapet. Men det var inte 

samma färgton överallt utan det var många olika nyanser av grått. Oavsett om 

det var soligt eller grått var det vackert. Björkar, tallar och granar tyngdes av 

snön. När jag färdades slog det mig att det var så mycket skog. Men det var inte 

bara skog jag såg utan också öppna landskap som bredde ut sig. Under snötäcket 

doldes antagligen åkermarker.  

 

När jag för första gången kom till Österbymo och gick på Tranåsvägen noterade 

jag att, trots den stränga kylan och halkan, en och annan var i rörelse i 

samhället. En man tog sig fram cyklandes. Han hade uppenbara svårigheter, 

cykeln slirade hit och dit i snön. Några fotgängare gick med försiktiga steg på 

trottoarerna. Många fler var de som åkte spark. Bilar susade förbi.  Snövallarna 

på vägarnas båda sidor var så höga att de nästan dolde de skyltar som stod 

vid vägen. Ydre kommun hade dock sin skylt så pass högt att jag kunde läsa att 

det fanns kommunkontor, apotek, bibliotek, folktandvård, ett museum, 

systembolag och vårdcentral i Österbymo. Utanför Konsum var flera sparkar 

parkerade bredvid några cyklar.  

 

Att vintern var ovanligt snörik framgår också av de intervjuer som jag gjorde i Ydre. 

En av de många frågor som jag ställde till dem som jag intervjuade lydde: ”Hur 

ser din vardag ut?”. Flera nämnde då den snörika vintern och snöskottningen 

som de menade tog upp mycket av deras tid. Intervjuerna omfattade självfallet 

många fler frågor än den om vardagen. Syftet var ju att få kunskap om äldres liv 

och boende på landsbygden. De frågor som intervjustudien sökte svar på är: Hur 
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ser boendekarriärer ut? Hur är det att leva och bo i Ydre? Hur tar man sig till 

affärer och hur är tillgängligheten till samhällsservice? Vad gör man på fritiden? 

Hur är det att åldras och vilka är konsekvenserna av att man åldras? Kan man 

räkna med att kunna upprätthålla vardagens aktiviteter? Andra frågor som 

intervjustudien ville belysa är: Kommer man att kunna bo kvar hemma? Är det t 

ex så pass viktigt att bo kvar att man anpassar sitt livsmönster för att inte behöva 

flytta? Vilka alternativ finns på bostadsmarknaden för dem som av olika 

anledningar vill eller måste flytta till en annan boendeform?  

 

I rapportens nästa kapitel Metod och etik redogörs för hur intervjustudien har 

genomförts. Därefter kommer ett kapitel Boendekarriärers mångfald som 

handlar om de intervjuades boendekarriärer. I därpå följande kapitel Att leva och 

 skildras hur de intervjuade berättar om Ydre som en plats att bo på. I kapitel 

Vardagen är de intervjuades vardag och vardagens göromål i fokus. I det sista 

kapitlet Framtiden redogörs för de intervjuade ser på åldrande och sin framtid 

som äldre i relation till frågor om boende.  

bo i Ydre
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Metod och etik  
 

Studien om att leva och åldras på landbygden omfattar två delstudier, den ena är 

en enkätstudie och den andra en intervjustudie.  

 

Studien inleddes med enkätstudien. Målgruppen var personer som i oktober 

2009 var folkbokförda i Ydre kommun och som var i åldern 55-74 år. 

Adressuppgifter erhölls från SPAR adressregister. SPAR-nämnden gjorde en 

prövning innan forskargruppen fick tillgång till uppgifterna. Sammanlagt ingick 

983 individer i denna grupp. Var tionde, det vill säga 99 personer, varav 51 var 

män och 48 kvinnor, fick en enkät. Enkäten sändes ut per post i november 2009. 

En skriftlig påminnelse gjordes några veckor senare. Enkäten besvarades av 89 

personer (89 %). Svarsfrekvensen var lika hög bland både män och kvinnor.  

 

Enkäten innehöll frågor om informanternas bakgrund som födelseår, födelseort, 

kön, yrke och civilstånd. Enkätens fokus låg på boendeförhållanden och frågor 

ställdes till exempel om huruvida man bor ensam eller tillsammans med någon 

annan, om boendeform, om boendets karaktär och om man planerar att flytta till 

ett annat boende. Denna enkätstudie redovisas i en separat rapport (Hagberg, 

2011) men i några fall görs hänvisningar till enkätstudien i föreliggande rapport.  

 

I intervjustudien ligger fokus på människor föreställningar om och erfarenheter 

av hur det är att bo, åldras och bli gammal på landsbygden. I februari och mars 

2010 intervjuades femton personer i Ydre. Urvalet gjordes bland dem som 

svarade på enkäten och lämnade telefonnummer på enkäten. Urvalet gjordes så 

att studien skulle omfatta ungefär lika många kvinnor som män. Sammanlagt har 

åtta kvinnor och sju män intervjuats. Dessutom eftersträvades åldersmässig 
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spridning bland de intervjuade. Den yngsta kvinnan är född 1951 och den yngsta 

mannen 1948. Den äldsta kvinnan är född 1934 och den äldsta mannen 1936. 

Urvalet gjordes också med hänsyn till att det i Ydre finns både tätorter och 

landsbygd. Åtta av de intervjuade bor i någon tätort och sju på landsbygden.  

 

Vad gäller civilstånd är majoriteten gifta eller sambos. Av de sju männen är en 

frånskild, resten är antingen gifta eller sambos. Av de åtta kvinnorna är fyra 

gifta, två änkor, en frånskild och en har alltid varit ogift. Den sist nämnda lever i 

särboförhållande sedan flera årtionden tillbaka. Samtliga intervjuade män har 

barn. Av kvinnorna har fem barn och tre inte. Barnen är sedan länge 

utflugna. Två kvinnor har alla sina barn boende i Ydre, en har barn både i Ydre 

och utanför Ydre och två har samtliga barn utanför Ydre. Av männen har en 

man samtliga sina barn i Ydre, tre har barn både i Ydre och utanför Ydre och tre 

har alla barnen utanför Ydre.  

 

Forskargruppen tog telefonledes kontakt med presumtiva informanter för en 

förfrågan om intervju. De som tackade ja till en intervju fick både muntlig och 

skriftlig information om syftet med studien vid flera tillfällen. Den första 

informationen sändes tillsammans med enkäten. De som ringdes upp 

informerades på nytt om studien. Efter att de tackade ja till att bli intervjuade 

fick de skriftlig information om studien, tillsammans med kontaktuppgifter till 

den forskare som intervjuade dem. De informerades också vid intervjutillfället 

om syftet med studien. Likaså informerades de om att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de kunde dra sig ur studien om de så önskade. De fick

också veta att alla intervjuade anonymiseras i de publikationer som projektet 

resulterar i. De intervjuade fick själva välja platsen för intervjun. De flesta valde 

att intervjun gjordes hemma hos dem. Några andra föredrog att bli intervjuade 

på en annan plats som intervjuaren disponerade på centralorten.  
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Intervjuerna var byggda kring ett antal teman: Demografisk bakgrund, historisk 

boendekarriär, område där man bor för närvarande, funderingar kring om 

åldrande och tankar om framtidens boende. Intervjuerna varierade i längd. En 

del informanter svarade mycket utförligt, medan en del andra gav mer 

knapphändiga svar. Den kortaste intervjun var knappt en timme och den längsta  

vjuer har transkriberats i sin helhet.  

runt två timmar. Dokumentationen skedde med MP3-spelare. Samtliga inter-  

 

Intervjuerna hade ett livsloppsperspektiv (Arvidsson, 1998; Giele & Elder, 

1998). Detta innebär att frågorna som ställdes hade ett retrospektivt sökljus, 

samtidigt som det liv som levs nu är i lika stort fokus. Det är för att förstå deras 

nuvarande livssituation som fokus riktas bakåt mot deras livshistorier. 

Intervjuerna inrymde både sådant som hör till det förflutna, som de intervjuade 

redan har realiserat och genomfört, och sådant som är på gång och i varande. 

Där finns också planer, föreställningar, farhågor och förhoppningar inför 

framtiden. Samtalen under intervjuerna har rört sig genom livsförloppet, från 

barndom till ungdom, från ungdom till det tidiga vuxenlivet och vidare till 

vuxenlivets senare skede, det vill säga livet som äldre och tankar om framtiden 

 

I föreliggande rapport får vi stifta bekantskap med femton personer i Ydre 

kommun.  

 

I nästa kapitel kommer de intervjuade att presenteras. För att säkerställa deras 

rätt till anonymitet och konfidentialitet har uppgifter som inte har direkt 

betydelse för forskningen och forskningsresultaten ändrats. Detta kan till 

exempel gälla i beskrivningen av personens bostad, antal anhöriga eller tidigare 

yrke och sysselsättning. De omnämns med en pseudonym. Detta förfarande görs 

endast i detta kapitel. Därefter omnämns de med kön. Detta är ett sätt att skydda de 
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intervjuades anonymitet. I mindre samhällen som Ydre – där ”alla känner alla” – 

är detta ytterst viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20



21 

 

 

Boendekarriärers mångfald  

 

De femton intervjuade och deras boendekarriärer presenteras i detta kapitel. 

 

Individens boendekarriär omfattar alla flyttningar som den gör genom sitt 

livslopp. Karriären kan gå från en mindre bostad till en större, men den kan 

också gå från en större till en mindre bostad, från en hyreslägenhet till en 

bostadsrätt eller en villa, men också från en bostadsrätt eller en villa till en 

hyreslägenhet. Begreppet boendekarriär är ett neutralt begrepp så till vida att det 

endast skildrar hur en individ genom livsloppet flyttar från en bostad till en 

annan (Abramsson, 2003). 

 

De intervjuade kategoriseras utifrån var de födda och uppväxta och hur deras 

boendekarriär har varit i relation till Ydre. Ydre utgör således en utgångspunkt i 

kategoriseringen. Den första kategorin består av de infödda, med andra ord 

personer som är födda och uppväxta i Ydre. Den andra kategorin är återvändare, 

det vill säga personer som är födda och uppväxta i Ydre men som har en tid bott 

på andra orter och sedan återvänt. Den tredje kategorin är de inflyttade, 

nämligen de som är födda och uppväxta på någon annan ort och som i vuxen 

ålder har migrerat till Ydre. Denna kategorisering frilägger ett flyttmönster som 

åskådliggör att Ydre också är en inflyttningskommun. En vanlig föreställning 

om orter på landsbygden är att de är enbart utflyttningsorter. Så är det inte med 

Ydre, den är både utflyttningskommun och inflyttningskommun.  

 

Av de femton intervjuade är åtta födda i Ydre. Fyra av dessa åtta har alltid bott i 

kommunen medan fyra andra också har bott utanför Ydre men sedan återvänt till 

födelseorten. Sju intervjuade är inflyttade till Ydre.  
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Infödda 
Två kvinnor och två män har alltid bott i Ydre. Bland dem finns en kvinna och 

en man som aldrig har flyttat.  

 

Gunvor (1941) bor kvar i det hus där hon bodde tillsammans med sina föräldrar. 

Huset ligger i utkanten av Österbymo. Hon föddes en kall vinterdag på det BB 

som då fanns i Ydre. Hon berättar hur hon transporterades på spark från BB till 

föräldrahemmet. Gunvor har två äldre syskon. Efter att ha gått ur folkskolan 

gick hon på en tvåårig utbildning i Tranås och pendlade mellan föräldrahemmet 

och studieorten. Efter utbildningen fick hon anställning i kommunen där hon 

stannade fram till pensioneringen. Sedan föräldrarna dog har hon bott ensam i 

huset. En gång i tiden har också andra bott i detta hus. När Gunvor var barn på 

1940-och 1950-talen bodde flera familjer i huset eftersom det på den tiden fanns 

fyra lägenheter i byggnaden. Gunvors föräldrar hyrde den största av dessa. Den 

bestod av två rum och kök, de övriga tre av ett rum och kök. I källaren fanns en 

toalett och på gården ett utedass som var gemensamma for alla boende i huset. 

Gunvor minns också att det fanns både järnspis och kakelugn i varje lägenhet. 

Så småningom köpte Gunvors far hela huset som sedan genomgick en stor 

renovering. Gunvor beskriver hur spegeldörrar och kakelugnar försvann i 

renoveringen eftersom ”det skulle vara modernt”. Hon själv har genomfört en 

del förändringar. Hon har till exempel byggt en ny altan och en ny balkong, hon 

har också satt in nya köksluckor och skaffat sig en ny spis. Gunvor har haft 

besvär med både höfter och knän och har genomgått flera operationer. Efter en 

operation gjorde hon om sitt badrum då hon bl.a. fick en dusch. För några år 

sedan planerade hon att flytta till en lägenhet i Österbymo men ändrade sig. För 

närvarande har hon inga planer på att flytta. 
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Inte heller har Aron (1942) flyttat. Är man riktigt petnoga kan man säga att han 

egentligen har flyttat en gång. Aron bor nämligen kvar på gården, men i en 

annan byggnad än det som var hans barndomshem. Gården har varit i släktens 

ägo i närmare 100 år. När Aron gifte sig flyttade han och hans nyblivna hustru 

till ett eget hus på gården. Vid det laget hade hans föräldrar lämnat över gården 

till den yngre generationen. I dag är det Arons barn som har gården. Arons far är 

död sedan länge men modern är i livet. Hon flyttade för tiotal år sedan till 

äldreboendet Solängen i Österbymo. Enligt Aron trivs modern mycket bra på 

äldreboendet. Aron och hans hustru brukar hämta henne hem till gården, framför 

allt på sommaren. Vid varje besök vill modern höra det senaste från gården.  

 

Aron har aldrig någonsin funderat på flytta någon annanstans utan det har alltid 

varit självklart för honom att bruka gården. Han berättar att det har hänt mycket 

där bl.a. har nya byggnader tillkommit, det är nu betydligt mer boskap än 

tidigare och nya maskiner har införskaffats. Han tror, att om han måste flytta 

från gården, så skulle han på samma sätt som hans mor i dag, vilja höra hur

livet framskrider och hur gården utvecklas.  

 

Per-Olof (1945) är född och uppväxt i Ydre. Länge arbetade han inom 

skogsnäringen men också inom olika kommunala verksamheter. Han har flyttat 

en gång i sitt liv, nämligen från föräldrahemmet till det hus där han nu har bott i 

närmare 50 år. I sin barndom och ungdom bodde Per-Olof, hans bror och 

föräldrar i en lägenhet som var ungefär 90 m² och låg på övervåningen i ett stort 

hus. Om flytten från föräldrahemmet säger Per-Olof: ”/Jag/ träffade en tjej och 

den vägen är det”. Då var han 18 år gammal. Huset han köpte hade ägts av hans 

morföräldrar. Morfar var död men mormor levde. Huset har två våningar och 

mormor kunde i början bo kvar i huset men när hon blev sämre blev hon inlagd 

på sjukhus. Per-Olof säger om mormoderns flytt till sjukhus: ”Och sen kom hon 

aldrig hem igen”. Huset är renoverat och modernt. Per-Olof har aldrig funderat 
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på att flytta från Ydre om inte möjligtvis på sommaren då han med familjen 

tillbringar sina sommarsemestrar på västkusten. Då kan han känna ett stänk av 

flyttlust dit. Eftersom han har vistats mycket på västkusten har denna blivit lite 

av en andra hembygd för honom.  

 

Gunvor, Aron och Per-Olof utgör en minoritet bland de intervjuade vad gäller 

rörlighet och antalet flyttningar. De övriga intervjuades boendekarriär omfattar 

fem eller flera flyttningar. Var de kom att bosätta sig bestämdes av 

möjligheterna till utbildning och arbete. Så var det till exempel för Ulla (1936). 

 

Ulla (1936) har bott i sin nuvarande bostad i över trettio år men har innan dess 

bott på sex olika platser i Ydre. Hon var 17 år när hon flyttade från 

föräldrahemmet. Hon hade fått anställning på ett ålderdomshem i kommunen 

och flyttade då till egen bostad nära arbetet. När hon fick anställning på ett annat 

ålderdomshem flyttade hon igen. Hon gifte sig när hon var i tjugoårs ålder. Hon 

och hennes make flyttade några gånger inom Ydre. Efter skilsmässan bodde hon 

ensam i några år tills hon gifte om sig. Också hennes nuvarande make är bördig 

från Ydre. Vid 1970-talets mitt köpte de ett hus i Österbymo där de bor än i dag. 

Hennes make reste mycket i sitt arbete på den tiden och Ulla hade arbete i 

Österbymo. De tyckte att livet skulle vara enklare om de bodde i Österbymo så 

att Ulla skulle ha nära till jobbet och slippa bilresor till och från arbetet. I och 

med flytten skulle hon också få möjlighet att umgås med arbetskamraterna på 

fritiden. Dessutom kände hon några som bodde i området som huset de köpte 

låg i. Också det bidrog till deras beslut att köpa det aktuella huset. 

Återvändare 
Fyra av de intervjuade kan kategoriseras som återvändare. Tre av dem är 

kvinnor och en är man.  
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Karin (1951) och Majvor (1947) har bott en kortare tid utanför Ydre. Karin 

(1951) har bott på ett par orter då hon utbildade sig. När hon var färdig utbildad 

fick hon anställning i Eksjö varför hon flyttade dit. Efter att ha gift sig med en 

man från Ydre flyttade hon tillbaka till Ydre där det nygifta paret byggde ett 

eget hus. Hon bor kvar i detta hus.  

 

Majvor (1947) var 16 år gammal när hon flyttade från föräldrahemmet. Hon fick 

nämligen anställning inom industrin i ett närbeläget samhälle utanför Ydre och 

därför flyttade hon dit. Där bodde redan hennes äldre syster. Majvor säger att det 

gick ganska bra att bo tillsammans med systern. Det var bara lite syskongnabb 

emellanåt. När Majvor blev gravid flyttade hon tillbaka till föräldrahemmet. Så 

småningom kunde hon, barnet och barnets far flytta till en gemensam bostad i 

Ydre. Därefter har de bott på flera orter både i Ydre och i grannkommuner. För 

35 sedan köpte Majvor och hennes make en tomt i Österbymo och byggde ett 

eget hus. Skälet till att de flyttade till Österbymo var enligt Majvor att de inte 

trivdes på den ort i grannkommun där de bodde utan ville tillbaka till Ydre. 

Också hennes make har sin bakgrund i Ydre.  

 

Carolina (1935) i sin tur har bott en lägre tid utanför Ydre innan hon återvände. 

Hon har en boendekarriär som omfattar åtskilliga flyttningar. Hon var i 17-18 

års ålder då hon flyttade från föräldrahemmet för att arbeta i familj på en annan 

ort. Hon kom att arbeta både i familj och i affär innan hon utbildade sig. Efter 

utbildningen har hon bott på många orter runt om i Sverige. Hon stannade bara 

något år på varje ort. Hon berättar att för henne har föräldrahemmet alltid känts 

som ett hem. Det kanske beror på, säger hon, att hon har flyttat så mycket och 

att hon inte har haft egen familj.  Efter att hennes hälsa försämrades och hon 

lämnade arbetslivet flyttade hon tillbaka föräldrahemmet i Ydre. Då levde 

hennes mor men fadern hade gått bort. Modern bodde kvar i huset i ett år men 

flyttade sedan till en lägenhet i Österbymo. Carolina säger att det var ett 
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bekvämt boende för modern eftersom det inte fanns trappor där. Modern hade 

möjlighet att hälsa på hos Carolina och det gjorde hon gärna. En tid var Carolina 

förlovad och sambo. Sedan fästmannens dog har Carolina levt ensam i sitt 

barndomshem.  

 

Också Hugo (1937) är återvändare. Hans föräldrar hade jordbruk i Ydre. När det 

var dags för dem att lämna gården till nästa familjegeneration var det Hugos 

äldre bror som tog över den. Hugo menar att brodern kunde mer av arbetet på 

gården än han. Det blev naturligt för Hugo att börja i gymnasiet och sedan gå 

vidare till universitet. Hugo har genom sitt livslopp bott på olika orter i Sverige. 

De senaste 25 åren innan han och hans fru flyttade till Ydre bodde de i en 

mellanstor stad i mellersta Sverige. Hugo behöll genom åren kontakten med 

gården och bygden. I slutet på 1960-talet köpte han en tomt och byggde en 

sommarbostad nära sin gamla föräldragård. Sedan ett antal år tillbaka fungerar 

huset som åretruntbostad. Skälet till att Hugo och hans fru efter pensioneringen 

flyttade till Ydre var enligt honom det att han alltid har trivts mycket bra i Ydre. 

Han menar att barn- och ungdomsåren på landet har format honom. Han 

beskriver sin bakgrund på landet: ”Jag är uppvuxen med höbärgning, 

skogsarbete och skötsel och sådana saker.” Dessutom säger han sig ha fått nog 

av stadslivet. När han pensionerades ville han bo på landet och ägna sig åt sunda 

nöjen, säger han.  

Inflyttade  
Tidigare nämndes att Ydre är också inflyttningsort. Av de intervjuade är sju 

inflyttade i Ydre.  

 

Bodil (1941) är en av de tre kvinnor som är inflyttade. Hon flyttade till Ydre i 

samband med sitt giftermål med en man från Ydre. Hennes egen bakgrund finns 

i landets södra del. När Bodil var i nitton års ålder träffade hon sin blivande 
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make under utbildningstiden. Under några år bodde hon på olika platser då hon 

fortsatte sin utbildning och gjorde praktik som ingick i hennes utbildning. Fyra 

år efter att Bodil och hennes blivande man hade träffats flyttade hon till hans 

föräldragård i Ydre. På gården bodde flera familjegenerationer inklusive makens 

syskon. Gården hade också anställda. Bodil säger att det var spännande att flytta 

till makens hem och att ingå i en större familj. Hon berättar:  

 

Det var helt nytt för mig att komma in i en lantbrukarfamilj och så. 

Det är ju helt mot vad jag har varit. Men kärleken övervinner det 

mesta, det är ju så/---/ Ja, jag tycker att fungerade bra, det gjorde 

det! Jag kan inte direkt minnas att vi var osams, det har jag inget 

direkt minne av. Vi hade väl olika åsikter, men vi vädrade ut dem. 

 

Bodil är änka sedan länge. Hon bor kvar på gården men nu det är hennes barn 

som sköter den.  

 

Ibland är inte de val som man fattar så enkla att förklara. Detta gäller också valet 

att flytta vilket kan ha långtgående konsekvenser. Så var det för Gudrun (1947). 

På frågan varför hon flyttade till Ydre svarar hon att hon inte riktigt vet hur det 

kommer sig: ”Den frågan går inte att besvara höll jag på att säga, för det vet inte 

jag heller.” Hon flyttade utomlands i unga år och har bott utanför Sverige en stor 

del av sitt liv. Hon berättar att hon aldrig längtade tillbaka till Sverige. Men 

likafullt dök tanken om återvändande upp för några år sedan. Hon blev själv 

överraskad, säger hon. Tanken väcktes kanske när hon ärvde pengar efter sina 

föräldrar och fick ekonomiska förutsättningar att köpa ett sommarhus i Sverige. 

Gudrun letade efter ett hus i närheten av sjön Sommen. Till sist hittade hon sitt 

drömhus i Ydre. Det blev inte en sommarstuga utan en åretruntbostad. ”Det är 

ekängarna som ropar.” säger Gudrun när hon funderar över sitt flyttbeslut till 
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Sverige och till Ydre. Hon har alltid uppskattat det landskap med sjöar och 

skogar som nu omger henne och hennes hus.  

 

Gudruns motsats är Lars (1936) i den bemärkelsen att bakom hans och hans 

hustrus flyttbeslut finns en noggrann analys om vilken kommun i Sverige som 

skulle vara en bra plats att åldras i med hänsyn till deras personliga och specifika 

krav. Lars har genom livsloppet bott både i Sverige och utomlands och han har 

flyttat åtskilliga gånger. När han pensionerades beslutade han och hans hustru att 

sälja sitt hus i en mindre stad och flytta. Huset var alltför stort och skulle så 

småningom behöva rustas upp. Dessutom upplevde de det besvärande att vara 

beroende av bil då de exempelvis skulle handla eller besöka bibliotek. Lars 

berättar att deras barn är bosatta på olika håll i Sverige varför de var oberoende 

av dem i sitt val av bostadsort. Han säger: Därför fanns det inte någon speciellt 

plats som är… behövde… tänka oss att flytta till när vi lämnade vår gamla 

bostadsort, vi var inte bundna av att flytta i någon speciell riktning eller så”. 

Lars och hans hustru gjorde ”marknadsundersökningar”. Han berättar om hur 

han och hans maka tänkte om den plats där de vill bo och åldras:  

 

Därför ville vi ha någonting som innebar att det var nära till 

service./---/Vi var alltså inställda på att söka bostad på någon 

mindre ort som ändå hade bra service, efter en hel del funderande 

kom vi fram till att det måste vara ett kommuncentrum, men det 

måste vara ett litet kommuncentrum och eftersom Ydre är den minsta 

kommunen söder om Umeå och Österbymo den minsta centralorten 

så undersökte vi om det kunde vara tänkbart att bo här. Vi tog 

kontakt med personer som fanns här, vi kände ingen men det fanns 

ändå möjlighet att ta kontakt, och reste hit i månadsskiftet 

november-december 2003. Och hade gjort upp med Ydrebostäder 

med chefen där om att få sammanträffa med honom sedan vi hade 
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sett oss om lite grann. Och då fanns det en lägenhet ledig, strax intill 

kommunhuset som föreföll oss bra. Vi flyttade in där 2004, då hade 

vi sålt vårt gamla hus. 

 

Lars har inte ångrat flytten till Ydre. Han säger med hänvisning till de många 

orter där han har bott att han aldrig någonsin har trivts så bra som där. Både han 

och hans fru känner sig yngre och mer upplivade efter flytten dit. De har nu bott 

några år i Ydre. De har lärt känna kommunen och dess omgivningar väl under 

denna tid och upplever en känsla av tillhörighet. Det som Lars och hans hustru 

uppskattar i Ydre är att deras vardag fungerar så väl. Därutöver har de lyckats 

etablera goda sociala relationer vilket är en stark bidragande orsak till deras 

känsla av tillhörighet.  

 

Livet på landsbygden tilltalade Sture (1944) varför han valde att flytta till Ydre. 

Han hade ingen anknytning dit. Han föddes i en mindre stad i Mellansverige 

som yngst av fyra syskon. Sture var i tonåren när hans pappa dog. Familjen 

sålde huset och flyttade till en lägenhet. Sjutton år gammal flyttade han 

hemifrån. Då hade han fått arbete i Stockholm. Efter en tid i huvudstaden ville 

han därifrån. Han lyckades inte få egen bostad utan flyttade tillbaka till sin mor. 

Så småningom flyttade han till Tranås där han hade både arbete och lägenhet. 

Först bodde han ensam men sedan blev han sambo. På 1980-talet flyttade paret 

till Ydre eftersom både Sture och hans sambo så gärna ville bo på landet. De 

gifte sig och fick barn i Ydre. Först bodde de på några bondgårdar. De ville dock 

ha bättre boendestandard varför de köpte det hus där Sture bor än i dag. Det som 

avgjorde att de köpte det huset var ett förmånligt pris och närheten till 

kollektivtrafik. Sture och hans fru skiljde sig så småningom och frun flyttade 

från det gemensamma huset. Sture blev ensam kvar. Numera är han åter sambo. 

Sture vill bo kvar hemma så länge som möjligt men måste han flytta då vill han 

helst inte bo kvar i Ydre utan vill gärna flytta till en mindre stad i närheten.  
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Två av de inflyttade har sedan sin barndom en familjeanknytning till Ydre. Båda 

tillbringade sina barndomssomrar där och har fina minnen från dem. Mårten 

(1948) är en av dem. Så här beskriver han sina skollov i Ydre:  

 

Mårten: Ja, och sedan blev det så att jag flyttade/till Ydre/i och med 

att jag har varit här sedan 19… , 1950 kom jag hit första gången, 

skall jag säga. Ja, då jag var barn då. Och sedan har jag, eller hade, 

min släkting som hade en butik här nere i Österbymo. Och 

sedan/hade jag/ mina två kusiner som jag var ihop med alltid. Och 

sedan blev det ju det att jag var här varenda sommar sen, 

sommarlov och så, och så fort jag hade tillfälle – påsken – så var jag 

här uppe. Jag har ju alltid trivts här uppe. 

Intervjuaren: Så du har alltid trivts här? 

Mårten: Ja, det är mitt… liksom, här är ju sjöarna och skogarna och 

svampen och bären och allt det där och så. Jag var ju mycket med 

mina kusiner, vi fiskade nästan dagligen. 

 

För drygt 10 år sedan flyttade Mårten till Ydre. Innan dess hade han bott på 

många ställen i södra Sverige, både i lägenhet och i hus. Han säger sig ha trivts 

bra i Ydre. Där bodde han och hans dåvarande sambo i början i ett radhus. 

Därefter har han bott i ett hus på landsbygden och i en lägenhet i Österbymo. 

Mårten är numera separerad. Han har nyligen flyttat till en handikappanpassad 

marklägenhet. Sedan flera år tillbaka är Mårten förtidspensionerad. Han har 

svårt att gå i trappor och det slipper han i sin nuvarande bostad. Var fjortonde 

dag får han städhjälp från den kommunala hemtjänsten. Mårten uppskattar 

särskilt den uteplats som hör till lägenheten och han säger sig trivas väl i sin nya 

lägenhet. Han lider av ensamhet. Han har inte lyckats etablera nära sociala 

relationer och han upplever utanförskap i flera olika sammanhang. Han deltar 
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inte i allmänna evenemang som ordnas i kommunen eftersom han känner sig 

ensam när han är omgiven av familjer och sällskap.  

 

Ernst (1937) är född i en av Stockholms grannkommuner men har som Mårten 

familjeanknytning till Ydre. Båda hans föräldrar härstammar därifrån. De 

flyttade från Ydre till Stockholmstrakten när fadern fick arbete där och de bodde 

kvar där hela sitt liv. Ernst tillbringade sina barndomssomrar i Ydre hos sina 

släktingar. Han utbildade sig under några år. När han gifte sig flyttade han och 

hans fru till en liten lägenhet i Stockholm. Deras första barn föddes där. 

Familjen bodde endast en kortare tid i Stockholm innan de flyttade tillbaka till 

den trakten där Ernst var född. Där köpte de ett radhus. I början på 1980-talet 

beslutade familjen som nu bestod av de vuxna och två barn flytta till Ydre. Ernst 

och hans hustru köpte en gård av Ernsts släkting. Enligt Ernst var det inga större 

problem med att flytta till Ydre. Barnen anpassade sig snabbt i den nya miljön 

och han själv hade tillbringar mycket tid i Ydre och kände många människor 

sedan tidigare. Sedan några år tillbaka är det ett av Ernsts barn som har hand om 

gården. Ernst och hans fru bor numera i ett mindre hus ganska nära den gård 

som var deras en gång.  

 

Irma (1934) har bott i Ydre drygt två årtionden. Innan dess hade hon en 

sommarstuga i kommunen. Hon är född i en mellanstor stad i ett 

centraleuropeiskt land. Hon var i tjugoårs ålder då hon migrerade till 

grannlandet. Då var hon utbildad inom modebranschen. Hon trivdes inte riktigt 

bra i det nya hemlandet varför hon valde att flytta vidare, denna gång till 

Sverige. Enligt Irma var det mycket vanligt att unga människor migrerade till 

Sverige: ”Alla åkte till Sverige på den tiden.” Hon har haft många olika slags 

arbeten genom åren; hon har arbetat i familjer och i handelsträdgård, hon har 

också arbetat inom hemtjänsten och inom studieverksamhet. Under trettio år 

bodde hon i Stockholm där hon trivdes mycket bra. Under stockholmsåren 
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flyttade hon flertal gånger. I Stockholm föddes hennes barn. Länge arbetade hon 

som florist i huvudstaden. I slutet på 1980-talet flyttade hon till Ydre. Då var 

hon omgift. På 1970-talet hade Irma köpt en sommarstuga där. Denna 

anknytning gjorde att hon och hennes nye make valde att bosätta sig i Ydre. 

Första tiden var Irma arbetslös. Efter ett tag fick hon anställning. Irma menar att 

hon och hennes make måste flytta från den nuvarande bostaden. Förmodligen 

flyttar de till Eksjö eller Tranås, säger hon.  

 

De intervjuade har kategoriseras som infödda, återvändare och inflyttade. 

Materialet visar tydligt att Ydre inte är enbart en utflyttningsort utan även 

inflyttningsort. Resultat från enkätstudien pekar åt samma håll. Av de män 

mellan 55 och 74 år som besvarade enkäten är 56 % födda i Ydre och av kvinnor 

35 % (Hagberg, 2010). Den genomsnittliga bosättningstiden i Ydre är lång, 

genomsnittet är 40 år. Rörligheten illustreras också när man tittar på var 

respondenternas barn bor. Av dem som har besvarat frågan anger 22 män och 23 

kvinnor att deras samtliga barn bor i Ydre.  

 

Att flytta betyder alltid en hel del överväganden och beslut. Man överväger olika 

alternativ, reflekterar över fördelar och nackdelar och väger samman olika sidor 

av sina liv. Man tar beslut som kan ha långsiktiga konsekvenser för hur livet 

kommer att forma sig. Att flytta kan medföra att ens sociala nätverk påverkas på 

ett eller annat sätt. Ett flyttbeslut har många dimensioner, det berör individens 

materiella livsbetingelser men även djupare och existentiella frågor. Man vet 

inte alltid hur livet blir på den plats man flyttar till, varför varje flyttning 

inrymmer flera okända moment för den som flyttar. Kåks och Westerholm 

(2006) menar med hänvisning till forskningen att människor flyttar därför att de 

vill någonting med sina liv som långt ifrån alltid har att göra med försörjningen. 

Över 60 % av dem som flyttar hänvisar till andra skäl och andra sidor av livet än 

arbete eller studier. En stor del av flytten har att göra med sociala relationer, för 
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att få ett annorlunda boende eller för att komma till en annan miljö. Cirka 20 % 

av flytten görs på grund av arbete och lika många på grund av studier. Flera av 

de intervjuade i Ydre har valt att flytta till Ydre från andra orter. Orsakerna 

bakom flytten är givetvis flera. Ingen av de intervjuade anger möjligheten till 

arbete som skäl till flytten. De skäl som uppges har att göra med ett nytt boende, 

en ny miljö eller sociala skäl. 
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Att leva och bo i Ydre  
 

Detta kapitel handlar om hur de intervjuade skildrar Ydre. Om varje plats kan 

man berätta på många olika sätt. En plats har ju inte enbart en mening, utan 

flera. Barbro Blehr (1994) som gjorde en studie i en mindre by i norra Sverige 

lyfter fram hur människor som bor på samma plats talar på olika sätt om den, 

någon lyfter fram en företeelse som för honom eller henne ter sig ytterst central 

medan den för någon annan verkar vara mycket perifer eller rent av totalt 

ointressant. Mats Brusman (2008) i sin tur diskuterar i sin bok om Norrköping 

med stöd av Pauli Tapani Karjalainen hur en plats kan förstås. Platsbegreppet 

kan ses som en skala där ena extremen utgörs av ”place as measured”, den 

uppmätta platsen. Det är en plats som finns på kartan och den kan redovisas med 

sina kvantitativa egenskaper. Ydre kan beskrivas som en kommun i södra 

Östergötland med många sjöar, mycket skog och med en relativt liten 

befolkning. Den andra änden på skalan är ”place as lived”, den levda platsen. 

Plats i denna bemärkelse är en upplevelse, den rymmer minnen och erfarenheter 

och den hör samman med förväntningar. Den är således en social konstruktion. 

En plats blir till när människor upplever den, tolkar intryck av det som finns där 

och berörs känslomässigt. Den skapas av människors närvaro och aktivitet. En 

plats är inte enbart en fysisk lokalisering, den är också alla de betydelser som 

den har för människor. Platsens mening är svår att slå fast eftersom den består 

av det verkliga och det föreställda. Människor lever i olika verkligheter, som 

ibland sammanfaller helt, ibland delvis och ibland inte alls. Därav följer att 

berättelserna om en plats som den levda platsen kan berättas på så många sätt.  

 

Vilka är de vanligaste sätten att berätta om Ydre som plats? Ett sätt är att 

beskriva Ydres naturskönhet och den trygghet som de intervjuade upplever i sin 

vardag. Ett annat sätt är att betona den mentalitet som de menar kännetecknar 

35



35 

 

livet på landsbygden. Dessa beskrivningar görs ofta i relation till staden. 

Ytterligare ett sätt är skildra Ydres är att lyfta fram dess utsatthet som 

avflyttningsort och ort vid sidan av stora allfartsvägar.  

Det natursköna Ydre 
”Varför skall man bo någon annanstans om man kan bo här?” svarade en man 

när han ombads berätta om hur det är att bo i Ydre. Flera med honom lyfter fram 

naturens mångskiftande skönhet som en unik kvalité för bygden. Så här berättar 

denne man om Ydre:  

 

Naturen här är väldigt vacker, den är på gränsen till sydsvenska 

höglandet med ett sjörikt område i södra Östergötland med höjder 

på över 300 meter. Den högst belägna orten, Svinhult, ligger nästan 

på 300 meters höjd över havet. Det är en väldigt gammal 

kulturbygd. Reser man från Tranås till Österbymo, och kommer in i 

Ydre kommun, så är det en kulturbygd, öppen bygd hela vägen 

framåt. Men i andra områden finns stora skogar och bland dem 

stora sjöar. Det finns alltifrån dessa höjder till fjärdarna och 

uddarna och öarna i Sommen, som är en stor sjö, med en betydande 

hamn i Norra Vik där man på sommaren kan åka med ångbåten, och 

med vissa turistattraktioner av olika slag som är värda att se. Det 

finns flera samhällen, det betecknande för Ydre kommun är att 

centralorten inte är dominerande. Mindre än en fjärdedel av 

befolkningen bor i Österbymo - centralorten. Men på de flesta håll 

bor mer än hälften av befolkningen i centralorten vilket gör att 

landsbygden inte spelar så stor roll. Men här finns en levande 

landsbygd. 

 

En annan man som har flyttat till Ydre efter att ha bott i många år i en urban 

miljö säger att han fick nog av stadslivet och efter pensioneringen ville tillbaka 
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till landsbygden. Den första tiden efter flytten till Ydre njöt han varje stund av 

att vara i ett landskap han uppfattar som så vackert, där landskapet kännetecknas 

av ”omväxlingen mellan bördig jord, åkermark, skog, hagar och sjöar.”  Det är i 

synnerhet män som tillmäter naturen specifika meningar (jfr Nilsson, 

kommande). Flera av dem berättar om naturen i Ydre nästintill i poetiska 

ordalag. Exempelvis beskriver en pensionerad jordbrukare med hänförelse 

molnen på sommarmorgonen och betonar starkt hur betydelsefull naturen är för 

honom: 

 

Det är ett höglänt område. Och det liksom, på sommaren här…det 

är så vackra molnformationer. Det beror på att det här ligger på 

kanten av sydsvenska höglandet. Och molnen som rullar in 

här…eller vädertyperna. Molnen liksom stiger upp i kanten…och 

bildar så fina moln. Ja, det är tjusigt! 

 

Många intervjuade tycker om att röra sig ute i naturen. Naturen i sig är en fin 

upplevelse, men den har också andra kvalitéer för de intervjuade. Naturen är en 

resurs så till vida att det finns mycket bär och svamp i skogarna. Många fyller 

sina skafferier med egen plockade bär och svamp. Några jagar och fiskar. Så här 

berättar en man om naturen i Ydre:  

 

Ja, det är ju en glesbygd. Med en fantastisk natur. Vi har väldigt 

många fina sjöar. Och ett fint fiske. Alltså naturupplevelsen är 

väldig här, egentligen. Det är så varierande, det är ett kuperat 

landskap, omväxlande med öppna hagar och sjöar och björkar och 

djur i hagarna oftast. Och så finns det ju de där djupa skogarna. Det 

är bäckar och åar överallt. Det är ju fantastiskt med bär och svamp. 

Vi är ofta ute och plockar bär.  
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Naturen har ytterligare andra positiva betydelser för de intervjuade. Den 

beskrivs som en källa för vila och återhämtning. En kvinna som har valt att bo 

Ydre delvis för naturens skull beskriver hur hon i naturen återfår krafter efter en 

stressig arbetsdag:  

 

Och för mig är det återhämtning och rekreation helt enkelt. Jag har 

ju också pendlat till Linköping och varje dag arbetat där till 

exempel. Och jag har kört bil ett par år. Och även om resorna var så 

långa som en timme då, så varje gång jag kom hem så tänkte jag 

’tack och lov att jag får komma hem till det här’. För här kan man 

andas ut och hämta kraft igen. Så det är det positiva, just naturen, 

friska luften, tystnaden. Ja, det är rikedomen här. Så därför jag går 

ut och går mycket, nu är det ju så mycket snö så man kan ju inte ta 

sig fram men annars… Ja, sen är ju jag en typ som sitter i soffan och 

läser hela dagarna/skrattar/---/Och jag menar, en människa som 

inte är något praktisk, som är typ intellektuell, inte vet något om 

verktyg och inte om trädgård och inte om någonting/skrattar/. Och 

sen sitter på landet och tycker att o, vad vackert det är/skrattar/. 

Alltså, då är man ju lite såld. På det praktiska planet.  

 

Denna kvinna beskriver sig själv som en intellektuell och en opraktiskt lagd 

person som kan möta svårigheter på det praktiska planet på landet. Dessutom 

måste man äga verktyg och man måste kunna använda dem. När snön vräker ned 

måste man skotta bort den så att man inte blir alldeles insnöad eller när gräset 

växer måste man klippa det om inte gräsmattan skall bli alldeles förvildad. I 

sådana lägen måste man agera och inte nöja sig att beundra landskapet, påpekar 

hon. En av de intervjuade männen, som är uppvuxen på landsbygden, säger sig ha 

tillägnat sig många praktiska färdigheter under ungdomsåren. Dessa färdigheter 

är nödvändiga på landsbygden enligt honom. Han själv har tillämpat sina 
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praktiska färdigheter till exempel då han byggde sitt hus i Ydre från grunden. 

Dessa personers utsagor kan tolkas som att man måste besitta särskilda praktiska 

resurser eller färdigheter för att klara livet på landsbygden. Utsagorna visar vilka 

egenskaper som associeras med människor och livet på landet. Genom tiderna 

har både mäns och kvinnors arbete på landsbygden präglats av kompetens på 

många områden och mångsyssleri har varit nödvändigt för överlevnad där. En 

slutsats som kan dras från studien är att specifika färdigheter som praktisk 

händighet och mångsyssleri är fortfarande egenskaper som ses av flera 

intervjuade som nödvändiga.  

Ett lugnt och tryggt samhälle 
Hur är det med känslan av trygghet i Ydre? Känner de intervjuade otrygghet och 

är deras rörelsefrihet beskuren? Frågorna är relevanta eftersom äldre människor 

ofta upplever rädsla i sin lokala miljö, undviker vissa platser och avstår från att 

röra sig ute under vissa tider.  

 

Platser kan ha olika laddningar för olika kategorier av människor. Man kan tala 

om tankelandskap (mindscape), det vill säga kartor som är ”individuella eller 

kollektiva uppfattningar om en plats och dess funktion vilket bottnar i minnen, 

nuvarande status, förväntningar och drömmar om vad den borde stå för” 

(Friberg, 2008, 67). En park kan vara en härlig mötesplats för ungdomar men 

skrämmande för äldre, i synnerhet på kvällar och helger. Äldre människor 

upplever rädsla i en hög utsträckning men de är mindre utsatta för brott än till 

exempel ungdomar. Esther Madriz (1997) kallar detta för rädslans paradox. 

Rädslan för att vistas på vissa platser gör att individens rörelsefrihet begränsas. 

Otrygghet och rädsla ritar på så sätt kartor åt människor. På samma sätt styr 

känslan av otrygghet och rädsla hur människor disponerar sin tid. Vissa tider på 

dygnet upplevs säkra och andra mindre säkra. Därmed blir känslan av otrygghet 

en starkt begränsande och hindrande faktor. Människor måste förhålla sig till 
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platser som de upplever som otrygga och utveckla anpassningsstrategier för hur, 

när och var de skall röra sig i lokalmiljön. I en intervjustudie gjord i en urban 

miljö berättade äldre personer hur de undviker att vara ute på sena kvällar och 

nätter på grund av att de kände sig otrygga. ”Man skall inte utmana ödet”, 

förklarade en pensionerad man varför han avstod från att gå på en pub och ta ett 

par öl med sina vänner som han egentligen så gärna ville göra (Lukkarinen 

Kvist, kommande). I en annan studie om äldre, också i en urban miljö, använder 

sig en äldre man av begreppet ”pensionärstid” då han beskriver sina 

umgängesvanor: ”Ska man träffas så ska det vara pensionärstid.” (Åhlfeldt, 

2005). I båda fallen föreligger en asymmetrisk maktfördelning där äldre är i 

underläge. I städerna är grundvalen för en välfungerande stadsdel trygghet och 

säkerhet på gator och torg. Det behövs inte många våldsbrott för att människor 

skall känna sig rädda och otrygga och platser laddas lätt med osäkerhet och 

rädsla.  

 

Äldres platstillhörighet och känsla av trygghet i en lokal miljö har betydelse för 

deras livskvalitet. En slutsats som kan dras från studien i Ydre är att de 

intervjuade uppfattar Ydre som ett lugnt och tryggt samhälle. Ingen nämner att 

de skulle vara rädda för att röra sig ute på kvälls- eller nattetid. Däremot lyfter 

flera personer fram en undersökning som visar att Ydre är en av landets 

tryggaste kommuner och enligt dem tillhör de mest laglydiga kommunerna i 

Sverige om den inte rent av är den mest laglydiga. Det som utmärker 

landsbygden är, som nämnts, glesheten mellan hus och mellan människor. En del 

av de intervjuade som bor utanför tätorterna ser grannhus medan andra som har 

några kilometer till närmaste granne inte gör det. Inte ens de sist nämnda säger 

sig vara rädda eller otrygga trots att de bor så långt från grannar. 

Det finns inga platser i Ydre som de intervjuade säger sig behöva undvika. Men 

deras rörelsemönster har förändrats med åren. Att några numera avstår från 

skogspromenader, bär- och svamplockning har inte med rädsla att göra utan 
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handlar om den alltmer trötta kroppen som gör att de inte orkar eller klarar av att 

gå i skogen. Det är dock inte så att de inte skulle tänka på trygghet och säkerhet. 

Mobiltelefon har de med sig och den är för några så självklar att man är ”inte 

ens klädd om man inte har mobil med sig”. Mobilen utgör en säkerhetsåtgärd 

framgår tydligt av studien. Den är bra att ha med sig om det skulle hända 

någonting, i synnerhet när man är ute i naturen och om man till exempel skulle 

ramla och göra sig illa, resonerar flera.  

 

Enligt några intervjuade förekommer det inte någon skadegörelse eller något 

klotter i kommunen. Att den brottslighet som ändå finns är av betydligt mindre 

omfattning än på andra orter, är en vanlig uppfattning. Några påpekar också att 

det inte är ydrebor som hemfaller åt brottets bana utan brottsligheten kommer 

från andra orter. Att det inte finns poliser i Ydre lockar brottslingar utifrån som 

rånar och bryter sig in i sommarstugor. Detta är en åsikt som framkommer bland 

de intervjuade. En man berättar hur människor i Ydre litar på varandra och att 

tilliten är så pass stor att man inte behöver låsa dörrar för andra ydrebors skull: 

 

Och händer det någonting, så är det folk som kommer utifrån. För 

de som bor här… de kan gå ifrån med olåsta dörrar och sådant, för 

det händer inte någonting här, för de litar på folket som bor här, det 

kan man nog göra, det tror jag att man kan… På så vis är det en bra 

kommun att bo i, tror jag.  

 

Bilden av det trygga och fridfulla samhället är dock inte helt odelad. Den 

motsägs av en man som berättar om fylleri och bråk i Österbymo. Det är män 

som ställer till det när de är berusade: ”De vinglar och står där och kissar upp på 

väggen och… fastän det kommer folk som går förbi, står de där och håller på.” 

Men också ungdomar kan enligt honom uppträda berusade i synnerhet på 
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sommartid i Österbymos centrum: ”De skriker och gapar och bara kastar 

tomburkar var som helst rakt ut på gatan.” Med sommaren kommer också 

motorcyklister som samlas på torget. Den intervjuade mannen berättar att det 

kan vara upp till 400 motorcyklister där. Efteråt åker de i hög hastighet på 

vägarna som leder bort från Ydre: ”De kör inte snällt, inte någon.”.  

 

Ydre framställs som en trygg, men också som en något händelsefattig plats. När en 

av de intervjuade männen ombads beskriva Ydre svarade han med att berätta en 

vits:  

- Vet du vad som händer i Ydre efter klockan åtta? 

-  Nej, det vet jag inte! 

-  Ingenting! 

 

På detta sätt förmedlar denne man en bild av en liten ort som åtminstone på 

kvällarna är tyst och stillsam. Denna bild tycks överensstämma med stereotypa 

beskrivningar av mindre orter som trista, tysta hålor där det inte händer så 

mycket. I sådana beskrivningar kontrasteras små orter mot städer som står för 

det positiva som exempelvis rörlighet och utveckling (Kåks & Westholm, 2006). 

Den intervjuade mannen betonade dock att han trivs med att bo på landsbygden 

och att valet av platsen är hans eget. Han har nämligen en tid i sin ungdom bott i 

en större stad. Efter en tid beslutade han lämna storstadslivet bakom sig. Skälet 

var enligt honom: ”Jag hade sett stan och det räckte/---/ jag var nöjd med 

storstadslivet. Det var avklarat/---/Det var för mycket oväsen.” Han och några 

andra intervjuade har värderat och vägt de olika alternativen – att bo i en urban 

eller i rural miljö – som faktiskt har stått till buds och valt livet på landsbygden.  

Landsbygden kontra staden  
Landsbygden särskildhet framträder tydligt när man jämför det rurala och 

urbana landskapet. Det är lätt att uppfatta skillnader i dem. Kåks och Westholm 

(2006) menar att föreställningen om land och stad som varandras motsatser 
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grundar sig på denna, för ögat tydliga, skillnad. Uppdelning mellan land och 

stad skärptes kring förrförra sekelskiftet. Som tankefigurer är land och stad 

betydelsefulla för hur människor uppfattar samhället. Studien i Ydre visar hur 

uppdelningen genomsyrar intervjuades föreställningar om Ydre och 

livsvillkoren där. Det finns en frekvent förekommande, ibland underliggande, 

jämförelse med livet i staden i deras beskrivningar av hur det är att leva på 

landsbygden. Flera intervjuade, både sådana som själva har bott i urbana 

miljöer, och sådana som alltid har bott på landsbygden, relaterar till livet i 

staden. ”Vi på landsbygden” och ”de i staden” är en flera gånger förekommande 

gränsmarkör som gör åtskillnad mellan land och stad. En slutsats är att de 

intervjuade identifierar sig som boende på landsbygden. Det är en gruppidentitet 

som de manifesterar i relation till andra grupper, i detta fall stadsbor.  

 

De intervjuade förhåller sig på olika sätt till staden. I flera utsagor står staden för 

folkvimmel, rörelse och affärer. Det finns de som gillar att då och då åka till 

någon stad, att sitta på ett café, njuta av en kopp kaffe och titta på folk. Andra 

däremot förknippar staden med negativa företeelser som stress. Så är det för en 

man som inte alls trivs med att vistas i stadsmiljöer: 

 

Intervjuade: Det är så att jag inte gillar att gå i stora affärer och 

såna där, och massa folk och… 

Intervjuaren: Ja… 

Intervjuad: Tranås går an men… 

Intervjuaren: Det går an? 

Intervjuad: /skratt/  

Intervjuaren: Men där går gränsen? /skratt/ 

Intervjuad: Där går gränsen, ja. /skratt/ 

Intervjuaren: Är det folkmängden eller tempot eller vad är det som 

gör att… 
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Intervjuad: Jag gillar inte att trängas med massa folk som springer 

fram och tillbaka som yra höns. Det är skillnad på ett mindre ställe. 

Där går det lugnt och…städat till höll jag på och säga/skratt/. 

Intervjuaren: Ja, okej/skratt/ Så du har aldrig känt det här suget att 

det ska vara mycket folk runtomkring och… 

Intervjuad: Nej. 

Intervjuaren: Och du saknar inte restauranger och caféer och… 

Intervjuad: Det har vi ju här också. På sommaren har vi ju 

hembygdsgården, värdshuset, pizzerian, caféet. Så de finns ju. Men 

visst, när vi är inne i stan så går vi ju och äter. 

Intervjuaren: Ja. Men det är ingenting som du saknar där? 

Intervjuad: Det kostar ju bara massa pengar/skratt/. 

Intervjuaren: Är det så? /skratt/ Det är billigare hemma? /skratt/. 

Intervjuad: Ja/skratt/. 

 

Med en metafor ”som yra höns” med associationer till bondgård och landsbygd 

skildrar den intervjuade mannen människor i staden. Han trivs inte med tätheten 

och närheten av människor i den urbana miljön. Han pekar på att landsbygden 

och staden egentligen inte skiljer sig väsenskilt från varandra. Det som finns i 

staden finns också i Ydre, fast i mindre skala och utan stadens larm och stress, 

hävdar han. I jämförelsen mellan land och stad vinner landsbygden eftersom den 

lilla skalan tilltalar honom.  

 

Staden står också för betong, tristess och otrivsamma bostäder i de intervjuades 

beskrivningar. En kvinna som bor i ett stort, gammalt trähus kan inte tänka sig 

att bosätta sig i ett hus som är byggt av betong: 

 

Ja, det är ju fint med de här gamla plankorna, det är väl de golv som 

är kvar som är riktigt… Ja, jag tycker att det är en helt annan, alltså 
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bo i en betonglåda någonstans, det är en annan känsla. Och inte 

kanske bara känsla utan det är annorlunda. Ett sånt här hus andas. 

Det är också inte så tätt och inte så isolerat som det är, du har ju ett 

normalt luftutbyte/skratt/. Det är ju inte så… i en sådan där 

betonglåda måste du ju flänga upp fönstret fem minuter varje timme 

nästan. Det här huset, det har ju ett självdrag nästan, det är ju en 

ventilation, en naturlig ventilation. 

 

Metaforen betonglåda för tankarna till någonting som är grått och trist, 

fyrkantigt och litet. Den associerar till allt annat än gamla golvplankor och 

naturlig ventilation.  

 

Vitt gnistrande snö representerar landsbygden i en manlig intervjuads skildring 

av hans senaste besök i Stockholm. Naturen utgör en grundläggande kvalité för 

honom. Han har erfarenheter av att bo i och i närheten av en större stad men det 

är ingenting han saknar i dag. Naturen är så betydelsefull för honom att han inte 

kan tänka sig att bo i en stad. Det var inte så länge sedan han besökte 

Stockholm:  

 

”Jag har varit i Stockholm nu. Och stackars människor där/skratt/ 

Vi har ju vit snö här. Och de där vet inte vad det är för någonting. 

Men man måste värdesätta annat om man bor i Stockholm. Man 

måste värdesätta att det kanske går lätt att få jobb och tjäna mycket 

pengar. Och att det är mycket att göra och så.”  

En särskild mentalitet  
I flera utsagor finns, som redan antytts, uppfattningar om hur det finns en 

särskild mentalitet på landsbygden. Det finns på så sätt en självpresentation som 

har flera positiva laddningar. Några av dem är duglighet, företagsamhet och 

kollektivt handlande. En kvinnlig intervjuad skildrar Ydre som ett mycket 
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lydaktigt samhälle där alla är rädda om sin bygd och där människor ”tar tag i 

saker och ting för att det skall hända saker”. Hon berättar hur människor 

samarbetat för att behålla exempelvis lanthandel och slalombacke. Det kanske är 

lättare på mindre orter än i städer att väcka människors engagemang, är hennes 

reflektion över engagemanget. Mycket drivs av ideella krafter, men det ”gäller 

ju att alla ställer upp, annars blir det inget”, säger hon och fortsätter: ”På landet 

serveras det inget för oss utan ska det bli något så får man ställa upp.”  

 

Det finns tydliga uppfattningar om hur olika villkoren är i staden respektive på 

landsbygden, men också om hur olika förväntningar ställs på invånare beroende 

på var de bor. De menar att på landsbygden får man ingenting gratis utan 

invånarna måste engagera sig, agera, kämpa och arbeta. I staden däremot, anser 

de intervjuade, ställs inte liknande krav utan där ordnar kommunen allting. 

Landsbygdens särskildhet framträder tydligt i utsagorna. Det finns både en 

stolthet över det egna agerandet och en känsla av att befinna sig i en borglömd 

periferi (jfr Forsberg, 2010).  

 

En manlig intervjuad hänvisar till sina egna erfarenheter av både stadslivet och 

livet på landsbygden när han berättar om livet i Ydre. Han säger att den som är 

van vid stadsliv kan uppfatta livet på landsbygden som besvärligt när man måste 

”ta hand om saker och ting själv”. Men för honom har det inte alls varit svårt 

eftersom han ju var ”van vid/livet på landet/ från ungdomen” och eftersom han 

visste vad han gav sig in på då han flyttade tillbaka till landsbygden. Från sin 

barndom har han erfarenheter av att man på landet själv måste ta initiativ, säger 

han. Företagsamhet och initiativrikedom illustrerar han med en lanthandel som 

överlevde tack vare att byborna gick samman för att rädda den. Vidare berättar 

han om andra gemensamma räddningsaktioner. Till och med förre

landshövdingen har enligt honom berömt ydrebor för deras företagsamhet. Han 

skildrar så här hur människor på landsbygden agerar och samarbetar: 
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Jag vet inte men jag kom tänka på en reflektion när jag bodde i stan. 

Där går man och tittar på vernissager och annat liknande. Så var 

jag och handlade i lanthandeln i Asby, det gamla huset där, och det 

var en glasdörr in till affären. Där räknade jag till tretton olika 

handskrivna lappar som angav att man skulle träffas, att göra det 

och det och det. Allt från aktiviteter, från vad folk gjorde, va! Man 

gick inte och tittade på varandra… man samlas, man gjorde allt 

möjligt, man knöt fiskenät och… /---/bland annat, jag kommer inte 

ihåg, det var många andra saker man gjorde också. Men det är lite 

grann så också att härnere, här får man ta initiativ. Och folk tar 

initiativ att ta tag i saker och ting. Färjan ut till Torpön, det var ju 

Vägverket/som skötte den/ men de lade ju ner driften. Då var det 

några bönder som samlades och då bildade de någon sorts 

samarbete och nu kör man färjan vidare. Och nu är det stor camping 

och det är servering, det är allt möjligt så att, det går bättre än 

någonsin. Likadant med lanthandel i Asby. Den las ner men några 

kvinnor där, bondkvinnor också, började läsa lite företagsekonomi, 

och jag vet inte allt de läste, och bildade förening och startade 

lanthandeln igen. Sådana saker händer.  

Anette Forsberg har studerat lokalt utvecklingsarbete som överlevnadskamp i 

Trehörningsjö som är ett norrländskt landsbygds- och glesbygdssamhälle med 

ett par hundra invånare. Hon menar att ”invånarna på den svenska landsbygden 

har varken tysta eller stillasittande mottagit effekterna av efterkrigstidens 

strukturomvandlingar, så som arbetslöshet, avfolkning och försämrad service” 

(Forsberg, 2010, s. 5). Mycket av kampen har handlat om affärer, skolor, barn- 

och äldreomsorg. Det har handlat om i fall det skall finnas utbud och service 

överhuvudtaget. Om offentliga sociala rum försvinner minskar också 
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förutsättningar att hålla samhället vid liv. Liknande erfarenheter skildras av de 

intervjuade i Ydre.  

 

En annan positiv laddning i självpresentationen handlar om bekantskap, 

gemenskap och grannskap. En man som intervjuats skildrar Ydre som ett litet 

samhälle där alla känner alla i stort sett. Han säger att när man åker genom 

samhället så får man heja på folk hela tiden eftersom man ideligen möter 

bekanta ansikten. Att få vänner är enklare och lättare på en mindre ort än i en 

stad enligt honom: ”Man börjar hälsa och prata i affären och sånt/---/ det kan ju 

vara genom kyrkan, det kan ju vara …. allt, och föreningsvägen är ju ett sätt.”  

 

Av de intervjuade är sju inflyttade och fyra återvändare. Några av dem reflekterar 

hur det har varit att flytta eller återvända till Ydre. En intervjuad som bor i 

flerfamiljshus säger att nackdelen med ett sådant boende är att man sällan ser 

sina grannar om man inte råkar vara samtidigt i trapphuset. Han säger: 

”Ydrebor av somliga uppfattas som lite svåra att ha att göra med och inte lätta 

att styra för en utomstående”. Men, menar han, han och hans hustru har inte 

upplevt några som helst svårigheter att bli bekanta med människor och få vänner i 

Ydre. Eftersom båda är kyrkigt engagerade tog de kontakt med kyrkor och 

uppsökte olika sammankomster inom församlingarna. Han har haft en del 

uppdrag inom kyrkan och i kommunalpolitiken. Han menar att det finns gott om 

arenor – inte bara trapphus – där människor kan mötas i Ydre. Han nämner 

utöver kyrkan bland andra biblioteket och Röda Korsets second hand butik 

Kupan. Dessutom finns det möjlighet att träffa folk inom föreningslivet, enligt 

honom. Han betonar hur sociala relationer betyder mycket för individens 

välbefinnande. De sociala relationer som han har knutit i Ydre har varit mycket 

välgörande för honom, berättar han. Även en annan inflyttad anser att det är lätt 

att komma i kontakt med människor i Ydre. Enligt henne är relationer 

människor emellan i urbana miljöer opersonliga till skillnad mot på 
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landsbygden. Även hon har hört sägas att det inte är lätt att bli accepterad som 

ydrebo och att det tar flera generationer innan man är en riktig ydrebo. Denna 

utsaga förmedlar en uppfattning om att det finns en tydlig distinktion mellan 

dem vars familjer bott i Ydre i flera generationer och dem som kommit som 

inflyttade. Här framträder släkt- och familjeskapets betydelse, men också tidens 

betydelse, för individens tillhörighet till en plats. De intervjuades utsagor 

frilägger föreställningar om hur tidigare familjegenerationer förankrar de 

efterföljande generationer till platsen. Denna kvinna säger att hon nog alltid 

kommer att vara ”den som har kommit utifrån” i andras ögon. Hon säger dock 

att hon inte själv känner sig så, och att hon egentligen inte bryr sig om det. Men, 

betonar hon, det hur man bli mottagen och uppfattad beror till stor den hur man 

själv är och hur man bemöter andra. Hon själv utgår alltid ifrån att människor är 

trevliga och hon menar att det är en bra utgångspunkt i umgänge med andra.  

 

Tiden spelar enligt flera en viktig roll vad gäller känslan av tillhörighet till Ydre. 

En inflyttad man känner sig vara väl integrerad i Ydre och han känner sig 

som ydrebo. Han säger att ydrebor inledningsvis kanske visade ett något 

avvaktande förhållningsätt gentemot honom, men att den tiden är förbi sedan 

länge. Han menar att han har levt så länge på den nya hemorten, och att han 

genom åren har arbetat och varit med i många olika sammanhang där, att han 

kommit att känna en stark tillhörighet till Ydre. Han säger sig vara hemma där.  

 

Alla delar dock inte uppfattningen om att det är lätt att skapa sociala kontakter 

med människor eller att man tar väl hand om varandra i Ydre. En man som är 

inflyttad känner sig ensam och isolerad. Beslutet att flytta till Ydre ångrar han 

inte trots allt. För honom har det varit svårt att hitta människor att umgås med. 

Hans far brukade säga att ydrebor är ”Sveriges mest högfärdiga folk”. Han har 

hälsningskontakt med sina grannar och andra ute i samhället. Ibland stannar de 

upp för att prata. På sommaren tycks umgänget vara enklare då det är mer folk 
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ute i rörelse. En vanlig samlingspunkt är utanför Konsum, folk brukar stå i 

småklungor och småprata. Men för det mesta upplever denne man djup 

ensamhet. Han funderar över ifall det finns en liten sanning i hans fars 

uppfattning om ydrebor. Men den är inte den enda orsaken till hans ensamhet, 

säger han. Enligt honom är de flesta män i Ydre gifta och därmed 

familjecentrerade. Han själv är ogift och därför avviker han från 

tvåsamhetsnormen. Vad andra män i Ydre har för intressen vet han inte riktigt:  

 

Intervjuaren: Männen, till exempel, vad har de för intressen? 

Intervjuade: Ja, det var en väldigt bra fråga! Det skulle jag gärna 

vilja veta/skrattar/ vad de hittar på. När man ser dem, så kommer de 

alltid ihop med frun…eller de kommer med sina barnvagnar. Alla 

yngre människor, det ser man, kommer med barnvagnar när de är 

ute och går. 

Intervjuaren: Men, män i din ålder? 

Intervjuade: Ja, det undrar jag med . Jag känner inga i min ålder 

precis, det gör jag inte. Vad de hittar på, det vet jag inte.  

 

Denne man skiljer sig från många andra intervjuade eftersom han inte är med i 

någon förening och tycks sakna sociala kontaktnät. Han är dock informerad om 

vad som händer i kommunen och han känner till exempelvis midsommarfirandet 

på hembygdsgården i Österbymo som lockar till sig mycket folk. Men han deltar 

inte i firandet eftersom publiken domineras av yngre och ”familjer som håller 

ihop liksom”. Eftersom han inte känner någon drar han sig för att gå dit. Hans 

känsla av ensamhet förstärks av andras gemenskap. Inte heller vill han gå på 

dans i Österbymo eftersom det enligt honom dricks mycket på dessa 

tillställningar och det är mycket ”slagsmål och elände”. 
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Det framgår framför allt av de inflyttades utsagor att det görs en distinktion 

mellan infödda och inflyttade. Blehr (1994) beskriver i sin avhandling om lokala 

gemenskaper i en liten by om hur bybor kategoriserar varandra som infödda och 

som inflyttade. Hon skildrar också hur framför allt de infödda i byn menade att 

det var lätt att gå och hälsa på hos folk i byn. De inflyttade i byn i sin tur 

upplevde att det inte var lika enkelt att gå och hälsa på som det varit i de byar 

som de själva kom ifrån (se också Lukkarinen Kvist, 2006). De intervjuade som 

är inflyttade känner till uppfattningar om hur ydrebor ”är” och att dessa 

uppfattningar till viss del är av negativ karaktär. De flestas egna erfarenheter 

pekar dock i en annan riktning, att det i själva verket är lätt att komma i kontakt 

och skapa sociala relationer med människor i Ydre. Därför tar de avstånd från 

påståenden om högfärdighet.  

 

Människor som bor i urbana miljöer framträder i de intervjuades utsagor i annat 

ljus än de som bor på landsbygden. De intervjuade anser att 

grannskapsrelationer är annorlunda på landsbygden än i staden och att man 

ställer upp för varandra och hjälper varandra. En manlig intervjuad menar att det 

är framför allt i nöd och i svårigheter som grannar prövas. Han berättar hur hans 

gård för några år sedan drabbades av brand. Grannar skyndade till att hjälpa 

honom på olika sätt. Det gällde även sådana grannar som han inte umgås med 

särskilt mycket. En kvinnlig intervjuad svarar på frågan om vilken service som 

finns i området, där hon bor, att hennes grannar är lika med serviceinrättningar, 

utan dem skulle hon inte klara sig. Hon säger sig ha haft tur som har fått goda 

och hjälpsamma grannar, eftersom man alltid tar en risk när man flyttar och man 

vet i förväg inte vilka grannar man får. Hon berättar att hennes grannar har varit 

räddningen för henne i många situationer. Det är inte alldeles lätt att ta emot 

hjälp, erkänner hon, men med tiden har hon lärt sig ta be om hjälp och att ge 

hjälp. På landsbygden bryr man sig om och håller koll på varandra berättar hon: 
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Ja, vet du, vi håller lite koll på varandra, det gör man ju på landet 

och det är… Vet du, det blir ju ’jaha, han har inte rört sig´ och 

undrar liksom ’har det hänt någonting’. Så har jag den servicen så. 

Och jag gör likadant. När jag inte har sett honom, det var någon 

gång, jag blev så orolig. Tänkte, ska man tränga sig på eller ska man 

inte bry sig?´ och till slut då gick jag förbi där och knackade på och 

sade ´är det något som har hänt?´. Och då hade han gått och trillat i 

skogen eller vad det var, något sådant där. Så han låg ju där på 

soffan och kunde inte… alltså han hade gjort hela dagen. Och jag 

kände, man känner det här att ´nu är det något som är fel´ liksom. Så 

man bryr sig ju om varandra. Och folk ställer upp alltså, både med 

bil…. och den där väninnan, jag lånade några pengar… Det är den 

här andan på landet. Alla vet att man kan ha det svårt. Att man kan 

bli avskuren av snön eller någon kan bli… man vet att man måste 

tänka ’jamen då sitter det någon stackars krake därinne’, det får vi 

inte glömma liksom. Och det är fint. Att det är så. Att man tänker på 

varandra.  

 

En annan intervjuad, en man, menar att i ett mindre samhälle månar man 

varandra på ett annat sätt än vad man gör i en stad. På landet vet man också en 

hel del om varandra. Man känner till när någon granne är bortrest och då passar 

man på att hålla lite extra uppsikt över hans eller hennes hus. En kvinnlig 

intervjuad lyfter fram goda relationer med sina grannar. De brukar hålla uppsikt 

över grannhusen då husägarna är bortresta. Vanligt förekommande är också att 

vattna blommor hos varandra och ta hand om posten. En av hennes grannfruar 

blev en mycket nära vän med henne. Grannfrun och vännen gick bort för en tid 

sedan och nu finns en stor tomhet och saknad kvar, säger den intervjuade. Hon 

berättar hur de kunde träffas, spela kort och skratta tillsammans. Nu är det så 

ensamt. Hon har visserligen en del yngre grannar, barnfamiljer. Åldersskillnaden 
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och olika familjesituationer gör att de inte umgås med varandra, säger hon. Hon 

har förståelse för att unga människor som yrkesarbetar inte alltid har så lätt att 

ställa upp för sina grannar. Det finns också grannar, som enligt henne, på ett 

tydligt sätt visar att de inte vill umgås utan vill vara för sig själva. Det kommer 

till uttryck i att de inte vill ha hjälp av grannarna som brukligt är i grannskapet. 

När hennes nya grannar flyttade in i grannskapet blev de erbjudna hjälp av flera 

grannar men de nyinflyttade avböjde. 

 

De intervjuades utsagor ger uttryck för att det finns en särskild anda eller 

mentalitet på landsbygden och att det finns tydliga normer för det goda 

grannskapet. 

 

Självpresentationen har också en laddning som associerar till frihet som 

kännetecknar ett specifikt sätt att leva på landsbygden. Flera intervjuade menar 

att livet på landsbygden är sammankopplat med frihet och de betonar hur viktig 

den är för dem. Denna frihet finns inte i städerna, i alla fall inte i samma 

omfattning som på landsbygden, anser de. Vad frihet är kommer till uttryck på 

flera sätt i intervjuerna. Frihet är att ingen kan fatta beslut åt andra och inte över 

andras huvuden, och så är det på landsbygden enligt några intervjuade. Också 

den boendeform som är vanlig på landsbygden, det egna huset, innebär en frihet 

som till exempel betyder att man slipper grannar nära inpå och att man rå över 

sig själv. En lägenhet i ett flerfamiljshus sammankopplas inte med frihet på 

samma sätt. Flera intervjuade är övertygade om att de inte skulle trivas att bo i 

ett flerfamiljshus. En intervjuad går så långt som att han menar att den som lever 

i en lägenhet lever i en fängelsecell. Det tycks som det egna huset är något 

speciellt, i synnerhet om man har byggt det själv. Friheten kan också bestå av att 

man kan öppna dörren och gå ut i trädgården. Så är der för en kvinnlig 

intervjuad: 
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Jag har ju goda vänner som bor i lägenhet och jag säger… visst, 

man hör ju att folk finns i närheten, men det stör mig inte. Jag skulle 

nog klara det, men i längden tror jag att jag skulle sakna friheten att 

gå ut i trädgården och så, det tror jag!  

Också den egna bilen står för frihet och för oberoende av allmänna 

kommunikationer och tidtabeller. Utan bil skulle det vara svårt att bo på 

landsbygden men även i tätorterna i Ydre, menar många intervjuade. Men det är 

inte enbart bilen, utan även andra fortskaffningsmedel, som står för friheten. En 

manlig intervjuad gör gärna en tur på sin nya motorcykel. Helst åker han ensam. 

För en annan man står cykel och cykelturer för frihet. Han njuter av att cykla:  

Cykla runt Sommen för nöjes skull! Jag var med i svenska 

cykelsällskapet, cyklade turer, ja, en del diverse cykellopp i 

Sörmland och så där. Jag har cyklat både i Italien, Tyskland, 

Frankrike, Danmark och Norge också. Det är den totala friheten, det 

att sätta sig på en cykel, världen är öppen åt alla håll/skratt/.  

Av intervjuerna kan utläsas att det finns en stark identifikation med 

landsbygden. Man talar i termer av till exempel ”vi på landbygden” och gestaltar 

därmed en gemensam tillhörighet. Gruppidentiteter brukar manifesteras med 

skilda slags symboler (Barth, 1969). Det görs i relation till andra grupper som 

anses vara annorlunda än den egna gruppen. I identitetsgestaltning spelar 

gränsdragningsprocesserna en viktig roll. Gränsdragningsprocesser visar när och 

hur människor anser sig vara olika andra, vilka egenskaper som lyfts fram som 

betydelsebärande och varför dessa egenskaper blir betydelsebärande just då och 

just där. Gruppens uppsättning av identitetsmarkörer förstås i ljuset av dess 

relation till andra grupper. Det är vid gränser som olika särdrag markeras och 

åtskillnad synliggörs. De identitetsmarkörer som lyfts fram i intervjuerna i Ydre 

är den särskilda mentalitet och de specifika, ofta praktiska, egenskaper som 

människor på landsbygden sägs besitta.  
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Vardagen 
Detta kapitel handlar om de intervjuades vardag och vardagens göromål. Hela 

vardagslivet kan givetvis inte inrymmas i beskrivningen. Den fokuserar i stället 

på en mer allmän beskrivning av vardagen för att därefter ta upp användande av 

vardagsteknik och bil. Var de intervjuade handlar visar ett rörelsemönster i och 

utanför Ydre. Dessa är några teman i kapitlet, likaså hur vardagen har förändrats 

och förändras i livsfasen som äldre.  

Vardagens göromål 
Vardagen är många gånger fylld av rutiner. På frågan vad man gör på dagarna 

var svaret ofta att man har fullt upp med att ta hand om hem och hushåll. Man 

städar och tvättar kläder. Man lagar mat och diskar. Man plockar bort vissna 

blomblad och rättar till bordsduken. Man hugger ved och eldar i ugnen. Man 

klipper gräs och krattar grusgången. Sysslorna är otaliga.  

Så är det för en intervjuad kvinna som berättar att hon går upp halv åtta. Är det 

vinter matar hon fåglar och hämtar tidningen först av allt. Därefter läser hon 

tidningen och äter frukost. Sedan ”är det alltid något man skall göra, baka, 

kanske på förmiddagen, eller städa.” På eftermiddagen – någon gång vid ett-

tiden – brukar hennes bror som också är pensionerad äta middag med henne. 

Brodern hjälper henne med tyngre sysslor som gräsklippning på sommaren och 

snöskottning på vintern. Hon berättar skrattande att brodern passar på att läsa 

den tidning som hon är prenumerant på. En gång i veckan storhandlar de 

tillsammans i Österbymo På eftermiddagen fortsätter hon sköta hem och hushåll. 

Senare på eftermiddagen – vid fyratiden – kommer hennes särbo hem till henne. 

”Vi dricker kaffe och så stannar han och tittar på tv”, berättar hon. Också särbon 

hjälper henne med tyngre hushållssysslor.  

 

Det finns inte många lediga stunder i vardagen, berättar en annan kvinnlig 

intervjuad. Hon ger handräckning till nästa familjegeneration som har tagit över 

gården. Hon lagar mat åt de yngre och de anställda på gården. Mycket av hennes 
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tid upptas av hennes frikyrkliga engagemang. När hon har tid över brukar hon 

handarbeta, sticka och väva. Då passar hon också på att samtidigt lyssna på 

ljudböcker.  

 

Det finns alltid saker att göra, säger även en manlig intervjuad. Vardagen fylls 

på, av saker som vedhuggning och eldning denna snörika vinter, och av saker 

som är mer hobbybetonade. Han är med i flera föreningar, som 

hembygdsföreningen, cykelsällskapet och i en pensionärsförening. Dessutom är 

han engagerad i en förening för ornitologer. Det som tar mest tid är dock 

Andrew Peterson sällskapet. Anders Pettersson emigrerade på 1800-talet 

tillsammans med femton andra från Ydre härad till USA. I USA ändrade han sitt 

namn till Andrew Peterson. Från år 1854 till år 1898 förde han dagbok som 

består av korta noteringar om vad han och hans familj uträttade, också inköp och 

försäljning är noterade. Hans minne bevaras av Andrew Peterson sällskapet i 

Ydre. När den intervjuade läste Wilhelm Moberg böcker om svensk emigration 

till Amerika blev han fascinerad av dem. När han sedan pensionerades 

intresserade han sig för Andrew Petersons liv:  

När Mobergs första utvandrarbok kom så…jag var i tonåren då så 

att… Han blev ju min idol, han visste vad han skrev om där. Det 

handlade… det var mycket igenkännande beroende på 

jordbruksarbete och sådana saker. Sen stötte jag på… jag visste 

samtidigt att han har använt en dagbok, en gård, en mil härifrån. 

Och när jag hade blivit pensionär så tog jag upp den där tråden. Det 

var även kompisar som hade hittat en del saker om det här. Det här 

är någonting jag aldrig… det är enastående, det finns inget liknande 

dokument om en immigrants öden. Han skriver alltså dagbok var 

enda dag i fyrtiofyra år. Och de som inte tycker att det är intressant, 

jag vet inte, det är något konstigt. Det är fascinerande!  
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Att vardagen är inrutad i rutiner framgår också tydligt av denna skildring som 

ges av en annan manlig intervjuad:  

Oavsett vilken veckodag det är brukar vi gå upp och äta frukost 

någon gång sådär halv sju, någonting sådant. Och är det en vardag 

så går vi ofta till biblioteket för att titta på tidningar av olika slag 

och kanske låna böcker och sådant. Och vi äter lunch omkring halv 

tolv hemma, dricker eftermiddagste så där omkring halv tre. Om 

vädret är tilltalande så kanske vi går ut och går på eftermiddagen. 

Och vi äter kvällsmat sådär halv sex, kvart i sex. Vi är inte sena på 

kvällarna. Vi har en del kontakter här. Det finns olika aktiviteter 

som vi kan delta i och som i viss mån kan bryta rytmen. Det kan 

bli… på söndagar kan det bli en lite annan ordning i den händelse 

att vi går i kyrkan, kanske är det kyrkkaffe och sådant. 

Vardagen kan också upplevas som enahanda, framför allt på en vinter som 

denna, år 2010, när snön vräker ned. Åtminstone tycker en kvinnlig intervjuad 

att hennes vintervardagar är lite enformiga för nu måste hon ägna mycket tid åt 

att skotta snö, köra ved och elda. Vid intervjutillfället snöar det. Hon berättar hur 

hon försöker hålla stigarna på gården öppna, men hon är lite uppgiven eftersom 

det snöar och blåser hela tiden och det täpper igen dem. Den myckna snön denna 

vinter har några gångar hindrat henne att åka ut i samhället. Denna dag är 

hennes hus utan ström. Det är inte det första strömavbrottet utan ett i raden av 

många. Huset blir ganska kallt då det är strömlöst. En dag var det bara 13 grader 

i huset. Hon planerar sin vardag med tanke på strömavbrott: Hon ser alltid till att 

hon har kallt vatten i några kärl och varmt vatten i termoskannor. Om hon inte 

kan laga mat brukar hon åka till en restaurang i Österbymo, om vädret så tillåter.  

 

Vardagen kan även rentav kännas som tråkig och innehållslös. Så är det för en 

manlig intervjuad. Tillvaron blir inte lättare av att han har svår värk som gör att 
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han sover dåligt och att hans vardagar blir lidande av detta. Det är framför allt på 

vintern som han upplever vardagen som trist. På sommartid är han ute ganska 

mycket men på vintrarna sitter han mestadels inomhus. Torts allt är dock också 

hans vardag fylld av allahanda sysslor:  

 

Intervjuad: Ja, det blir väl mest här inne, får jag säga, nu på 

vintertid. Det blir matlagning och tvätt, jag håller på att tvätta nu, 

och sedan så det händer inte så mycket nu. Man läser tidningen och 

så, och ibland går jag ner till biblioteket och tittar lite där och… 

Och nu så skall jag in till Eksjö på läkarkontroll igen. Ja, och så går 

det tid där också. Tiden kan vara lång ibland, faktiskt. Och så har 

jag ju TV nu och skaffat lite andra kanaler och sådant där. 

Intervjuaren: Vad är det för program du brukar titta på, har du 

några favoritprogram? 

Intervjuad: Ja, det är rätt mycket film och sådant som jag tycker om, 

deckare och sådant där tycker jag om. Sedan har jag även 

Discovery, den kan jag se mycket på, nya grejor och sådant som man 

inte har vetat om innan… Och sedan är ju den där med djur och så, 

djurkanalen. Och sedan har jag en ny/kanal/ man kan titta på som är 

intressant, ja. 

 

Tillvaron förändras när man går i pension, framgår av intervjuerna. Man har inte 

lika många ”måsten” att följa och göra och dagarna är inte fyllda av plikter. Då 

kan man tycka att man inte är lika flitig som tidigare. Så känner en kvinnlig 

intervjuad som slutade arbeta först efter det att hon hade fyllt 70 år. Hon tycker 

att hennes vardagar numera är lata och att hon inte gör så mycket. Med vid 

närmare eftertanke säger hon att hon trots allt har en hel del att göra utöver 

hushållssysslor. Hennes make är sjuklig vilket gör att hon numera har större 

ansvar för hemmet än tidigare. Dessutom följer hon maken på hans många 
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sjukhusbesök. Hon är också mycket ute i naturen. Eftersom hon har nära till en 

badplats brukar hon ta en simtur på sommarmorgnarna. På sommaren plockar 

hon bär och på hösten svamp.  

 

Att gå i pension betyder inte att man lämnar arbetslivet bakom sig. Några av de 

intervjuade som har varit jordbrukare har fortsatt att arbeta inom näringen, fast i 

mindre omfattning. I samtliga fall har barnen tagit över gården. Inte bara 

jordbrukare fortsätter att arbeta. Också en man som arbetade inom den offentliga 

sektorn har efter pensioneringen arbetat med ungdomar på sommaren, han kallar 

det för ”hobbyarbete”. Han hoppas att få fortsätta med det även i fortsättningen 

eftersom han upplever arbetet som stimulerande. Han uppskattar särskilt 

kontakten med ungdomarna. Men han ser till att ha ett par semesterperioder 

under sommaren då han och hans sambo har gemensam semester. Annars är han, 

som han säger, en hemmaman som ansvarar för hem och hushåll: ”Då bakar jag 

och städar.”, säger han skrattande. Han är road av matlagning och fast han inte 

fiskar eller jagar själv har han genom olika kontakter tillgång till både älg-, 

rådjurs- och hjortkött, men även småvilt som harkött. Dessutom sköter han 

trädgården där det finns äpple- och päronträd samt vin- och krusbär. Han gör 

sylt och marmelad på rabarber och krusbär. Men, säger han, de senaste åren har 

han inte skött trädgården lika väl som förr. En arbetsuppgift, vedhuggning, har 

han helt slutat med eftersom ”det började ta emot för mycket”.  

Tv, dator och mobil i vardagen  
Med tanke på den genomslagskraf

2
 som TV  har haft är det något överraskande 

att tre intervjuade inte har TV. Efter det att TV kom på marknaden spreds den 

snabbt både till unga och gamla hushåll. TV stod för kulturellt kapital (Hagberg, 

2008). En av de tre, en kvinna, har varken TV eller radio. Skälet till detta är, 

enligt henne, att hon inte hinner se på TV och att lyssna på radio är tröttsamt. 

                                                           
2
 År 1966 täcktes 88 % av hushållen i Sverige av TV-sändningar.  
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Hon prenumererar en dagstidning men hon läser endast dess kulturdel. Hon 

lånar böcker och filmer på biblioteket i Österbymo. Hon uppskattar biblioteket 

som hon menar är ”väldigt trevligt”. Dessutom är biblioteket också en social 

inrättning, påpekar hon. Därför är det viktigt att det finns, menar hon. I 

synnerhet de intervjuade som inte har TV använder mycket tid till att läsa och de 

besöker ofta biblioteket för att låna nya böcker. De utnyttjar också bibliotekets 

utbud av tidningar.  

 

Datorn är ett senare påfund än TV men den har fått en lika stor spridning som 

TV bland de intervjuade. Tre personer, samtliga kvinnor, har inte dator i 

hushållet. En av dem säger sig vara omodern eftersom hon och hennes make 

saknar dator. Den andra är van vid datorer från sitt tidigare arbetsliv. Hon är 

ändå tveksam till att skaffa en eftersom hon ingen har att fråga till råds i fall hon 

skulle behöva hjälp och stöd på grund av att hon lever ensam. Den tredje 

kvinnan kommer möjligtvis att skaffa dator. Hon har gått på en kurs för 

pensionärer i hur man använder dator, vilken hon uppskattade. Också hon är 

tveksam till att skaffa dator av samma skäl som den andra kvinnan.  

 

Merparten av de intervjuade är personer som har dator i hushållet men inte är 

särskilt intresserade av den eller använder den något sparsamt. En man säger att 

han ”vill dö lycklig utan att ha använt dator”. Han säger sig veta hur man sätter 

på och stänger av datorn, men inget mer. Han tillstår att han känner alltmer en 

press på sig att lära sig mer om datorer. Han säger:  

Fastän jag känner ju pressen på mig. Det märks ju ibland när man 

kommer till ställen där det är pekskärmar och… Satan! tänker jag, 

vad dum jag är!”  

En annan man menar att datorer inte är hans område. Det som är hans 

hemmaplan, enligt honom, är ”det där mera handfasta, praktiska området”. Hans 
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fru däremot är road av datorer och det är hon som använder datorn. Han berättar 

hur hans fru försöker få honom att intressera sig för datorn och dess möjligheter, 

men utan större framgång. Detta, att en är intresserad av datorn medan den andra 

inte är det, tycks förekomma också i andra parförhållanden, likaså att den 

intresserade försöker uppmuntra den ointresserade att lära sig mer om 

datoranvändande men ofta med ett klent resultat.  

 

En del lär sig datoranvändning så mycket som de menar är nödvändigt. En 

kvinna berättar att hennes barn har lärt henne det som hon behöver kunna för att 

sköta för henne så viktiga föreningskontakter. Det är inte alls ovanligt att de 

intervjuade kallar sig för gammelmodiga eller omoderna när de beskriver sina 

datorvanor. Så gör även en kvinnlig intervjuad eftersom hon inte vill göra 

bankärenden på nätet. Men, säger hon, det finns flera som hon, till och med 

bland dem som man förväntar sig att sköta bankärenden på nätet. Hon berättar 

om sitt besök på banken: 

 

Bäst av allt, när jag pratade med dem uppe på banken, så sa jag: 

´Jag är väl en udda som vill ha kvar det/att betala räkningar på 

banken/, jag vill inte ha Internet´. Då skrattade 

hon/banktjänstemannen/ och sa: ´Jag jobbar med det här varenda 

dag och jag vill ha mitt som du´.  

Det som Internet används till av dessa intervjuade är informationssökning, 

tidningsläsning, köp och försäljning på Blocket. De föreningsaktiva sköter 

föreningsarbetet via mejl. Ett par gör bankärenden över Internetbanker. Några 

upprätthåller kontak med familjemedlemmar, släktingar och vänner via mejl.  
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Av flera utsagor framgår föreställningar om den moderna individen, om vad det 

betyder att vara modern individ. I dem finns också föreställningar om vad ålder 

och åldrande innebär samt vilka aktiviteter som förknippas med olika livsfaser.  

Fyra av de intervjuade använder datorn flitigt och de är vana datoranvändare. En 

av dem, en kvinna, sitter flera timmar om dagen vid sin dator. Enligt henne är 

datorn hennes livsnerv och livet utan den är för henne otänkbart. Geografisk 

rörlighet har präglat hennes liv och hennes sociala nätverk med 

familjemedlemmar och vänner sträcker sig över stora geografiska avstånd. 

Moderna kommunikationsmedel som Internet reducerar dock avstånd och 

underlättar upprätthållandet av kontakter. De möjliggör för henne att leva 

transnationellt, det vill säga att ha förbindelser med flera platser i flera länder. 

Denna intervjuade mejlar med sina barn och sina vänner. Likaså sköter hon 

kontakten med sina uppdragsgivare och sina föreningskontakter via mejl. Hon 

gör också inköp över nätet. Dessutom besöker hon hemsidor om kultur, litteratur 

och musik. Hon själv tror att datorn är extra viktig för henne eftersom hon lever 

ensam och inte har TV. Bland de intervjuade finns också en man som tillbringar 

flera timmar om dagen vid datorn. Han hävdar dock att han inte är bra på 

datorer. Han betalar inte räkningar på nätet för det har han inte lärt sig än. 

Däremot läser han tidningar över nätet och lyssnar på radio, framför allt 

lokalradio från sin gamla hemort, via nätet. Han besöker också hemsidor för 

kontaktannonser och mötesplatser för dem som söker partner. En annan man 

berättar hur han och hans hustru använder datorn en hel del:  

Och datorn är bra hjälpmedel, för att särskilt min fru tycker om att 

arbeta med hemsidor. Så kan man få information av olika slag och 

utföra transaktioner, ekonomiska transaktioner. Det finns visserligen 

en bank här, men det är ganska värdefullt att kunna använda datorn 

för att betala, göra beställningar, köpa låt oss säga tågbiljetter och 

annat sådant. Beställa saker på nätet och betala den vägen. Så att 
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datorn för den skull är ett viktigt hjälpmedel. Dessutom kan man 

använda datorn för att till exempel se på en del DVD-filmer och 

sådant, av något lämpligt slag. 

Alla intervjuade utom en har mobiltelefon. Denna intervjuade har inte skaffat sig 

mobiltelefon eftersom hon säger sig inte ha behov av en sådan. Ibland när hon är 

ute lånar hon sin brors telefon. I början var hon lite ängslig för att någon skulle 

söka hennes bror när hon har mobilen. Brodern lugnade henne med att säga att 

det är bara hon som har hans telefonnummer.  

 

Mobiltelefon är ingen nyhet längre och de intervjuade har haft mobil i flera års 

tid. De allra flesta använder den ganska sparsamt och mestadels på samma sätt 

som en vanlig fast telefon, det vill säga att ringa med. En man berättar att han 

fick mobilen av sin sambo med orden: ” Nu skall du bara ha en!”. Han tycker 

att mobil är bra att ha när han är ute på jobb: ”I fall det händer något så är jag 

tvungen att ha en mobil där.” Telefonen har han för att vara nåbar. Han 

uppskattar att han ringer för ungefär 500 kr om året. En annan man gillar inte 

överhuvudtaget att tala i telefon, oavsett om det är mobil eller fast telefon. Han 

säger: ”Jag undviker det så mycket som möjligt/---/ behöver jag ringa någon så 

ringer jag naturligtvis. Annars så ringer jag ju inte.” Det finns även de som 

messar. En kvinnlig intervjuad gillar att sända små hälsningar och gratulationer 

till sina vänner via sms. Men långt ifrån alla utnyttjar sms-funktionen. En kvinna 

berättar att hon inte använder sin mobil särskilt mycket och att hon inte har lärt 

sig att messa. Till det bidrar det att hon tycker att knapparna är för små, i 

synnerhet för henne vars händer är skakiga. För övrigt ogillar hon mobilkulturen 

och hon är kritisk mot människor som i tid och otid talar i sina mobiler. Men, 

säger hon som de allra flesta, mobiltelefonen är en trygghet då de är ute. En 

studie gjord i Norrköping visar likheter med föreliggande studie i Ydre, det vill 

säga att äldres användning av mobilen är begränsad vad gäller funktioner 
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(Hagberg, 2008). Det dominerande ändamålet har med trygghet att göra, om 

man skulle hamna i någon svårighet kan man ringa och larma efter hjälp. 

Mobiltelefon är en självklarhet även för de intervjuade i Ydre, men alla dess 

funktioner används inte. Men likväl har mobilen en viktig plats i de 

intervjuades tillvaro. En man skildrar hur mobiltelefon numera är ett självklart 

attribut:  

        Intervjuade: Man ju inte klädd utan mobil! 

Intervjuaren: Den ska man alltid ha eller? 

Intervjuade: Den ska vara med ja av flera skäl. Det är säkerhetsskäl med. 

Intervjuaren: Ja. Är det det viktigaste skälet?  

Intervjuade: Ja, det tycker jag nog personligen, för mig är den ju en 

försäkring. 

Intervjuaren: Hur tänker du då? 

Intervjuade: Ju, när jag är ute i skogen och jobbar. Skulle det hända något 

där så, det tar ju flera timmar innan de saknar mig. 

Intervjuaren: Ja, och då är det bra att ha… 

Intervjuade: Ja. Och det händer att vi är ute och kör maskiner och, det 

händer saker som vi måste kanske… skaffa grejer och, det fattas 

saker/---/ Vi håller på med olika projekt där, och vi ska ha tag i 

hantverkare och elektriker och servicefolk och… 

Föreningsengagemang 
Nästan samtliga intervjuade är engagerade i en eller flera föreningar i Ydre. En 

intervjuad påpekar att det är inom föreningslivet man träffas och umgås på 

landsbygden.  

 

Flera intervjuade är med antingen i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) eller 

i Sveriges pensionärsförbund (SPF). En man som är medlem i SPF berättar lite 

smått roat att han blev ”infångad” i SPF. Han blev uppringd av en 

föreningsrepresentant och den vägen är det, säger han. Han blev till och med 
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tillfrågad att bli ordförande i föreningen, men han avböjde med hänvisning till 

att han har bott i så många år utanför Ydre och att han inte har ett tillräckligt 

stort kontaktnät som de som har bott på orten hela sitt liv. Ett par kvinnliga 

intervjuade som är medlemmar i PRO säger att de gick med i 

pensionärsföreningen därför att PRO har så trevliga sammankomster och att de 

har roliga aktiviteter som boulespel.  Personliga kontakter har ofta en stor 

betydelse för medlemsvärvningen.  

 

Alla intervjuade är dock inte med i pensionärsföreningar och de har inga 

bestämda planer på att gå med. Skälen varierar. En man säger att han inte har tid 

med flera föreningar eftersom han redan är med i alltför många. Han är 

engagerad bland andra hembygdsföreningen, Röda Korset, biodlarföreningen 

och Svenska kyrkan. I någon pensionärsförening är han inte med, men han 

säger: ”Nja, det har jag inte gått med i än. Men det blir det väl kanske.” Också 

en annan man, som har ett politiskt engagemang och som är aktiv i en 

sockenförening, säger att hans tid inte räcker till engagemang i ytterligare 

föreningar. En tredje man säger att föreningarna ”ligger på så att vi/jag och min 

fru/ skall gå med. Men vi tycker att vi är för unga.” Ytterligare en man beskriver 

hur han har tackat nej till medlemskapet eftersom han ”inte är mogen för det 

än”. Han säger sig vara för ung för pensionärsföreningars aktiviteter. Han 

tilltalas inte av pensionärsföreningars verksamhet som enligt honom går ut på att 

”vara ute, prata och dricka kaffe”. Han är musikintresserad och är medlem i en 

jazzklubb. Det är där hans stora föreningsintresse ligger.  Han går gärna på 

jazzklubbens konserter. Det finns också andra intervjuade som avböjer 

medlemskap med hänvisning till sin ålder. I deras utsagor finns kulturella 

föreställningar om vad ålder och åldrande är och när man är tillräcklig gammal 

för medlemskap för pensionärsförening.  
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Några intervjuade vill inte gå med i någon pensionärsförening för de befarar att 

de då måste engagera sig och åta sig något förtroendeuppdrag i föreningen. Det 

vill de inte göra. Så här berättar en kvinnlig intervjuad som tillhör dem som har 

fått flera inbjudningar till ortens pensionärsföreningar. Hon anar att medlemskap 

skulle föra med sig åtaganden:  

Sedan är det ju så på sådana här mindre platser, det är det väl på 

större också, om man går med i en förening så vill de att man ska 

göra så mycket. Man ska engagera sig så mycket i, i allting då. 

Hon skulle gärna vara med i en pensionärsförening om hon kunde vara en passiv 

medlem och slippa känna att föreningen ligger på. Tidigare har hon lagt mycket 

tid på olika slags engagemang, men nu vill hon inte längre göra det. Hon säger: 

”Det kan vara skönt att inte hålla på jämt.” 

 

Flera intervjuade är engagerade i sockenföreningar och i hembygdsföreningar, 

men i olika aktivitetsgrader. Det är många, både de som är medlemmar i 

hembygdsföreningen och de som inte är det, som besöker hembygdsgården som 

ligger på en kulle i Österbymo. När intervjuerna gjordes var det flera som redan 

längtade till våren då gården öppnas för allmänheten. Till hembygdsgården går 

man för att lyssna på musik, dricka kaffe och äta glass. Hembygdföreningens 

populära midsommarfirande lockar flera hundra personer. Föreningen ordnar 

också torparvandringar och brasaftnar, berättar de som har deltagit i dessa 

aktiviteter. En kvinna, som tidigare lade mycket tid på hembygdsförenigen, har 

minskat sitt engagemang. Hon anser att hon är för gammal och att hon inte 

tillförde något nytt till föreningen. Då är det är bättre att nya, yngre krafter tar 

vid och för fram nya idéer. Hennes upplevelse av att vara för gammal för ett 

föreningsengagemang avspeglar också de kulturella föreställningar som finns 

om vad som lämpligt och vad som är olämpligt vid en viss kronologisk ålder. 

Den kronologiska åldern tillskrivs på detta sätt olika innebörder (Närvänen, 
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2009). De kulturella föreställningarna har betydelse för individens 

självförståelse.  

 

Flera är kyrkligt aktiva, antingen i Svenska kyrkan eller i någon frikyrka. För en 

man som är inflyttad har hans aktiva engagemang i kyrkan varit ett utmärkt sätt 

att komma in i gemenskapen med ydrebor. Han är engagerad både i 

församlingsarbetet och i kommunalpolitiken. En kvinna berättar att hon har varit 

aktiv i flera decennier i församlingsarbetet och deltagit i både

syförening och sångförening. Hon finner en stor glädje i frikyrkoarbetet. Hennes 

engagemang var betydligt lägre när hennes barn var små. Men när barnen blev 

vuxna fick hon mer tid för församlingsarbetet. Hon säger att detta engagemang 

ger henne mycket livsinnehåll och glädje. Hon tvivlar på att engagemang till 

exempel i en pensionärsförening skulle kunna ge henne mer än det som hon nu 

har inom frikyrkan. Till skillnad från denna kvinna berättar en annan kvinna att 

hennes deltagande i kyrkligt arbete har minskat. Hon har varit aktiv länge i 

Svenska kyrkan, men inte längre. Hennes intresse svalnade när hon upplevde att 

det var alltför mycket bråk och konflikter inom kyrkan. Det blir ofta så på 

mindre orter, säger hon. Dock är hon kvar som medlem och hon går på 

gudstjänster. 

 

Det finns flera andra föreningar som de intervjuade har ett engagemang i. 

Företagarföreningen, hundklubben, idrottsföreningarna och föreläsarföreningen 

är några exempel. Därutöver har några partipolitiskt engagemang. Flera 

intervjuade berömmer den föreläsningsförening som finns i Asby och som 

beskrivs vara en mycket livaktig förening som varje termin ordnar flera 

föreläsningar i de mest skiftande teman, allt från potatis till försäkringar och 

reseerfarenheter på motorcykel i Mongoliet. Föreläsningar lockar mycket folk, 

50-70 personer. Också den som är intresserad av teater och filmverksamhet har 

möjlighet få sina intressen tillgodosedda i Ydre.  
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Att handla och uträtta ärenden 
Vardagslivet pågår inte enbart i det egna hemmet utan är placerat i ett större 

rumsligt sammanhang. En stor del av vardagslivet utspelar sig utanför hemmet 

och man gör olika saker på olika platser (Åquist, 2001). Det finns flera skäl för 

människor att röra sig i det lokala offentliga rummet (Gehl 1987, refererad av 

Persson, 2001). Det första motivet är nödvändiga aktiviteter som att ta sig till 

arbetet, att handla eller uträtta andra ärenden. Det andra är valfria aktiviteter. Ett 

exempel på denna typ av aktiviteter är att röra sig skog och mark eller på 

byvägen. Det sista och tredje motivet är sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter 

förutsätter att det finns offentliga rum utanför den privata bostaden där de 

boende kan mötas i olika frivilliga sociala sammanhang.  

 

En av de nödvändiga aktiviteterna är att handla. Var de intervjuade handlar visar 

upp deras rörelsemönster både i och utanför Ydre.  

 

Ofta har de intervjuade flera ärenden att uträtta när de är i centralorten 

Österbymo. Man besöker till exempel banken, järnhandeln, biblioteket eller 

soptippen, och man passar på att handla matvaror också. Bland de intervjuade 

finns ett missnöje med hur tätortens utbud numera ser ut. Åtskilliga intervjuade 

tar upp att det blir allt färre affärer kvar i Österbymo. Tidigare fanns det en 

blomsteraffär i Österbymo. Flera intervjuade saknar den. Det har också funnits 

en klädaffär i Österbymo, men den är nedlagd sedan en tid tillbaka. Också den är 

saknad av flera intervjuade. Kläder och skor köper de numera oftast i Eksjö eller 

Tranås, Jönköping eller Linköping. De tycker inte heller om att det finns endast 

en matvaruaffär i centralorten. Och så saknar de Ydre hantverk där man kunde 

köpa bl. a. presentartiklar. ”Det finns de som menar att man måste gynna den 

lokala handeln”, säger en kvinnlig intervjuad. Men vad skall man göra när det 

inte finns kläd-, sko- eller blomsteraffär i Österbymo?, frågar hon. Det är med 

andra ord omöjligt att som konsument agera på ett annat sätt än att handla i till 
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exempel Tranås. Hon lägger till att ”det är så på landsbygden”. Det finns dock 

en hel del positivt att säga om Österbymo. När det gäller Systembolaget är det 

inga köer och personalen är vänlig, säger en intervjuad. Personalen har tid att 

prata med kunderna och ge råd, vilket han uppskattar. Flera intervjuade 

uppskattar också att det i Österbymo finns apotek och vårdcentral. En man säger 

så här: 

Man har ju vant sig i att, ska man köpa sig ett par skor så blir det i 

Tranås men först vill man ju köpa det här. Man kunde köpa 

blommor, nu får man köpa varuhusblommor/på Konsum/. Apoteket 

är kvar tack och lov! I alla fall, och det är vårdcentral och 

tandläkare och sådana saker det är bra.  

Några är emellertid missnöjda med att vårdcentralen inte har någon ordinarie 

läkare. En kvinna säger att det inte blir någon kontinuitet i vården då man som 

patient träffar en ny läkare vid varje besök. En intervjuad med erfarenhet från 

vårdcentralen talar om sina erfarenheter:  

Man får ju berätta allting när man kommer. De kan ju se det på 

datorn men oftast så vill de att man… Och så en del, en del de bryr 

sig inte så mycket heller, då måste man säga ifrån. Men sen har nog 

många varit bra som har kommit.  

I Ydre finns också ett par landhandelsbutiker. Flera av de intervjuade som har 

nära till Asby lanthandel talar entusiastiskt om den. De vill gynna närbutiker och 

handlar gärna där. Att varorna, som till exempel kött, ägg och potatis, är 

närproducerade nämns av dem i uppskattande ordalag. En man uppskattar 

landhandeln därför att han som konsument vet varifrån varorna kommer. Också 

en annan är förtjust i lanthandeln i Asby. Han och hans hustru brukar handla där 

regelbundet. Enligt honom är inte sortimentet så stort, men ändå tillräckligt 

beträffande basvaror. I likhet med andra intervjuade har han ibland ärenden till 

Tranås och då passar han på att storhandla på de större matvaruhusen där.  
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Det finns också lanthandel i en annan tätort i Ydre. Den var nedläggningshotad 

men räddades kvar av bybornas engagemang. I den tätorten bor en kvinnlig 

intervjuad som anser att man inte kan begära så mycket när man bor i ett litet 

samhälle. Hon säger: ”Bor man ute på landet så här så är man van att åka.” Hon 

skulle dock önska att det fanns uttagsautomat också där hon bor. 

  

Många åker till de närbelägna städerna, Tranås och Eksjö, för att handla. Det är 

vanligt förekommande att om man har ärende till dessa städer brukar man också 

passa på att handla på den resan. Det är framför allt Tranås som är populär bland 

de intervjuade. En av dem som gärna handlar i Tranås säger att han besöker 

Österbymo endast då han skall till vårdcentralen. Han handlar allt som oftast i 

Tranås eftersom utbudet är större. Någon enstaka gång åker till Linköping för att 

handla sådant som man inte får tag på i Tranås. Linköping är ”hans storstad”, 

delvis på grund av att hans föräldrar är begravda där. När han är i staden brukar 

han besöka föräldrarnas grav, han brukar ”komma med en blomma och tända ett 

ljus”.  

 

Att åka iväg till exempelvis Tranås och handla kan vara roligt och avkopplande. 

Så är det för en kvinnlig intervjuad:  

Intervjuad: Ja, och sedan, det… Sedan tycker man ju då när man 

kommer till stan, det är roligt att komma ut och se lite, och man ser 

lite folk och kanske går och fikar och sådär, och… Du vet när man 

går… Jag går ju inte och fikar här nere fast det finns ett café./–-

/Men, det tycker jag är roligt då när man kommer ut och går och 

fikar och… Och ser lite folk, och det finns ju olika affärer att gå till 

och sådär, och... Och det tror jag man är i behov av när man bor så 

här! 

Intervjuaren: Mmm. Att komma ut bland folk? 
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Intervjuad: Ja. Ja, det tror jag. 

Intervjuaren: Och då räcker inte det med Österbymo, utan… 

Intervjuad: Ja, det gör… Kan man inte åka så är det klart att det, det 

gör det, men… Det som är ett litet lyft tycker jag när man vart ute 

lite… 

 

En vanlig uppfattning bland de intervjuade är att varuutbudet är mycket större 

och prisnivån lägre i Tranås än i Österbymo. Flera intervjuade säger att man 

måste noga räkna var det lönar sig att handla. För många blir resan till Tranås 

också en liten trevlig utflykt. Resan kan också kombineras med släktbesök. En 

kvinna berättar hur hon hon och hennes make passar på att hälsa på hos hennes 

släktingar som bor i staden. Ungefär varannan vecka gör de en utflykt och 

släktbesök till Tranås.  

Bilen – en nödvändighet 
Att kunna förflytta sig är en viktig och självklar del av vardagslivet (Brusman, 

Friberg & Summerton 2008). Det förutsätter ofta att man har tillång till väl 

fungerande transporter. Bilen spelar här en avgörande roll för de intervjuade. Av 

de femton intervjuade har tretton en eller flera bilar i hushållet. Om man saknar 

bil, som två intervjuade gör, kan det vara besvärligt att till exempel handla 

oavsett var man gör det. Båda dessa intervjuade behöver och får hjälp av 

bilburna personer i sin nära familjekrets. Den ene av dem får hjälp av sin son. 

Han säger att han måste hushålla noga med sina pengar varför han storhandlar i 

Tranås på grund av att utbudet där är större och priserna lägre. En gång i 

månaden tar han bussen till Tranås. När han är klar med inköpen kommer hans 

son och hjälper honom att paketera varorna och bära dem till bilen. Sedan åker 

de tillsammans till Ydre.  

 

En intervjustudie med äldre i Norrköping visar hur äldre människor omprövar 

sin inställning till olika fortskaffningsmedel och anpassar vanorna till avtagande 
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reella eller befarade förmågor (Hagberg, 2008). Det är dock inte fråga om några 

dramatiska skiften utan snarare en anpassningsprocess under en längre tid. 

Liknande resultat visar studien i Ydre. Tydligast framträder resonemang om 

anpassning hos en manlig intervjuad. Han och hans hustru bodde tidigare i ett 

samhälle där de var helt beroende av bil: 

Det var ganska besvärande att vara beroende av att åka till allting, 

om man skulle handla mat, uppsöka bibliotek, uträtta ärenden eller 

vad som helst, så var det en mil drygt att åka med bil. Därför ville vi 

ha någonting som innebar att det var nära till service. 

Han och hans hustru valde att flytta till Österbymo i Ydre i syfte att minska sitt 

bilberoende. De ville ha gångavstånd till affärer och andra serviceinrättningar. 

Han menar att den dagen kanske kommer då de inte kan använda bilen. Då är 

det en stor fördel att det är möjligt att gå till fots till ”så mycket som möjligt”. 

De har fortfarande bilen kvar. De är dock mindre benägna att använda den, 

framför allt då det är mörkt och halt som denna vinter, då intervjun gjordes. Hans 

fru, som oftast är den som kör, upplever mörkerkörning som besvärlig. Innan de 

ger sig iväg med bilen brukar de besöka Vägverkets
3
 hemsida och undersöka 

vägförhållandena. Om dessa är alltför besvärliga avstår de från att ta 

bilen.  

Några intervjuade menar att det går att leva utan bil även om man bor på 

landsbygden. En av de kvinnliga intervjuade har egna erfarenheter av detta. Hon 

har av ekonomiska skäl varit utan bil en kortare period. Det fungerade tack vare

goda grannar som hon kunde samåka med eller vars bil hon kunde låna. Ibland 

utnyttjade hon den kompletteringstrafik, eller torgturen som hon kallar det för, 

som finns i Ydre. Hon berättar att hon fick anmäla sig till torgturen i förväg. 

Hon blev hämtad av taxi som körde henne till Österbymo. Efter en timme kunde 

                                                           
3
 Numera Trafikverket  
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hon sedan åka hem. Men livet underlättas avsevärt av att ha bil. Hon menar att: 

”Vi är ju beroende av bil, det kan man ju säga. Alla på landet.” Också en manlig 

intervjuad är av uppfattningen av att det går att bo på landet utan bil. Han är en 

hängiven cyklist. Han skulle kunna tänka sig att alltid förflytta sig med cykel. 

Men familjen har bil, säger han och förklarar att de måste ha bil eftersom hans 

hustru är sjuklig: ”Jag kan inte kräva av henne att hon skall vara utan /bil/. ”. 

Bor man nära de vägar som trafikeras av Östgötatrafiken kan man klara sig utan 

bil menar en annan man. När han köpte sitt nuvarande bostadshus var närheten 

till kollektivtrafik en viktig och avgörande faktor i sammanhanget. Han har bara 

några hundra meter till närmaste hållplats där bussarna mellan Tranås och 

Österbymo stannar. Som många andra har också denne man bil. Det är framför 

allt hans sambo som brukar åka kollektivt till och från Tranås.  

Bilen är ett nödvändigt transportmedel för många intervjuade. En del anser att 

bilen obetingat är en förutsättning för att de skall kunna bo där de bor i dag (jfr 

Nilsson, kommande). En kvinna hoppas ”att det ska rulla på några år till” och att 

hon skall kunna leva och bo som hon gör nu. Hon ser inga problem med att bo 

på landet så länge hon kan köra bil. Om den dagen kommer när hon inte kan 

göra det då måste hon flytta från sin nuvarande bostad. Även en annan kvinna 

som har haft körkort sedan år 1955 anser att det skulle vara svårt för henne att 

bo kvar i sitt hus som ligger ett par kilometer utanför centralorten om hon miste 

förmågan att köra bil.  

 

Det har redan konstaterats att bilen förknippas med frihet. Att vara utan bil och 

den frihet som den för med sig är otänkbart för en kvinnlig intervjuad som har 

haft bil i hela sitt vuxna liv. Hon säger att hon skulle ”bli galen” utan bil. Bilen 

ger frihet att fara iväg när hon vill och vart hon vill. Även en annan kvinna 

associerar till frihet när hon diskuterar bilinnehav. Visst kan man klara sig utan 
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bil om man är vital och har lätt att röra sig, säger hon, men om man skall leva 

fritt då måste man ha bil:  

 

Intervjuaren: När du säger ´leva fritt´, menar du då att man kan 

lämna orten man bor på och komma iväg eller är det så?  

Intervjuad: Ja, eller gå i affärer eller så. Om jag nu bor på landet så 

måste jag ringa, om jag har färdtjänst – ringa färdtjänst eller man 

måste gå till bussen, passa busstider. Jag vet inte hur ofta de går, 

men så ofta går de nog inte. Du måste ju passa hela tiden. Ja, jag vet 

inte men, men hela livet har man ju passat. När man blir äldre vill 

man ju liksom, leva!  

 

Att nyttja kollektivtrafiken associeras av denna intervjuade kvinna med 

bundenhet och anpassning till tidtabeller. Därför använder hon bilen för sina 

transporter.  

”Så länge jag kan köra bil så är det inga problem. Det är sen det börjar bli 

problem.”, säger en manlig intervjuad och pekar ut att framtiden bär med sig en 

vändpunkt då han förmodligen måste ompröva sin vardag och sin identitet. Bilen 

är av så stor betydelse för hans rörlighet i vardagen. Det är inte ovanligt att 

resonera som denne intervjuade gör. Den allmänna föreställningen är att hög 

ålder påverkar möjligheten att köra bil. Någonstans i framtiden antar de att det 

finns en tidpunkt då de inte längre kan göra det (jfr Hagberg, 2008). Det är inte 

en tidpunkt vilken som helst utan den beskrivs vara en avgörande vändpunkt 

(Hareven, 2000) som förmodligen leder till att de måste flytta från den 

nuvarande bostaden. Dock är ingen där än och bilen har inte mist sin betydelse 

som transportmedel. Någon har dock redan påbörjat en försiktig anpassning.  
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Vardagen förändras 
Att gå i pension är att gå in i en ny livsfas med ofta förändrade och ibland 

kanske helt nya livsvillkor och handlingsmöjligheter. Pensionärstillvaron 

uppskattas av flera intervjuade. För en man som ganska nyligen gick i pension är 

livet som pensionär förknippat med frihet. Han värdesätter denna frihet, i 

synnerhet sedan han fick barnbarn. Nu har han goda förutsättningar att kunna 

umgås med sitt barnbarn. Frihet för honom är att göra vad han vill och att inte 

passa tider längre. Också en kvinnlig intervjuad menar att hon som pensionär 

har en annan frihet än när hon arbetade. Hon behöver inte längre planera på 

samma sätt som förr och hon slipper ha framförhållning vad gäller till exempel 

matlagning. Förr var hon tvungen att planera dagen innan vad hon skulle laga 

för mat till familjen, nu gör hon inte det längre. Nu kan hon träffa sina väninnor 

och njuta av en god glass på hembygdsgården eller ta bilen och göra en liten 

utflykt.  

 

Det biologiska åldrandet resulterar i åldersbaserade förändringar. Flera 

intervjuade reflekterar över kroppens biologiska förändringar som de redan har 

märkt av men också över sådana förändringar som de förmodar kommer att 

inträffa och vad de kan betyda för livskvalitet, funktionsförmåga, utseende eller 

sjuklighet. En kvinna funderar ibland på hur livet kommer att vara i framtiden, 

för det är ju så att ”det inte blir bättre” när man blir äldre. Hon berättar om sina 

sjukdomar och skröpligheter: mag- och tarmbesvär, stroke och slitna höfter. Hon 

har hela livet haft tungt kroppsarbete. ”Kroppen tar slut.”, fastslår hon och 

menar att allt blir svårare när man blir äldre. Hon beskriver hur man med åldern 

får sämre rörlighet, hur allt man företar sig att göra tar längre tid och att man 

tänker långsammare. Men, fortsätter hon: ”Det är bara att hänga med, det är 

inget att göra åt det”. Denna intervjuade förknippar åldrandet med kroppsligt 

förfall och sjukdomar. Hon talar utifrån sin egen erfarenhet, hon blev nämligen 

så mycket svagare efter en stroke för några år sedan. Även en annan kvinna är 
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inne på åldrandets fysiska konsekvenser när hon säger: ”Man blir ju inte 

smidigare eller rörligare på något vis.” Kroppen är en fysisk resurs eller ett 

kapital som kan svika då den åldras och krafterna kan avta. Kroppsliga 

förändringar påverkar individers identitet och kapacitet att agera. Åldrande kan 

rubba den jämvikt som man tidigare har erfarit i sitt liv (Shilling, 2008). En 

studie om personer som är över 85 år gamla visar att deras vardag och vardagens 

göranden är de samma förr, men att hur görandena genomförs skiljer sig åt. Det 

mesta tar längre tid att utföra (Larsson, 2009).  

 

Den materiella kroppen tas ofta för given, men när man blir sjuk, skadad eller 

svag blir individen påtagligt medveten om sin kropp. Kroppens och dess 

funktioners betydelse för individens existens och identitet blir uppenbar. Den 

fysiska kroppen är påtaglig; dess trötthet, skador och sjukdomar får 

konsekvenser i en mängd sammanhang (Jeppsson Grassman, 2005). En kvinna 

säger i intervjun att åldrandet för med sig att hon måste avstå från saker som 

tidigare har varit betydelsefulla i tillvaron. Hon har tyckt om att springa och åka 

skridskor, men kan inte göra det längre. Men, tillägger hon:  

”Det hör ju till livet att det avtar, hela livet förändras ju/man avstår, 

när man inte kan mer, men det är inget som jag har bekymmer med, 

eller mår dåligt av. Jag menar, det är livet. En gång si, en gång så.” 

Orken är inte den samma som förr säger en annan intervjuad kvinna. Denna 

snörika vinter har satt hennes fysiska styrka på prov och snöröjningen har sugit 

musten ur henne. Hon har ett stort hus som hon sköter ensam. Likaså tar hon 

hand om en stor trädgård med bland annat fruktträd och bärbuskar, men, säger 

hon: ”Jag är ingen som ligger och rensar jämt där.” Enligt henne har hon inte så 

stora krav på hur saker och ting skall vara. Hon säger skrattande att ”jag klarar 

det jag vill”. En annan kvinna delar denna inställning. Hon säger att man som 

äldre måste göra avkall på en del och att hon inte behöver ”hålla på och städa så 
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där…” Hon lägger dock till att hon aldrig har haft ”städmani”, men att hon har 

försökt hålla bra ordning och se till att det är snyggt runtomkring. Det finns 

alltid saker och ting som behöver göras framför allt när man bor i eget hus som 

hon. Arbetsuppgifterna är många. En fördel med att ha bott så länge som hon på 

orten är att man känner alla hantverkare, man vet vart man skall vända sig för att 

få hjälp. Hon berättar hur hon en gång behövde hjälp med pannrummet. 

Hantverkaren kunde komma den dag då hon skulle till Stockholm. Det var inga 

problem med det, berättar hon, för hon kunde lämna dörren till pannrummet 

olåst. Det kan man inte göra någon annanstans än i mindre samhällen. Denna 

slags trygghet uppskattar hon storligen. Man kanske inte har så mycket kontakt 

med alla i samhället men man vet att de finns om det skulle vara något, säger 

hon.  

 

Några få intervjuade har hjälpmedel. En av dem är en kvinna som har genomgått 

en höftoperation och väntar på att även den andra höften skall opereras. Hon har 

några medel av stödjande vardagsteknik (jfr Hagberg, 2008). Efter operationen fick 

hon kryckor och en tång så att hon slapp klättra på stegar. ”För det skall man 

inte göra”, säger hon. Hon har även en bräda att sitta på när hon duschar. Hon 

fick också en rullator men den ville hon inte ha eftersom hon tyckte att hon 

klarade sig bra utan den. På grund av dålig hörsel har hon hörapparat och en 

speciell ringklocka. Hon och hennes make har hjälp då och då med städningen. 

Det är jobbigt att städa nu när hon inte orkar städa som förr. ”Men visst, det 

måste man ju göra. Man kan ju inte bara låta det vara.”, säger hon. 

 

Vanligt förekommande är att man ser skröplighet som ofrånkomlig och hög 

ålder associeras med bräcklighet och behov av hjälpmedel. På frågan om 

hjälpmedel svarar en kvinna att hon inte har några och lägger till: ”Nej, så 

gammal är jag inte.” En man i sin tur säger: ”Nej, vi har inte kommit dit än. Men 

en vacker dag får man väl köra rullator.”  
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Endast en av de intervjuade har hemtjänst. Det är en man som inte klarar alla 

hushållssysslor längre och som har städhjälp var fjortonde dag. Han har också 

svårt att bära tunga saker. Av detta skäl har han sökt färdtjänst men fått avslag. 

Tidigare kunde han både vara ute och fiska med egen båt och jaga men numera 

är han så pass sjuklig att han inte klarar av det. Möjligtvis skulle han kunna klara 

av fisket men intresset har avtagit med åren, säger han, och konstaterar att han 

med åren har fått avstå från mycket som han har gjort tidigare och som har varit 

viktigt för honom. Men, säger han, det är tur att han har sin moped och att han 

orkar köra den. När snön yr utanför hans stora panoramafönster längtar han 

redan efter sommarens mopedutflykter.  

 

När sjukdomar och funktionsnedsättningar drabbar den ena i förhållandet 

förändras vardagen och vardagens rutiner. Ofta har makar någon form av 

arbetsfördelning. När den ene inte förmår sköta sina sysslor övertas de av den 

andra. Så har det blivit för en kvinna vars make sedan en tid tillbaka är ganska 

sjuklig. Tidigare var det han som hade hand om tyngre sysslor som snöskottning 

och gräsklippning. Nu har de anlitat en utomstående person för snöskottningen. 

Hon har bl.a. lärt sig att sköta familjens ärenden över nätet. Tidigare har det 

varit hennes makes arbetsuppgift. Att hon har tagit över de arbetsuppgifter som 

hennes man tidigare brukade ha hand om ser hon som naturligt och självklart. 

En manlig intervjuad i sin tur har erfarit hur vardagen kan förändras på grund av 

hans frus sjukdom. Sedan hon blev sämre har han tagit över en del av de 

arbetsuppgifter som hon skötte. Numera är det han som dammsuger och stryker 

kläder. Han berättar hur vissa handgrepp som de knappt hade reflekterat över, 

som att öppna en konservburk med rödbetor eller jordgubbssylt, nästan blir 

oöverstigliga för hans fru på grund av att hennes händer har försvagats. 

Vardagen fortgår som förr men med en annan arbetsfördelning i båda dessa fall.  

Förhållningssätt till husdjur kan också bli annorlunda när man åldras. Ett par 

vars hund dog för en tid sedan beslöt att inte skaffa någon ny. Båda skulle gärna 
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ha en ny men gör inte det på grund av deras ålder. Den intervjuade kvinnan 

säger: ”Vi är för gamla för det! En ung hund vill hoppa och springa och vara 

glad. Och så kan man ju dö, vart ska hunden då ta vägen? ”Hon hänvisar till den 

förmodade korta återstående livstid när hon motiverar varför de inte vill ha 

hund. Detta kan jämföras hur äldre människor ser på vardagsteknik. I tidigare 

livsfaser har ekonomiska förutsättningar, hushållens behov och intressen samt 

sociala krav spelat roll för synen på vardagsteknik för dem som är äldre i dag. 

Däremot nu när de är äldre är åldern normerande för deras vardag och deras 

förhållande till vardagsteknik. Åldern blir avgörande för hur de själva bedömer 

sina behov av vardagsteknik och för hur andra uppfattar deras förmåga att 

använda vardagsteknik av olika slag. Detta benämns som åldersvändningen av 

Hagberg. Denna har tre konkreta konsekvenser: Att de äldre inte är i fas med 

spridning av ny teknik, att de slutar att använda den teknik som de tidigare har 

använt och att de hänvisar till den korta återstående livstid när de motiverar 

varför de väljer att stå utanför (Hagberg, 2008). I tidigare livsfaser har klass och 

genus haft betydelse för förhållningssättet till vardagstekniken. I livsfasen som 

äldre samverkar både klass, kön och ålder hur äldre personer ser på nya och 

gamla tekniska objekt.  

 

Ålderssvängningen förekommer också i relation till de ting som man omger sig 

med. Konsumtionsmönstret förändras med åren, menar en kvinnlig intervjuad. 

Enligt henne har äldre människor inte samma behov av pengar som förr 

eftersom ”man köper inte så mycket”. Man har det mesta, som till exempel 

möbler, husgeråd och vardagsteknik. Dessutom är det så, säger hon, att äldre 

behåller saker och ting så länge de fungerar innan nya införskaffas. Här finns det 

en klar skillnad mellan äldre och unga, anser hon. Äldre personer byter inte till 

en ny TV innan den gamla har gått sönder. Hon menar att man som äldre ibland 

väntar så länge att man inte ens själv kan förstå varför man gör det. Hon berättar 

om sin nötta golvmatta:  
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Men jag vet inte varför jag inte la in den tidigare. Men den var inte 

så farlig, men det var det där ytskiktet som började gå på den, och så 

var det väl hundarna /som slet/, så att... Det skulle jag ha gjort långt 

tidigare, men ibland blir det väl så… Sedan tror jag att det är så när 

man blir äldre, för det sa min mamma och pappa när de blev gamla 

… De satte inte in toalett här inne. Det gjorde jag när jag flyttade 

hit. Men de hade pratat om det i många år men det blev liksom 

aldrig av/skratt/. 

 

Hon följde till slut inte sina föräldrars agerande utan bytte ut den slitna mattan. 

Behovet av en ny matta vann i hennes resonemang och överväganden.  

 

En man som har haft en fin sportbil i flera årtionden har sålt den nu. Långt innan 

han fyllde 60 år hade han beslutat att ”en gammal gubbe” inte skall hålla på med 

sportbilar: 

Jag hade en sportbil som jag hade haft i lite över 30 år. Men jag 

hade beräknat att jag skulle sälja den när jag var 60 bara för att 

någon annan skulle få roligt med den och att den inte står hos en 

gammal gubbe som bara går och putsar på den. Så att… Sen var det 

så att jag valde att sälja den, det var att jag ville ha den som 

pensionsförsäkring också. Jag fick bra betalt för den mot det vad jag 

hade köpt den för.  

Sportbilen var denne mans pensionsförsäkring varför det var dags att sälja den 

då han fyllde 60 år. Men det finns också annat skäl till försäljningen som är 

relaterat till hans kronologiska ålder. Den kronologiska åldern tillskrivs olika 

innebörder (Närvänen, 2009). Av hans utsaga kan man utläsa åldersrelaterade 

normer, vad som passande och inte passande i viss ålder. Den avspeglar 

kulturella föreställningar om vad ålder och åldrande innebär. 60-årsdagen utgör 
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en vändpunkt då han för sista gången omprövar sitt förhållande till sportbilen 

och beslutar att avveckla denna hobby. Hans längtan efter fart har dock inte 

avtagit varför han har köpt en motorcykel. Den är inte hans första utan han har 

ägt många motorcyklar genom livet. Motorcykeln har inte samma 

åldersladdning som sportbilen. Den fortsätter rulla över den vändpunkt där 

sportbilen gör tvärstopp.  
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Framtiden  
 

Det centrala i detta sista kapitel är de intervjuades föreställningar om framtiden. 

Hur mycket tänker de på framtiden, åldrandet och i synnerhet på åldrandet i 

relation till framtida boende? Och närmare, vad tänker de om detta? I kapitlet 

redovisas inledningsvis innebörder som de intervjuade tillskriver åldern. 

Därefter diskuteras distinktionen mellan begreppen bostad och hem men också 

hemmets betydelser för de intervjuade. Sist flyttas fokus till frågor om framtida 

boende.  

Tankar om åldrande och boende 
”Nej, åldrandet, det kommer ju av sig själv, det behöver man inte vänta på.” 

svarar en kvinnlig intervjuad på frågan om hon tänker på åldrandet. Hennes 

kärnfulla svar sammanfattar både hennes och andra intervjuades syn på 

åldrandet. Så är det ju givetvis. Att åldras och att bli äldre är oundvikligt. 

Åldrandet är en process som har sin början vid födelsen och pågår över hela 

livet ända fram till döden.  

 

De intervjuade förhåller sig på olika sätt till åldrandet. Ett förhållningssätt är att 

man tänker på åldrandet och hur livet kommer att gestalta sig när man blir äldre 

och eventuellt skröpligare. Samtidigt visar man en stor tilltro inför framiden och 

man uttrycker inte någon större oro för hur livet blir när man blir ännu äldre. En 

av dem, som tänker så, är en kvinna som på ett tydligt sätt uttalar en stark tillit 

till att allt kommer att ordna sig även om hon skulle bli skröplig och vara i 

behov av till exempel hemtjänst. Varför skall man oroa sig i förväg, undrar hon:  

 

Jag har alltid haft den känslan… eftersom jag har kastat mig ut 

väldigt ofta, så att lösningarna har kommit då när man är i det läget. 
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Jag är nog den människan som… varför skall jag hålla på nu och 

sörja mig och måla upp horror-scenarier för hur svårt det kanske 

kan tänkas bli. Jag har ju ingen aning om hur det ser ut då när det 

verkligen händer. Så jag är inte den där för-planerande… 

Denna kvinna menar att man inte kan planera för framtiden för man vet ändå 

inte hur det blir. Hennes erfarenheter från tidigare livsfaser visar, menar hon, att 

lösningar brukar komma när man väl behöver dem. Också en annan kvinnlig 

intervjuad hänvisar till sina livserfarenheter i sitt resonemang om framtiden. 

Hon säger sig ha varit med om mycket i sitt liv och hon är belåten med vad livet 

har fört med sig. Hon är också tacksam för de svårigheter hon har mött, bland 

annat sjukdomar och dödsfall i familjen, eftersom de har svetsat samman 

familjemedlemmarna. Ibland tänker hon på åldrandet, men hon bekymrar sig 

inte för det eller för framtiden eftersom hon ”har sett alldeles för mycket hur 

livet kan ändra sig. Jag oroar mig inte för det”.  När hennes make blev allvarligt 

sjuk genomförde de en del ändringar i huset som möjliggjorde att maken kunde 

vårdas hemma. Hon har en mycket nära relation till sina barn och barnbarn, 

delvis på grund av de svårigheter som familjen har genomgått. Hennes 

individuella biografi är sammanvävd med andra människor. Den visar hur 

sociala relationer, såsom familjerelationer, har betydelse i individens liv och hur 

individens liv inte kan förstås som en företeelse isolerad från andra människors. 

Hennes och andra intervjuades utsagor pekar på att människors föreställningar 

om framtiden påverkas av deras tidigare erfarenheter.  

 

Ett annat förhållningssätt till åldrandet är att man inte tänker på åldrandet 

överhuvudtaget. En man som uppvisar detta förhållningssätt lägger dock till:  

 

Kanske borde man tänka mera? Nej, den dagen den sorgen, tycker 

jag. Men det är klart att man räknar med… men framtiden har man 
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mest bakom sig. Man kan ju sitta och fundera på hur många år man 

har kvar och så där. Det är inget… Bara jag får vara något sånär 

frisk och klar i huvudet, så tycker jag det är bra nog. Sen när den 

dagen kommer då är det väl för mig som med alla andra. Nej, jag 

ser framåt mot de närmaste åren, fortsätter som det håller på nu, 

tror jag. Peppar, peppar! Än så länge är jag frisk, tror jag.  

 

Hans utsaga kan tolkas som att det finns åldersrelaterade normer som stipulerar 

att man bör tänka på åldrande och planera för sin framtid, det vill säga agera och 

uppföra sig på ett väntat sätt för sin ålder. Den intervjuade avfärdar dock denna 

norm.  

 

Ytterligare ett sätt att förhålla sig till åldrandet är att tänka, planera och 

genomföra förändringar inför framtiden. En manlig intervjuad som flyttade till 

Ydre eftersom han och hans hustru ville ha ett bra boende som äldre är den som 

tydligast representerar detta förhållningssätt. Han menar att han vid högre ålder 

kan drabbas av sjudomar och funktionsnedsättningar och att han kanske mister 

förmågan att köra bil: 

 

Anledningen till att vi sökte oss hit var just tanken på åldrandet. 

Funktionsnedsättningar och sådant kanske kommer, därför ville vi 

flytta till en plats där vi skulle kunna gå till så mycket som möjligt. 

Kanske den dagen kommer då vi inte kan använda bilen. Kanske den 

dagen kommer när vi får svårt att gå i trappor. Alltså ville vi bo på 

nedre botten och inte vara så beroende av… med tanke på att det 

kan komma funktionsnedsättningar. Så det var en konkret idé med 

att flytta tidigt. Om man måste flytta förr eller senare, varför då inte 

göra förr, så att man kan hinna växa in i den nya miljön. 
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Man skall flytta i tid och inte vänta tills det blir absolut nödvändigt, resonerar 

han. Det har han gjort. Han och hans hustru har också på ett aktivt sätt sökt 

kontakter och engagerat sig i olika sammanhang på den nya hemorten. Det har 

varit deras sätt att ”växa in i den nya miljön”. Flytten till Ydre har fört med sig 

att både han och hans hustru känner sig ”yngre och mer upplivade” så till den 

grad att de numera inte diskuterar sin hälsa överhuvudtaget. De räknar med att 

kunna bo kvar i den nuvarande bostaden även om de skulle bli sämre. Att 

tillvaron på den nya hemorten blev så tillfredställande överraskade dem i viss 

mån. Denne intervjuade anser att Ydre borde vara en attraktiv kommun att flytta 

till för äldre personer. ”Vill man bo i en lugn miljö och uppskattar man att 

äldrevården fungerar väl, ja, då kan Ydre vara en bra kommun att bo i”, säger han. 

 

Också en annan man har ändrat sin boendesituation och anpassat den så att hans 

och hans hustrus vardag fungerar. Hans fru är sjuklig och i behov av vård och 

rehabilitering vilket hon får i en närbelägen stad. I stället för att åka färdtjänst dit 

har de skaffat sig en liten lägenhet i staden där de bor ett par dagar i veckan. 

Mannen säger att han trivs med staden, den har mycket att erbjuda: cykelturer på 

sommartid i stadens nära omgivningar och fina skidspår och skridskoturer på 

vintertid. Men han kan inte tänka sig att bo enbart där. De har funnit den 

idealiska lösningen, det vill säga en del av veckan i Ydre och en del på den 

andra orten. Att anlita färdtjänst några gånger i veckan för sjukresor har de 

valt bort eftersom ”det ligger inte för oss”, säger mannen och fortsätter: ”Det är 

bättre att man har en lägenhet själv. /I stället för att/ sitta och vänta på en 

färdtjänstchaufför som kanske inte kan komma när man behöver”. Det valda 

alternativet gör att de kan styra sin egen tillvaro som de själva vill.  

Andra intervjuade har ändrat sina boendeförhållanden i förhållande till 

åldrandet. Flera har vidtagit vissa renoveringsåtgärder som kan underlätta deras 

framtida boende: borttagande av trösklar, inmonterande av bredare dörrar, 
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installation av bänkdiskmaskiner och centraldammsugare. En kvinnlig 

intervjuad vars hus nyligen har renoverats trivs mycket bra i huset: ”Det är så 

nytt, fint, fräscht när det är nyrenoverat. Vi bytte fönster och dörrar, golv och tak 

och köksinredning och allt är nytt.” De skaffade också en bänkdiskmaskin. Hon 

menar att även om de inte nu har några ”krämpor direkt” så är det smidigare att 

ha en bänkdiskmaskin med tanke på framtiden som äldre. De installerade också 

en centraldammsugare eftersom den är lättare att hantera än en vanlig 

dammsugare. I samband med renoveringen satte de även in en bredare dörr in 

till toaletten. Skälet till detta var: ” I fall det skulle vara så att man hamnar i 

rullstol eller så, så tänkte vi faktiskt.” Hon vill bo kvar i huset så länge som 

möjligt. Om framtiden säger hon att endast sjukdom eller handikapp kan leda till 

att hon måste lämna huset. ”Så länge vi orkar och kan, så kommer vi att bo 

kvar.”, lägger hon till. Hon betonar att bilen är en nödvändighet och en 

förutsättning för att hon och hennes make skall bo i sitt nuvarande hus. ”Så 

länge man orkar och kan köra bil och så, så är det inga problem. Då är det i 

stället bara en fördel att bo så här ute på landet.” Familjen har för närvarande två 

bilar och köp av en tredje är på gång. Flera bilar i familjen gör 

familjemedlemmarna oberoende av varandra, motiverar hon familjens bilinnehav. 

 

Flera har egenhändigt rustat upp sina hus. En man som inte för så länge sedan 

renoverade sitt hus har åtminstone i viss omfattning gjort det med tanke på att 

han och hans hustru inte blir yngre: ”Ja, vi har ju undvikit trösklar. Och det är ju 

på ett plan. Det finns ett loft där uppe och där sover vi nu. Men när man blir…. 

när man inte kan gå, då kan man vara här nere.” Både han och hans hustru 

tänker åldras i huset. ”Det ligger bra till”, säger han och lyfter också fram 

möjligheten att påverka sin egen situation när man bor i ett eget hus. Fördelen 

med huset är enligt honom att det är deras eget och att de har egen mark 

runtomkrig huset: ”Det finns ingen risk att det skall förändras här. Utan här rår 
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vi över vårt område.” Dessutom är det mer ekonomiskt att bo i ett eget hus än i 

en hyreslägenhet, anser han.  

 

Det som genomsyrar de intervjuades utsagor är en känsla av tillit inför 

framtiden. Hur kan tillit förstås inför en framtid som man inte kan veta så 

mycket om? Anthony Giddens (1996) diskuterar varför människor känner tillit 

till bruk och sociala mekanismer som de inte alltid har så mycket kunskap om. 

Giddens beskriver den process som leder till denna trygghet. Enligt honom 

införlivas attityder som präglas av tillit rutinmässigt i de dagliga sysslorna och 

de befästs kontinuerligt i vardagen. Attityderna är starkt påverkade av individens 

erfarenheter och kunskaper. Giddens använder sig av begreppet ontologisk 

trygghet som han menar är viktig för individens känsla av trygghet. Denna 

trygghet innebär att individen hyser tillförsikt för att personer och ting är 

pålitliga, att det finns en kontinuitet vad gäller deras identitet och att den sociala 

och materiella handlingsmiljön inte kommer att förändras utan förblir 

oförändrad. Flera av de intervjuade hänvisar till sina tidigare livserfarenheter när de 

resonerar om sin framtid. Eftersom det mesta har ordnat sig hittills så kommer 

det att göra det även i framtiden, är en vanlig uppfattning. Även om sjukdom 

och skröplighet finns med i tankarna om framtiden finns också tilliten där. 

Genom framförhållning försöker de också möta det hot som eventuell 

skröplighet kan medföra. En del intervjuade har förberett sig och vidtagit 

åtgärder genom att flytta till ett annat boende eller genom att redan nu anpassa 

bostaden så att de kan bo kvar även om de skulle bli sämre. De har utvecklat 

strategier för att kunna behålla den frihet och självständighet som de värdesätter.  

 

De intervjuade tycks också vara trygga i förvissningen om att de kommer att få 

den vård och omsorg de kan komma att behöva. Även i detta hänseende känner 

de tillit. Hareven (2000) menar att det individuella livet måste förstås i relation 

till det omgivande samhället och de kulturella, politiska och ekonomiska 
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skeenden som har betydelse som hinder och möjligheter i relation till individen 

och hennes handlingsmöjligheter. Man skulle kunna säga att i denna bemärkelse 

stämmer det att vi är barn av vår tid. De möjligheter som finns i ett samhälle 

t.ex. genom politiska beslut och samhällsekonomiska omständigheter är 

relaterade till kulturella aspekter såsom normer, diskurser och föreställningar om 

vad som är möjligt eller omöjligt, önskvärt eller oönskat. Dessa, tillsammans 

med en individs unika biografiska erfarenheter utgör grunden för individuella 

handlingar och samhandlingar (Närvänen & Näsman, 2007). De intervjuade har 

erfarenheter som har bidragit till den tillit som de känner inför framtiden. De 

förlitar sig på deras sociala och materiella handlingsmiljö kommer att vara 

oförändrad (Giddens, 1996). 

Hemmets innebörder 
”Det är allt.”, svarar flera på frågan om vad hem betyder för dem. När man 

diskuterar bostadens betydelse för människor både vad gäller den nuvarande 

bostaden och tankar inför framtiden som äldre kan man inte göra det utan att 

kort reflektera över begreppen bostad och hem. Göran Lantz (2007) menar att 

bostad är ett relativt neutralt begrepp som står för den plats där man har sin 

dygnsvila. En bostad är en lägenhet eller ett hus med väggar, tak, golv, fönster 

och dörrar. Den innehåller utrymmen för olika ändamål som för umgänge, 

matlagning, hygien och sömn. Bostad är ett ord som används av till exempel 

skattemyndigheten. Ett hem alltid en bostad, men en bostad är inte alltid ett hem. 

Ett hem inbegriper två olika slags element. Det ena är ett praktiskt-funktionellt 

element som har att göra med vissa basala funktioner, det vill säga att det är en 

plats där man kan vila, äta, sova och umgås med andra. Som framgått har flera 

intervjuade ordnat så att deras hem fungerar och kommer att fungera ur 

praktiskt-funktionellt perspektiv. Det andra elementet är ett känslomässigt-

identitetsrelaterat element som har med individens livssfär att göra. Hemmet har 

ofta positiva betydelser såsom trivsel, värme, närhet och trygghet. Lantz 
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konstaterar att hemmet är ”rikt på innebörder och på moraliska och ideologiska 

laddningar” (Lantz, 2007, s. 31). När ordet hem läggs till andra vardagliga ord 

ändrar dessa karaktär, en väg blir hemväg, en bygd omvandlas till hembygd och 

längtan blir en speciell längtan, hemlängtan (Löfgren, 1997). Hemmet tillmäts en 

särskild och positiv betydelse i många sammanhang som till exempel i 

vårdsammanhang. Men hemmet kan också stå för det mörka och dystra, för svek 

och förtryck, för misshandel och vanvård, för likgiltighet och tristess (Öhlander, 

2007).  

 

Lantz (2007) anser att människor har tre olika slags hem genom livsloppet Av 

dem kan två olika slags hem lätt urskiljas. Det ena är det hem där vi växer upp 

och det andra är det hem som vi själva bildar. I själva verket kan vi ha flera 

barndomshem och flera egna hem. Därutöver kan vi ha flera extrahem som hem 

hos far- eller morföräldrar eller kanske hos en bästa vän. Det tredje hemmet är 

en fortsättning av det andra hemmet. Skillnaden mellan det andra och tredje 

hemmet är det att man flyttar till det tredje hemmet när man blir ensam eller 

sjuk. Lantz kallar institutioner som till exempel servicehus, gruppboende, 

särskilt boende, sjukhem och hospice för ”nästan hem”. Han redovisar också hur 

det som han kallar för hemmönster har varierat. Det förmoderna hemmet, där 

flera familjegenerationer bodde tillsammans, var också en arbetsplats för 

familjemedlemmar. Det moderna hemmet var platsen för kärnfamiljens tillflykt. 

Uppgifter som tidigare utfördes hemma är nu flyttade utanför hemmet, barnen 

vistas på daghem och de sjuka vårdas på sjukhus. Det senmoderna hemmet 

präglas av en mångfald av boendeformer och av familjemönster. Äldre och sjuka 

kan vårdas hemma tack vare att alltmer avancerad vård kan erbjudas hemma.  

Hemmet har många innebörder för de intervjuade. Dessa innebörder är i stora 

delar känslomässiga och identitetsrelaterade. Hemmet beskrivs som en fast 

punkt i tillvaron av många. För dem står hemmet för trygghet. Hemmet är 

vardagslunken och platsen där man kan vara sig själv. Vardagslunken kan 
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beskrivas som att man själv bestämmer sina egna göranden och styr sin egen 

tidtabell, när saker och ting skall göras, utan hets och stress. En av dem som 

lyfter fram hur hemmet står för trygghet är en kvinnlig intervjuad: 

 

Intervjuaren: Vad betyder ett hem för dig? 

Intervjuad: Ja, det är väl tryggheten. 

Intervjuaren: Det är tryggheten. Vad består den här tryggheten av 

då?  

Intervjuad: Ja, att man känner sig hemma, och har sina saker och att 

man känner att man klarar det. 

Intervjuaren: Menar du att man har sina egna saker som man har 

samlat på sig under åren? 

Intervjuad: Ja, och det är ju också både mormors saker och farmors 

saker /skratt/ och mor och fars grejer. 

Intervjuaren: Och dina egna? 

Intervjuad: Ja 

Intervjuaren: Så det är flera generationers minnen, föremål och 

fotografier och sådant och det är det om ger någon slags känsla av 

hem? 

Intervjuad: Ja, det är det. 

 

Hemmets innebörd finns således i de föremål som en individ är omgiven av. 

Denna kvinna känner sig hemma i det hus som också var hennes barndomshem. 

Där finns ting som minner henne om tidigare familjegenerationer. Hemmet har 

formats till minnenas förråd och de sparade föremålen bidrar till att hon kan 

minnas också dem som har gått bort. Tingen, som till exempel foton, 

förkroppsligar relationer och minnen och skapar kontinuitet (Honkasalo, 2004). 

Ett hem hör till ens person och man identifierar sig med det. Ett hem är 

personligt i en synlig, rumslig bemärkelse. I hemmet omger människor sig med 
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otaliga ting som behövs för att deras ägare skall kunna hålla i gång sina 

livsaktiviteter. Tingen kan ha funktionella innebörder, de kan förenkla eller 

försvåra vardagen (Löfgren, 1997). De har också sociala, emotionella och 

symboliska innebörder. De är laddade med minnen och innebörder och de 

avspeglar det liv som tingens ägare har levt. Orvar Löfgren skriver om att det 

finns en ”symbolisk väv som ger tingen en så stark kulturell laddning: som 

rockhängare för minnet och livshistorien, som identitetsmarkörer, som effektiva 

bärare av budskap” (Löfgren, 1997, s. 156).  

 

Vilka ting som skaffas till ett hem styrs av både behov och smak, men givetvis 

också av individens ekonomiska förutsättningar. Bourdieu har visat förekomsten 

av en slags inre kompass för människors konsumtionsbeteende. Han menar att 

våra vanor, erfarenheter och minnen finns inristade i våra kroppar och i våra 

sinnen. Han använder sig av begreppet habitus som är förkroppsligat kulturellt 

kapital. Vi utvecklar en förmåga att bemästra olika situationer, handla, tänka och 

orientera oss i den sociala världen. Habitus styr hur bestämda smaker är knutna 

till bestämda positioner i det sociala rummet. Bourdieu delar befolkningen i den 

dominerande klassen, medelklassen och de folkliga klasserna. De som tillhör 

samma klass, som delar samma sociala rum, tenderar att ha samma smak och 

livsstil (Bourdieu, 1998; Broady,1991). De olika tingen och hur de är ordnade i 

hemmet kan frilägga skilda avlagringar av det liv som tingens ägare har levt och 

lever (Young, 2000). Även massproducerade varor har olika innebörder. Ett 

föremål är inte bara något i sig, utan det existerar alltid i en kontext och är 

knutet till en person. Det får betydelser i människors tillvaro. När föremålen tar 

plats i hemmet kommer de att iscensätta det personliga och privata, de 

förvandlas till något unikt (Löfgren, 1993). De utgör byggelement i 

innehavarens värld av minnen, symboler och associationer.  

 

92



91 

 

Ett hem kan representera kontinuitet genom en individs livslopp. En av de 

kvinnliga intervjuade beskriver hur hennes föräldrahem har behållit sin status 

som ett hem och utgjort en central plats att återvända till. Hon förklarar detta 

med att hon saknar en egen familj och inte har hunnit rota sig på de många 

platser där hon har bott. Hon säger att det alltid har varit roligt att åka till 

föräldrahemmet och att det alltid har stått för trygghet i hennes liv:  

 

Intervjuaren: Vad betyder ett hem för dig? 

Intervjuad: Jag tror att… jag har liksom växt upp här. Och det vet 

jag att när jag har varit borta och jobbat på andra platser och 

ställen, så jag har nog känt alltid att det har varit roligt att åka hem 

hit. Och även sedan då föräldrarna dog så har jag nog känt en viss 

trygghet här. Min farfar bodde här också då. Han bodde här då när 

jag var barn men farmor var död då, sedan bodde han här i… Ja, 

över 20 år bodde han här då, så han var ju här hela tiden då när jag 

växte upp. 

Intervjuaren: Och vad jag förstår av dig så, så har du alltid 

betraktat det här som ditt hem. Även när du har bott på andra orter i 

Sverige så har du alltid kommit hem. 

Intervjuad: Ja, ja, det har jag gjort. 

Intervjuaren: Men har du haft hem på de här orterna där du har 

varit verksam? Intervjuad: Ja, men inte… Det var ju så när man 

jobbade att man flyttade ju så mycket. Så att man fick ju många 

vänner och så där man bodde, men på något sätt hann man inte att 

rota sig riktigt, utan då skulle man flytta igen. Och då, då hade man 

säkert någon känsla utav också att man inte skulle rota sig för 

mycket, för då var det ju svårare/skratt/ att flytta. Så det här har nog 

varit liksom tryggheten så. 
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I hennes, och flera andra intervjuades, uttalanden finns en uppfattning om tidens 

betydelse för individens känsla av hem och tillhörighet till en plats. För att 

kunna rota sig måste man stanna en längre tid än de få år som hon stannade på 

varje ort.  

 

Föräldrahemmets innebörd, och tillhörighet till en plats, kan förändras genom 

åren då sociala relationer förändras. När en kvinna som är inflyttad i Ydre 

reflekterar över var hon känner sig hemma konstaterar hon att hennes 

tillhörighet till hennes gamla hemort har försvagats. Förändringen inträffade då 

hennes far dog och ”den stora famnen” inte fanns längre, hennes fars famn som 

välkomnade henne och hennes familj hem när de kom för att hälsa på hos 

honom. Den gamla hemorten fick en annan innebörd för henne. Relationen till 

fadern hade varit central för henne och när den upphörde genom hans död hade 

det en stor betydelse för hennes känsla av hem och tillhörighet.  

 

En del intervjuade menar att man har sitt hem där man för närvarande bor och 

att man kan ha flera hem genom livsloppet. En kvinnlig intervjuad säger att 

hemmet alltid är viktigt men att hon har lärt sig att flytta. Hon lägger till att det 

hem hon nu har inte är hennes sista eftersom hon är övertygad om att hon måste 

flytta därifrån, förr eller senare, på grund av att hon och hennes man blir äldre 

och inte kommer att klara av att bo i huset. En annan kvinnlig intervjuad som 

har flyttat många gånger genom livsloppet och som också har bott utomlands är 

den som påtagligast betonar att ett hem är där man är, för som hon säger:  

Egentligen är ett hem där man är. Och det förändrar sig ju i livet, ja. 

Ibland är man där och ibland är man där. Men just då…/---/ Jag har 

inte haft svårt för att flytta heller och jag har alltid trivts dit jag har 

kommit. Så man har väl…hemkänslan har man väl i sig tror jag. 

Eller man har den inte, naturligtvis. Det kan ju också vara så. Jag 
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tänkte också först när man kom till Mellanöstern… jag tänkte: ”O, 

vad hemskt där uppe i bergen och kalt …”. Men när jag kom dit och 

man upptäcker att det finns så vackra saker där, och i den där stenen 

och sanden växer lila blommor och gula blommor och… ja, helt 

fantastiskt. Det gäller bara att upptäcka det dit man kommer. Så jag 

vet nog inget ställe där jag inte har trivts. Som jag tänker efter nu. 

 

Hemmets betydelse kan förstärkas då man är någon annanstans. Det blir en plats 

att längta efter och återvända till. Det spelar inte någon roll hur trevligt man har 

det borta eller hur man har trivts där, längtan hem finns ändå. Det tycks som 

ordspråket ”Borta bra men hemma bäst” har giltighet för många intervjuade. 

Några beskriver hur bilens hastighet ökar ju närmare hemmet de kommer. Man 

behöver inte alltid vara långt borta, i ett annat land eller på en annan kontinent. 

Längtan hem kan väckas då man är en på kort resa till Jönköping. Så är det för 

en manlig intervjuad: 

 

Vi hade med ett par vänner, min fru var nere dit, vi skulle till 

Jönköping. När var det? I måndags var det väl./---/ Och sen när vi 

lämnade Jönköping så sa jag så här: ”Vet ni vad det bästa med den 

här dagen är?”” Nej”, sa de. ”Jo”, sa jag. ”Jag får lämna stan och 

åka hem”. /skratt/ 

 

För denne man är hemmet viktigt: ”Det betyder det mesta”. Men framför allt är 

det för honom en plats att komma tillbaka till.  

 

Hemmet är ofta en plats som man delar med andra människor. Flera intervjuade 

nämner att det är de sociala relationerna som gör bostaden till ett hem. En 

kvinna som intervjuats menar att hemmet är ”kärnan, spindeln och den fasta 

punkten i livet både för vuxna och för barn”. Hon tillskriver en särskild 
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betydelse för mödrars närvaro i hemmet och menar att dagens ungdomar är 

rastlösa och rotlösa eftersom deras mödrar måste arbeta utanför hemmet. Hon 

tillägger att i dag måste båda föräldrarna arbeta eftersom bådas inkomster 

behövs. Men, anser hon, det är barnen som får betala ett pris för det.  

 

Hemmet är också platsen där man kopplar av och dit man kan bjuda släktingar 

och vänner för en trevlig samvaro och kanske för en middag. Också för den 

manlige intervjuade som är ensamstående är det de sociala relationerna som 

utgör hemmet. Hans ensamhet och saknad av nära relation är påtaglig. Han trivs 

väl där han bor och bostaden utgör hans hem. Men han saknar någon att dela det 

med:   

Intervjuaren: Vad betyder ett hem för dig? 

Intervjuad: …ja, det betyder att jag vill ha det…som jag har det här 

nu, så vill jag ha det, va. Men jag saknar en person alltså, det gör 

man ju. Men man saknar…jag skulle vilja ha en, jag skulle vilja haft 

en kvinna som man skulle kunna prata med och göra middag ihop 

med. Och diskutera, precis allting, alldagliga ting…det är det enda 

jag skulle kunna tänka mig. Eller om man hade det här, att inte 

tvunget att man skall bo ihop, utan man kan ha en särbo liksom. 

 

Att hemmet inte är enbart bostaden utan kan omfatta betydligt mer framgår av 

några intervjuer. Så är det för en manlig intervjuad som inkluderar även den 

gård som han har ägt och som han har överlåtit till ett av sina barn. Gården har 

varit hans och hans hustrus hem varför den än i dag ingår i hans uppfattning om 

vad som är hans hem. Där finns också nära sociala relationer som han månar 

om. Det är inte längre han som styr och ställer utan den nya ägaren. Det betyder 

också att ”man får komma med lite goda råd men man får inte lägga i sig för 

mycket”. Men även hela hans närområde utgör hans hem. Hemmet kan sålunda 

användas i en utvidgad mening och inkludera det lokala rummet. Kjell Hansen 
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(1998) som har studerat livet i några byar i norra Sveriges inland beskriver hur 

begreppet ”hem” för människor i byarna var mer än det bostadshus vari de 

bodde. Huset var en del av större enhet, av gården och vidare omgivningar. 

Begreppet ”hem” var knutet till både gård och hembygd.  

Flyttbeslut är inte alltid enkelt 
De intervjuade vill bo kvar i den bostad där de bor i dag så länge som möjligt. 

Men bland dem finns flera som är övertygade om att de inte kan bo kvar hela 

livet, utan måste flytta. Skälet är, menar de, den tilltagande åldern och 

medföljande skröplighet. En av dem, en kvinna, säger: ”Det vet vi ju bägge två, 

att vi inte kan bo här i all evighet. Så är det ju! Så är det ju för alla! Mer eller 

mindre! ”  

 

En man som har flyttat många gånger i sitt liv säger att man vid varje flytt får 

dra upp en del rötter. Han menar att han av erfarenhet vet att sociala kontakter 

blir avbrutna och att det inte känns så bra. Så skedde också vid deras senaste 

flytt, den till Österbymo. Under den tid han och hans fru har bott på orten har de 

knutit en hel del nya sociala kontakter och är väl etablerade där. Om han och 

hans hustru var tvungna att flytta skulle han sakna de relationerna allra mest. 

Samtidigt är han övertygad om att även om de bor kvar i Ydre kommer deras 

sociala kontakter på orten att förändras med tiden. I och med att man åldras 

förlorar man vänner och bekanta på grund av sjukdom och död, säger mannen. 

Redan nu har han uppmärksammat förändringar i umgängeskretsen:  

 

Några som vi har lärt känna här har avlidit under de här åren och 

andra är i ganska dåligt skick. Så att på det viset så vet vi ju att av 

de kontakter vi har nu så kommer ju inte alla finnas kvar om, låt oss 

säga, tio år. Om vi finns kvar så kommer inte alla våra kontakter att 

göra det. Och det är vi naturligtvis medvetna om. 
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Flera andra intervjuade tar också upp hur de skulle sakna sina etablerade sociala 

relationer om de flyttade. Tydligt är att sociala relationer bidrar till deras känsla 

av platstillhörighet. En kvinnlig intervjuad som trivs bra med sina grannar menar 

att man på landsbygden bär omsorg om varandra. Hon själv skulle sakna sina 

grannar och naturen om hon flyttade från Ydre. Livet på landsbygden ger en 

speciell livskvalité för henne. Med åren har hon blivit bekant med landskapet 

och ”lärt känna alla skogsvägar”. Dessa bekanta skogsvägar vill hon inte lämna 

och vara utan. Men hon skulle sakna även sitt hus som är förknippat med 

drömmar om att kunna bjuda hem barn, barnbarn och vänner. Till syvende och 

sist skulle hon ändå allra mest sakna sina goda grannar, sammanfattar hon sina 

tankar.  

 

Att fatta beslut om flytt gör man inte alltid ensam, utan många gånger är också 

andra involverade i sådana beslut och de kan emotionellt beröras av ens 

flyttbeslut. Den kvinnliga intervjuade som bor kvar i sitt föräldrahem tror att 

hennes syskon skulle bli förstämda om de inte hade sitt föräldrahem att komma 

till. För ett par år sedan sökte hon en lägenhet i Österbymo eftersom hon inte 

ville vara så beroende av andras hjälp. Hon erbjöds en trerums lägenhet mycket 

centralt. Efter en tids funderande beslöt hon dock att tacka nej till 

lägenhetserbjudandet och att stanna kvar i den nuvarande bostaden. Hon berättar 

att det var hennes bror som övertygade henne om att hon förmodligen inte skulle 

trivas i den erbjudna lägenheten. Hon upplevde också att brodern gärna hjälper 

henne och att hennes alla syskon är mycket glada för att få komma till sitt gamla 

föräldrahem.  

 

En annan kvinna menar att det finns mycket som hon skulle uppleva som 

smärtsamt vid en eventuell flytt. Hon känner en stark tillhörighet till den gård 

där hon bor och säger sig ha slagit rot där. Hennes känsla av att vara rotad är 

dock inte likadan som hennes makes som är född och uppväxt där, menar hon. 
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Men det skulle ändå vara jobbigt att lämna gården. Hon berättar också om den 

frihet som hör ihop med huset och trädgården som hon uppskattar så mycket. 

Hon befarar att hon inte kunde ställa om sig och att hon inte skulle trivas att bo i 

ett flerfamiljshus eftersom det skulle vara svårt att vara omringad av grannar så 

nära inpå. Det allra svåraste för henne skulle ändå vara förlusten av den närhet 

till barn och barnbarn som hon har i dag. Hon beskriver med inlevelse hur hon 

uppskattar barnbarnens spontana besök och hur roligt det är spela kort eller 

lägga pussel med dem. 

 

Åter en annan kvinna berättar hur hemmet alltid har varit hennes trygghet och 

fasta punkt i tillvaron. Hon säger sig ha starka känslomässiga kopplingar till 

huset. Hon berättar att hennes mor hade sagt att det ”kändes” när hon flyttade till 

ett äldreboende då hon inte längre klarade sig hemma. Det som denna kvinna 

kanske kommer att sörja mest över är det att huset inte kommer att bli kvar inom 

familjen eftersom hon inte har några barn. Hon tillägger att hon inte har svårt att 

anpassa sig vart hon än kommer. ”Det är inget jag sörjer för, för det tror jag går 

bra.”, säger hon. Hon har dock bestämt att om hon måste flytta skall hon komma 

ihåg att vara tacksam för att hon har fått bo så länge i huset och att hon har haft 

det så bra så länge. ”Livet är ju så.”, sammanfattar hon och fortsätter att ”om det 

är så att man känner att man inte orkar då blir det lättare att flytta och lämna 

huset”. Flera andra intervjuade har samma uppfattning. När man hamnar i en 

situation då man inte mäktar med vardagen, när man inte orkar sköta hem och 

hushåll, då blir det också lättare att flytta. De tror att det är enklare att släppa 

taget, när det inte finns alternativ. Då är man tvingad att överväga andra 

alternativ av boendeformen och platsen.  

 

En manlig intervjuad beskriver ingående hur han har byggt sitt hus från grunden 

och konstaterar att han inte kan tänka sig flytta därifrån. Exakt vad han skulle 

sakna kan han inte specificera: 
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Jag skulle sakna det bara! Jag kan inte peka på någonting. utan jag 

kan inte tänka mig att överge det. Jag har liksom grävt grunden 

själv, jag byggt hela huset själv och jag har… varenda planka och 

varenda fönster, varenda tapet. Det gör att man fäster sig vid det. Så 

jag skulle väl sakna det där. Jag har timrat vedbod och snickarbod 

och gjort jordkällare och utedass och trädgårdsskjul. Det har 

blivit… bebyggd tomt det här. Sen på somrarna så slår jag 

trädgården, det är ett nöje/---/ Ja det blir en del hö, det torkar jag 

och lägger ihop. Så då kommer en kvinna som har får. Hon får det 

höet av mig. Hon är jätteglad över att få färskt blomsterängs hö till 

fåren. Jag får trädgården skapligt slagen. Och artrikedomen har 

ökat väldigt. Innan jag började bygga var det nästan bara koskit och 

smörblommor, nu är det en oändlig massa arter. 

Kvarboendeprincipen har länge dominerat bland äldre. Principen betyder att 

man bor kvar i den bostad där man redan bott under en längre tid så länge man 

kan och flyttar först när behovet av hjälp ökar eller man känner att man inte 

orkar med den bostad man har. Kvarboendeprincipen har varit – och är – också 

den officiella policyn i Sverige. Socialstyrelsen uttrycker det enligt följande: 

”En hörnsten inom svensk äldrepolitik är att underlätta för äldre personer att 

leva ett självständigt liv” (Socialstyrelsen 2007). Viljan att kunna bo kvar i sitt 

hem genomsyrar också de intervjuades tankar om framtiden. Till den 

önskan bidrar både känslomässiga och identitetsmässiga aspekter. Liknande 

resultat framgår av den enkätstudie som gjordes i Ydre. 70 % av de som svarat 

på enkäten säger att de inte har några planer på flytta till en annan bostad.  

Att bo kvar i Ydre eller flytta annorstädes 
I flera intervjuades utsagor framträder den kronologiska åldern som förklaring 

till olika förändrade kapaciteter och förmågor som de förväntar kommer att 

inträffa. Åldrandet förknippas med sjukdomar, det ses som försämring av olika 
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funktioner och något som påverkar kapaciteten att agera. I utsagorna finns 

tydliga uppfattningar om kroppen som en resurs eller ett kapital som kommer att 

svika då den åldras. Flera intervjuade har erfarit sjukdomar, både egna och 

närståendes. Kroppens och dess funktioners betydelse för individens existens 

och identitet blir uppenbar. Den fysiska kroppen är påtaglig; dess trötthet, 

skador och sjukdomar får konsekvenser i en mängd sammanhang (jfr Jeppsson 

Grassman, 2005; Shilling 2006). De intervjuades vardag har förändrats på olika 

sätt och de har utvecklat olika strategier för att hantera och bemästra den, 

framgår av intervjuerna. De intervjuade tar inte den materiella kroppen för 

given, men de förefaller förhålla sig odramatiskt till den förväntade 

skröpligheten.  

 

Som redan framgått har en av de intervjuade flyttat till Österbymo med tanke på 

framtiden och det egna åldrandet. Han ser den nuvarande bostaden som en 

bostad där han och hans hustru kan bo länge. Denne man känner väl till 

möjligheten att få hemtjänst om han skulle få behov av den. Han berättar om 

kommunens planer på att bygga trygghetsboende. Han berömmer kommunen 

som enligt honom har en policy som gör det möjligt för par att flytta 

tillsammans även om endast den ena av dem är i behov av särskilt boende. Detta 

förfarande finner han mycket tillfredställande och lugnande. Han lägger till att 

han är medveten om att detta inte är självklart överallt i Sverige. Att kunna bo 

tillsammans oavsett boendeform nämns som mycket viktigt även av några andra 

intervjuade. Denne intervjuade bekymrar sig i likhet med några andra för Ydres 

framtid. Att kommunen uppfattas som avfolkningsbygd oroar dem. De funderar 

över vad som händer i kommunen om befolkningsunderlaget minskar ännu mer. 

En intervjuad man befarar att kommunen i framtiden inte kanske kommer att 

fungera som tidigare och att det ”rent praktiskt skulle vara mindre lyckat att bo 

kvar”. Om förutsättningarna förändras till det sämre och servicen försämras 

ännu mer kan de påverka hans och hans hustrus vilja att bo kvar.  
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Att eventuellt behöva byta boendeform från hus till lägenhet upplevs av flera 

som ett stort och svårt steg. För dem känns tanken på ett lägenhetsboende, till 

exempel i äldreboende, främmande, rentav otänkbart. Så är det för en manlig 

intervjuad som säger att han inte kan tänka sig att bo i lägenhet. Han uppskattar 

den frihet som det egna huset tillåter. Frihet för honom är bland annat att han 

slipper grannar i sin omedelbara närhet. Men, säger han som så många andra, att 

om han blir så pass dålig att han blir tvungen att flytta, ja, då måste man 

acceptera det: ”Då är det inget att göra åt. Men än så länge kan jag bo kvar.” 

Lika bestämt som han ogillar lägenhetsboende ogillar han också tanken på att bo 

i en stad: ”Jag har ju bott här i hela mitt liv och skulle aldrig tänka mig att flytta 

till en stad. Men däremot om man hade blivit född i en stad, kanske det hade 

blivit helt annorlunda. Då ville jag nog inte flytta hit.” Han menar att den miljö 

man är van vid från barn- och ungdomen formar en, så som Ydre har format 

honom. En annan intervjuad resonerar på likande sätt. För denna kvinnliga 

intervjuade är det självklart att bo kvar i Ydre. Hon säger sig känna en stark 

tillhörighet till Ydre eftersom hon har bott där hela sitt liv. Hon lägger till att 

hon har varit med om så mycket i sitt liv och att hon har sett så mycket av livet i 

Ydre, och det vill hon följa även i fortsättningen.  

 

Livet lider mot sitt slut, varje dag för oss närmare döden, konstaterar en kvinna i 

intervjun, och menar att tankar om livets sista tid och döden blir vanligare ju 

äldre man blir. Hon känner sig trygg med att åldras i Ydre eftersom kommunen 

enligt henne har ordnat väl i centralorten Österbymo för äldre personer:  

Intervjuad: Det gör man ju naturligtvis, för att... För varje dag som 

går, om vi säger så, så vet man ju att man närmar sig slutet. Det är 

ju så. Det är ju så för oss alla, men jag tror man tänker mer på det 

när man blir äldre. Så att… Men sedan är jag inte… Jag menar, 

man vet ju att saker och ting ordnar sig, för det, det gör det ju. På 
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något sätt gör det ju det, och jag är inte orolig så, för att… Men det 

är klart man tänker på det, det gör man. 

Intervjuaren: Du sa att allt ordnar sig? 

Intervjuad: Ja. Ja, det vet man ju inte heller, men… /skratt/ Men 

man får ju liksom… Man får tro att det gör det. Och här i Österbymo 

är det ju ganska så väl ordnat, för det är ju ett pensionärssamhälle. 

Eller det är mycket pensionärer.  

Denna kvinnliga intervjuade är en av flera som har erfarenheter av äldreboendet 

Solängen i Österbymo. Hennes mor har bott på Solängen och hon har enbart 

goda erfarenheter därifrån. Hon berättar också att det finns fina lägenheter och 

småhus i Österbymo som man kan hyra. Det är ett möjligt alternativ, menar hon. 

Hon har inte undersökt vilka möjligheter hon skulle ha att få tag på ett sådant 

boende. Däremot följer hon utvecklingen via tidningar och är av den 

uppfattningen att det inte finns några problem att få ett bra boende i fall det 

skulle behövas. Som sagt, hon vill bo kvar i Ydre. Skälet till detta är det att hon 

har bott där så länge och att hon har sitt nära sociala nätverk där. Dessutom har 

hon sina föräldrars grav i kyrkogården i Ydre som hon sköter om. Deras grav 

förankrar henne till platsen.  

 

Men än är det inte aktuellt för henne att flytta. Hon berättar hur hennes bekanta 

har uppmuntrat henne att flytta från sitt något ensligt belägna hus till 

Österbymo, men hon har inte riktigt nappat på idén. Hon tycker att hon ännu 

orkar sköta hem och hushåll. Hon är tveksam till att flytta eftersom hon inte 

riktigt vet hur det är att bo i en lägenhet: ”Vad skall jag göra då i en lägenhet?” 

Hon visar liknande tveksamhet som några andra som bor i hus. När man bor 

i ett hus har man mycket arbete med både hus och trädgård. Men den dagen då 

hon inte längre orkar med alla sysslor blir det lättare att flytta, säger hon, för då 

finns det inga alternativ: ”Man kan ju inte tänka att man måste bo så här till 
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varje pris, utan känner man att det tar emot och man tycker att det blir lite för 

jobbigt, då….”  

 

Flera intervjuade resonerar att det, att bo på ett äldreboende, kräver en viss 

anpassningsförmåga. Så även denna intervjuade kvinna. Hon säger sig vara en 

”icke stridig” person så att hon kommer nog inte ha svårt att ta emot hjälp från 

hemtjänsten om hon skulle behöva det: ”Jag tror att man får liksom anpassa sig, 

eller rätta sig efter förhållandena. Ja, det måste man ju, Men jag tror inte att jag 

speciellt svårt att göra det”. Hon tänker som många andra att den dagen kommer 

då man inte har alternativ att välja mellan utan man måste flytta från den 

nuvarande bostaden och att det då inte kommer att vara så svårt. När kroppsliga 

krafter avtar och man inte kan bemästra vardagen då är det lätt att släppa taget 

och acceptera att man är i behov av hjälp. En av de intervjuade, en kvinna, säger 

att hon vill bo hemma så länge hon kan sköta sig själv, men om hon blir så 

skröplig eller så förvirrad att hon inte vet vem hon är eller vad hon gör, ja, då 

blir det nödvändigt att flytta till äldreboendet Solängen i Österbymo. ”Då är jag 

glad att någon tar hand om mig”, slår hon fast. Hon räknar inte med att hennes 

barn skall ta hand om henne när hon blir skröplig och är i behov av omsorg; 

Jag säger som jag brukar göra: Jag är väldigt tacksam för att det 

finns ett ålderdomshem i Österbymo som jag kan komma till, när 

barnen inte orkar med mig längre. Jag hoppas att jag inte ska vara 

en sådan belastning för dem men det vet man aldrig.  

En manlig intervjuad säger med bestämdhet att han vill bo på Solängen i 

Österbymo den dagen då han inte kan bo kvar på gården. Valet faller på 

Österbymo eftersom han där känner många människor som är jämngamla med 

honom och han hoppas att träffa dem på äldreboendet. Också han framhåller att 

han och hans hustru vill bo tillsammans även om någon av dem skulle bli 

skröplig. Han har inte skaffat sig information om kommunens boendealternativ. 
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Det behöver han inte göra, menar han, eftersom hans föräldrar ”slutade sina liv” 

på äldreboendet i Österbymo. Han och hans hustru har besökt dem på 

äldreboendet många gånger under årens lopp och känner till boendet väl. 

Föräldrarna var ofta tillbaka på gården. Särkilt hans mor njöt av det eftersom 

hon enligt honom saknade gården. Hon hade många fina minnen därifrån. Men 

även hans far kunde trivas av att vara tillbaka, särskilt vackra sommarkvällar. 

Men, tillägger den intervjuade mannen, fadern ”var inte så känslig för sådant”.  

 

En annan man vars mor har bott på Solängen en längre tid berättar att modern 

har varit mycket nöjd med sitt boende där. Han säger att modern alltid är vid 

gott mod och på glatt humör när han och hans hustru hälsar på henne på 

Solängen. Men ”åldrandet smyger sig på henne”, säger den intervjuade mannen, 

och därför önskar hon att få dö ifrån. Eftersom modern fortfarande vill hälsa på 

gården brukar han hämta henne dit. Han själv vill bo kvar på gården så länge 

som det är möjligt. Endast en allvarlig sjukdom skulle få honom bort därifrån. 

Det samma skulle gälla om han inte kan köra bil. Han säger som så många 

andra: ”Så länge jag kan köra bil så är det inga problem.”  

 

Det senaste decenniet har några nya bostadsformer utvecklats speciellt för äldre, 

seniorboende och trygghetsboende. Till dem kan man flytta på eget initiativ. 

Seniorbostäder har de senaste åren ökat i antal, inte enbart i storstäder utan 

också i mindre städer och i samhällen. Endast en intervjuad kommenterar 

seniorbostäder. Hans uppfattning om dem är mycket bestämd och negativ:  

 

Det är det värsta jag kunde tänka mig. Då skall det bara sitta 

gamlingar överallt. Inga barn. Inga hundar. Ingenting skall man få 

se. Inga mammor med barn, utan bara gamlingar som ska stänga in 

sig där. Jag tycker att det är skrämmande. Man har ju varit i London 

och sett hur bostadsområden…. där sitter en gubbe som dörrvakt. 
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Och man måste ha passerkort. Och de där seniorboenden är lite åt 

det håller, vet du.  

Många av dem som deltog i enkätstudien i Ydre har synpunkter på 

boendemöjligheter i Ydre. Av enkäterna framgår att äldreboendet Solängen har 

ett mycket gott rykte och flera hänvisar till egna erfarenheter då deras föräldrar 

eller svärföräldrar har bott där (Hagberg, 2010). Men det finns också andra 

uppfattningar. Solängen i Österbymo framstår inte som lockande alternativ för 

alla. Till exempel menar en kvinnlig intervjuad att Solängen har varit ett mycket 

bra boende för de äldre, men hon befarar att det så inte är så längre, hon har 

nämligen hört rykten om det.  

 

Sammanfattningsvis kan framhållas att de intervjuade vill bo hemma så länge 

som möjligt och att hemmet har många betydelsefulla innebörder. Hemmet står 

för trygghet i tillvaron. Likaså kan konstateras att många vill bo kvar i Ydre 

även om de skulle behöva flytta till en annan boendeform. Ydre som plats är 

betydelsefull på grund av bland annat viktiga sociala relationer och känsla av 

tillhörighet till platsen. Bilden är dock inte entydig. Det finns en del intervjuade 

som inte vill bo kvar i Ydre i fall de skall flytta från sin nuvarande bostad. 

Centralorten Österbymo framstår inte som ett tänkbart alternativ för dem. En 

kvinna som intervjuats befarar att hon skulle bli lika låst i Österbymo som där 

hon bor i dag, en bit utanför Österbymo, om hon inte kan köra bil. Av denna 

anledning vill hon flyta till Tranås eller Eksjö där man har nära till service av 

olika slag. För henne är de värden som är sammankopplade med Ydre beroende 

av den rörlighet som bilen erbjuder. Även enkätstudien från Ydre pekar i samma 

riktning, det vill säga att man bor kvar på en ort därför att vardagen fungerar. 

När platsnyttan minskar då man exempelvis inte kan köra bil ökar benägenheten 

att ompröva boendet och den plats där man bor (Hagberg, 2010).  
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En manlig intervjuad resonerar så att om han behövde flytta till en annan 

boendeform skulle han vilja bo och åldras i Tranås. Där finns hans och hans 

sambos barn. Dessutom har han vänner och bekanta i staden. Även en kvinnlig 

intervjuad skulle vilja flytta helst till Tranås, för hon har alltid tyckt om staden: 

”Lite lagom stor och där finns det mesta.” Att bo i Österbymo eller på någon 

annan ort i Ydre tilltalar inte henne. Antingen bor hon på landet som hon gör nu 

eller så tar hon ”klivet direkt” till en mindre stad. Hon menar att det är ”lika 

dött” i Österbymo eller i Asby som det är där hon bor. Dessutom är inte 

Österbymo någon vacker ort, säger hon: ”Den är väldigt tråkig. Den har inget 

ansikte. Den har inget….” Måste hon av någon anledning lämna det hus där hon 

bor nu och det landskap som hon värdesätter är det lika bra att flytta till Tranås, 

säger hon. Hon har en viss anknytning till Linköping men dit vill hon inte flytta 

eftersom staden är för stor och ”är inte tillräckligt vacker där på slätten”. Hon 

kan rentav flytta utomlands, till ett något sydligare land. Hon drömmer ibland 

om att sitta under en parasol och läsa en god bok. Denna kvinna är den enda 

bland de intervjuade som kan tänka sig att som äldre bo utomlands. Hon är dock 

inte unik. Antalet äldre migranter, som flyttar från rika länder med relativt höga 

levnadskostnader och mindre behaglig klimat till angenämare miljöer, ökar. De 

benämns som snowbirds. Liknande den migration som sker från Sverige till t.ex. 

Spanien förekommer också från Japan till Australien och Nya Zeeland, från 

Nord-Amerika till Latinamerika och Filipinerna (Castles, 2002).  

 

Hur äldre skall bo är en aktuell fråga. Intresset för äldres boende och 

boendebehov har ökat på sistone. Kommunerna behöver en strategi för hur de 

skall möta den åldrande befolkningen och deras bostadsbehov (Hagberg, 

Abramsson & Lukkarinen Kvist, 2010). Intresset för de äldres boende handlar 

inte enbart om de allra äldsta och deras behov av vård- och omsorgsboende utan 

även om de kommande äldre, det vill säga om dem som är mellan 55 och 65 år 

gamla, och olika boendealternativ för dem. Intervjuerna i Ydre visar – kanske 
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föga förvånande – att de intervjuade vill bo kvar i sina hem så länge som 

möjligt. Flera av dem har vidtagit åtgärder som underlättar deras framtida 

boende. De har utvecklat strategier som möjliggör för dem att kunna hantera och 

bemästra vardagen även i fortsättningen. Intervjuerna visar också hur de flesta är 

övertygade om att de måste flytta till en annan boendeform när – eller om – 

deras krafter avtar. Att kunna köra bil är en viktig del av de intervjuades 

vardagsliv. När förmågan att göra det upphör får det en avgörande betydelse för 

deras möjlighet att bo kvar. För de intervjuade har hemmet är en mängd 

betydelsefulla och positiva innebörder. De föreställer sig att om deras krafter 

avtar och de inte klarar av vardagen blir det trots allt lätt att flytta och anpassa 

vardagen efter nya omständigheter. För en del intervjuade är det självklart att bo 

kvar i Ydre. För några andra i sin tur är inte tillhörigheten till Ydre någon 

avgörande betydelse för deras val av bostadsort. I några fall vill man flytta dit de 

har nära sociala relationer och i några fall vill man ha tillgång till en god service 

och bra kommunikationer som underlättar deras vardag. I något fall vill man 

njuta av ett behagligare klimat. 
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