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

I ett forskningsprojekt undersöker vi hur äldre som lever på landsbygden ser
på sitt eget och andras åldrande. En av våra utgångspunkter är att det finns en
stor variation i sättet att leva och därmed i att åldras. Äldreforskningen
behöver undersöka denna variation för att kunna ifrågasätta de schabloner
som finns om vad åldrande innebär för individer och samhälle – schabloner
som oftast utgår från studier av ett ”normalt” åldrande i stadsmiljöer. I denna
rapport undersöks vad det innebär att åldras som ensamstående man utan
barn på landsbygden. Rapporten bygger på intervjuer med elva män i åldern
68 till 84 år. Utifrån ett livslopps- och genusperspektiv beskrivs vad det har
betytt, och alltjämt betyder för dem, att leva utanför tvåsamhetens ramar och
att åldras utan barn.
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Förord 

Vid NISAL bedrivs samhällsvetenskaplig forskning om äldre människor, äldre-

livet 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 Grass-

man, Jan-Erik Hagberg, Mirjaliisa Lukkarinen Kvist och Magnus Nilsson, alla 

verksamma vid NISAL. Lukkarinen Kvist och Nilsson har genomfört de delstu-

dier och individuella intervjuundersökningar som är stommen i projektets empi-

riska del. 

I den här skriften som är skriven av Magnus Nilsson redovisas en studie av hur 

livet gestaltar sig för äldre ensamstående och barnlösa män på landsbygden. De 

män som har intervjuats har levt som ensamstående större delen av sina liv. De 

flesta lever i det område där de växte upp och några bor kvar i barndomshem-

met. Nilsson undersöker på vilka sätt det har haft betydelse för männen att avvi-

ka från den samhälleliga normen att bilda familj och få barn. I skriften diskute-

ras vad platsen de bor på betyder och vad det innebär om ingen kan ta över hus 

och mark som gått i arv i generationer. 

Studien behandlar också det särskilda med att åldras på landsbygden och hur 

männen är integrerade i lokalsamhället. Landsbygdskommuner har ofta många 

fördelar för dem som är äldre – väl fungerande sociala nätverk och vacker natur. 

Men i den aktuella kommunen, 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. 
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Denna skrift är den tredje i en serie av fyra. I den första ‖Åldrande på landsbyg-

den. Att leva som äldre i Ydre‖ författad av Hagberg har resultaten från en en-

kätstudie om bl.a. boende som äldre presenterats. I den andra skriften studeras, 

författad av Mirjaliisa Lukkarinen Kvist redovisas en studie av hur blivande äld-

re (55-64) och äldre (65-74) ser på sitt boende och att åldras på landsbygden. I 

den fjärde kommer ett sammanfattande perspektiv på åldrande i olika geografis-

ka kontexter att behandlas. 

Äldreforskningen har hittills i liten utsträckning undersökt vad det innebär att 

åldras i olika landsbygdsmiljöer. Vårt forskningsprojekt 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 människor personer som har medverkat i våra 

undersökningar. 

Norrköping i juli 2011 

Jan-Erik Hagberg 

Projektledare 

  



5 
 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................ 7 

Tillvägagångssätt .............................................................................................. 10 

Etiska överväganden ........................................................................................ 13 

Tidigare forskning ............................................................................................... 16 

Landsbygd och åldrande .................................................................................. 16 

Landsbygden som livsmiljö ............................................................................. 20 

Maskulinitet och ett normerande livslopp ........................................................ 25 

Ensamstående utan barn ................................................................................... 34 

Männen och deras liv .......................................................................................... 39 

Uppväxten ........................................................................................................ 39 

Ungdom ............................................................................................................ 47 

Arbetet och dess betydelse ............................................................................... 49 

Boendet ............................................................................................................. 60 

Marken och fisken ............................................................................................ 68 

Sociala kontakter och det dagliga livet i landsbygdsmiljön ............................ 73 

Att åldras .......................................................................................................... 89 

Framtiden ......................................................................................................... 93 

Att vara ensamstående ...................................................................................... 97 

Att ha en väninna............................................................................................ 111 

Att åldras utan barn… .................................................................................... 116 

Avslutning: Maskulinitet, åldrande och landsbygd ........................................... 127 

Åldrande på landsbygden – forskning behövs ............................................... 131 

Referenser .......................................................................................................... 133 



6 
 

 

  



7 
 

Inledning 

I Sverige har det gjorts få studier av vad det innebär att åldras på landsbygden. 

Den övervägande majoriteten av forskningen om äldre människor och deras 

livsvillkor produceras med empiriskt material, såväl som frågeställningar, som 

tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som det urbana livet ger. Det urbana 

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

som saknas där i förhållande till livet i staden. Kunskapsutvecklingen om livet i 

glesbygd har därmed kommit att hamna i skymundan (SOU 2006:106). Denna 

studie är ett bidrag till forskningen om att åldras på landsbygden och i fokus är 

livet och livsvillkoren för äldre ensamstående män utan barn utifrån ett genus-

perspektiv. För studien har elva ensamstående barnlösa män på landsbygden in-

tervjuats.  

Det finns många föreställningar om de som av olika anledningar kommit att leva 

utanför den heterosexuella tvåsamhetens norm och levt ensamstående och aldrig 

fått barn (Adeniji 2008; Ambjörnsson & Bromseth 2010). Äldre ensamstående 

män utan barn betraktas också ofta som en homogen grupp, både i allmänhetens 

ögon och i forskning (Dykstra & Hagestad 2007a). I än högre grad finns det 

starka föreställningar om sådana män på landsbygden (Nilsson 1999; Nordin 

2007). Ofta kallas dessa män för ungkarlar och i norra Sverige används beteck-

ningen gammpojkar, vilket till sin konstruktion antyder att de inte är riktiga 

män; de är unga män eller gamla pojkar. Begreppet ungkarl refererar till en yng-

lingamaskulinitet. Historiskt är det också så ogifta män många gånger har be-

traktats (Nordin 2007). En ogift man var en ofullständig man skriver Ella Jo-

hansson (1994) i sin studie av skogsarbetare i Norrland under början av 1900-

talet. Men begreppet ungkarl har både positiva och negativa konnotationer. Som 

Bo Nilsson (1999) skriver så kan ungkarlen representera frihet, att var obunden 

och självständig. Men begreppet associeras också till ensamhet, isolering och att 

vara socialt hämmad, inte riktigt vuxen. De föreställningar som finns om männi-
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skor som lever ensamma skiljer sig mellan stad och land. I staden används nu-

mer det mer positivt laddade begreppet singel och det har en ungdomligare 

klang som gör det mer laddat med ett löfte om en annan framtid än begreppen 

ungkarl och gammpojke.  

Det finns flera skäl att ägna äldre ensamstående män utan barn uppmärksamhet. 

Den stora majoriteten av äldre män lever med en partner, och överlevs av en 

partner. Det är färre män än kvinnor som lever sina sista dagar ensamma. De 

män som är i fokus för denna undersökning gör det, men utifrån andra förutsätt-

ningar än de som har varit sammanboende under många år och förlorat sin part-

ner sent i livet (Rubinstein 1986). Många diskussioner om den informella om-

sorgen av äldre utgår från att nära släkt, i form av partner och barn, finns som ett 

antingen närvarande eller frånvarande stöd (Jegermalm & Jeppsson Grassman 

2009a; 2009b; Nordberg 2007). Dessa män har inte detta stöd. I detta fall finns 

inte barn med ens som potentiella hjälpare (Dykstra & Hagestad 2007a). I dags-

läget är kunskapen svag kring hur ensamstående män utan barn förhåller sig till 

sin omsorgssituation (Dykstra & Hagestad 2007a; 2007b) och det är viktigt att 

utveckla denna kunskap för att samhället ska kunna möta de behov som kan fin-

nas i gruppen.  

Det finns luckor i forskningen om vad betyder att åldras utan barn (Dykstra & 

Wagner 2007; Wenger 2009) och ambitionen med denna rapport är att bidra till 

att öka kunskapen om vad det innebär att åldras utan barn och i vilka avseenden 

det har betydelse för hur livet gestaltar sig, framförallt i den senare delen av li-

vet. Studien lyfter också fram vad det kan innebära att leva och åldras på lands-

bygden innebär. Landsbygden är, precis som urbana områden, varierade och be-

står av många olika miljöer och det är viktigt att lyfta fram de olika förutsätt-

ningar som den lokala livsmiljön kan betyda för livet som äldre (Philipson & 

Scharf 2005). Förutom att studien tar avstamp i forskning om att åldras på 

landsbygden har den också ett uttalat genusperspektiv och studien placerar sig i 
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den forskning som fokuserar på skärningspunkten mellan åldrande och maskuli-

nitet. Det är en skärningspunkt som forskare alltmer kommit att intressera sig 

för, även om intresset än så länge är förhållandevis lågt (Calasanti & King 

2005). Eftersom maskulinitetsforskningen i liten utsträckning studerat äldre män 

och betydelsen av åldrande (Spector-Mersel 2006) är ambitionen att studien ska 

bidra till förståelsen av ålderns betydelse för hur maskulinitet tar sig olika for-

mer och uttryckssätt. Tidigare forskning har visat att det ofta finns mindre ut-

rymme för avvikelser från maskulinitetsnormer på landsbygden än i urbana om-

råden (Nordin 2007). Det gör det extra viktigt att förstå männens erfarenheter ur 

ett genusperspektiv. I projektet studeras därför hur normer och föreställningar 

om maskulinitet, heterosexualitet och normer om tvåsamhet samverkar med fö-

reställningar och upplevelser av ålder i männens livsberättelser. Detta är inte 

minst intressant eftersom tidigare forskning har visat att äldre ensamstående män 

på landsbygden som inte har barn i stor utsträckning lever hela sitt liv på den 

plats där de växte upp (Wenger 2001a) och därför också kan behöva förhålla sig 

till de rådande normerna på ett annat sätt än män i mer urbana miljöer. 

Att det finns starka föreställningar om äldre ensamstående män på landsbygden 

har inte minst blivit tydligt då jag pratat med människor i min omgivning om 

studien. De allra flesta har blivit väldigt intresserade när de fått höra om studien. 

Detta står i skarp kontrast till de reaktioner man brukar få när man säger att man 

forskar om äldre människor och om att åldras. I detta fall förefaller det handla 

just om att de har starka föreställningar om dessa män, att de är socialt svåra 

personer, missanpassade och kanske också lite galna. Det finns något lockande i 

den annanhet de representerar. Min egen erfarenhet efter att ha träffat och samta-

lat med dessa män är att de är högst vanliga, och liksom alla andra har de unika 

livsbanor med både glädje och sorg i livet. Det finns det som skiljer dem från de 

som kommit att leva i ett parförhållande och fått barn, men framförallt är skill-

naden att de genom sina vuxna liv levt i relation till dessa föreställningar, före-
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ställningar om att vara annorlunda på olika sätt och att inte leva upp till normen 

om det heterosexuella parförhållandet. Men det finns också många andra dimen-

sioner och aspekter av deras liv och ambitionen med denna rapport är att visa 

upp både det som förenar och det som skiljer dem från varandra. 

Genom att fokusera denna grupp är det möjligt att problematisera de föreställ-

ningar som finns om gruppen och samtidigt bidra med viktig kunskap om att 

åldras i landsbygdsmiljö. Utgångspunkten för studien är därför inte att göra en 

studie utifrån vad dessa män saknar i sina liv, utan istället är det viktigt att stude-

ra och undersöka de alternativa livsval de gjort samt de sätt de lever sina liv på 

och utvecklar sina relationer till andra människor.  

Det är alltid en avvägning man gör när man ska försöka fånga ett levt liv i form 

av text. Texten är sitt eget sammanhang och skriven utifrån specifika utgångs-

punkter. I denna rapport gestaltar sig detta i svårigheten att skapa en berättelse 

utifrån de gemensamma dragen hos de män som intervjuats för studien och sam-

tidigt göra männen rättvisa som individer. Varje man som intervjuats för denna 

studie har ett livsöde som vart och ett är värt en egen bok.  

Rapporten är upplagd med en inledande teoretisk del och en resultatdel, som då 

behandlar intervjuerna. Den teoretiska delen innehåller en relativt omfattande 

genomgång av forskningen om vad det betyder att leva som ensamstående äldre 

man utan barn utifrån flera olika perspektiv. Tanken är att det ska bilda en fond 

gentemot vilken männens livsberättelser kan förstås. 

Tillvägagångssätt 

Studien har genomförts i en liten landsbygdskommun i södra Sverige. Denna 

kommun valdes på grund av att den ligger i ett stort skogs- och landsbygdsom-

råde. Kommunen består av flera mindre orter där det bor mellan ett par hundra 

och omkring tusen personer. Näringslivet i kommunen domineras av jord- och 

skogsbruk samt tillverkningsindustri. Den offentliga sektorn är en stor arbetsgi-
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vare. Många av de yrkesverksamma arbetspendlar till större orter i angränsande 

kommuner. Andelen personer över 65 år är drygt 23 procent i kommunen. I riket 

är den 18 procent. Nedan redogörs för hur projektgruppen gick till väga för att 

komma i kontakt med männen och sedan beskrivs hur intervjuerna genomfördes. 

Ett grundläggande förarbete gjordes för att ringa in de äldre män i den aktuella 

kommunen som var ogifta, levde ensamma och inte hade barn. Genom SPAR-

registret fick vi tillgång till adresser till samtliga ensamstående män i den aktuel-

la kommunen; 147 stycken. Vi hade därigenom fått uppgifter att av dessa skulle 

50 stycken tillhöra studiens målgrupp. För att få grundläggande data om gruppen 

och möjliggöra en kontakt med männen skickade vi ut en enkät till männen. I 

enkäten ställdes frågor om boende; boendeform, boendets karaktär och hur länge 

man har bott i kommunen. Enkäten innehöll också frågor om civilstånd och om 

de har barn. Likaså finns det frågor om de har för avsikt att flytta till en annan 

boendeform.  

Det var 105 personer som svarade på enkäten. Av dessa var det 33 som var en-

samstående och inte hade barn. Något som kan vara värt att påpeka är att av de 

män som svarade visade sig ungefär 20 procent vara sambo med en kvinna och 

således inte ensamboende. Av de 33 som tillhörde gruppen i fokus för studien 

visade sig elva kunna tänka sig att bli intervjuade. Intervjuerna skedde huvud-

sakligen vintern 2009/10 och det kalla och snöklädda landskapet kom att prägla 

intervjuerna bland annat genom att det i vissa fall försvårade framkomligheten. 

Den myckna snön och kylan var också ett samtalsämne som hade en stor bety-

delse när männens livsvillkor och framtid kom på tal i intervjuerna. Snön gjorde 

det påtagligt att många av männen var beroende av sin egen muskelstyrka eller 

att de var beroende av andra för att upprätthålla sitt boende. Några av männen 

bor i hus som ligger på platser som är svåra att hitta till om man inte känner till 

vägen och vad områden heter. Snön gjorde det också svårare att hitta då land-
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märken inte var så tydliga som annars. Utan en GPS hade jag varit vilse fler 

gånger än jag hittat fram. 

Intervjuerna genomfördes i samtliga fall hemma hos informanten. De erbjöds en 

alternativ lokal i kommunens centralort ifall de hellre skulle vilja träffas där. Det 

var dock ingen som visade ett intresse för det. Intervjuerna blev överlag långa. 

De allra flesta var mellan 2,5 – 3,5 timmar och två intervjuer var omkring en 

timme. Att två intervjuer blev så mycket kortare hade i det ena fallet att göra 

med att mannen skulle iväg på en aktivitet. I det andra fallet handlade det om att 

mannen inte sa så mycket. Svaren på mina frågor var kortfattade. En nära släk-

ting kom in efter en timmes intervju och intervjun avbröts då och övergick då till 

ett livligt samtal mellan informanten och hans släkting. 

Livsloppet genom intervjuer 

Analytiskt och metodologiskt utgår studien från ett livsloppsperspektiv för att 

förstå de äldre männens nuvarande situation. Detta perspektiv betyder att fokus 

riktas på individens hela livslopp och inte enbart en enskild livsfas, som till ex-

empel livsfasen som äldre (Hareven 2000). Metodologiskt innebär det att studi-

en utgår från intervjuer som datainsamlingsmetod. Intervjuerna är så kallade 

livsloppsintervjuer där man frågar om definierande händelser såväl som varda-

gens rutiner och hur livet har förändrats över tid, från barndom till ålderdom 

(Arvidsson 1998). Intervjuer med ett livsloppsperspektiv har lyfts fram som en 

särskilt effektiv metod när der gäller att studera maskuliniteters dynamik över 

tid (Connell 2003). Metoden har också använts för att studera åldrande på ett 

framgångsrikts sätt (se t.ex. Öberg 1997; Thorsen 1998; Jeppsson Grassman 

2008; Snellman 2009; Trentham 2010). Analytiskt innebär det ett tolkningsarbe-

te som tar hänsyn till tidsdimensionen och det unika i informanternas livslopp 

eftersom det förflutna har en stor betydelse för hur nuet gestaltar sig, liksom hur 

de tänker kring framtiden (Giele & Elder 1998). Den retrospektiva karaktären på 

intervjuerna innebär att det blir extra viktigt att betona att vad som uttrycks i in-
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tervjun konstrueras i den interaktion som sker vid intervjutillfället och att inter-

vjuerna måste analyseras både som en berättelse om det levda livet och som en 

berättelse konstruerad vid ett specifikt tillfälle.   

Livsloppsperspektivet som ett analytiskt redskap speglas i det empiriska avsnit-

tet genom att jag redogör för hela livet utifrån deras livsberättelser. Jag försöker 

här inte konstruera ett strömlinjeformat livslopp utan ambitionen är istället att 

också redogöra för inkonsekvenser och skillnader både mellan männen och ock-

så inom de enskilda männens berättelser. Det förflutna används också för att för-

söka förstå deras nuvarande situation och det som de berättar om sina liv.  

Etiska överväganden  

Äldre ensamstående män utan barn är en liten grupp i samhället. Det är också en 

grupp vars perspektiv på tillvaron i liten utsträckning kommit till uttryck i forsk-

ning. Detta innebär att det finns ett behov att göra deras röster hörda och att låta 

deras perspektiv berika förståelsen av att åldras (Rubinsten 1986). När man gör 

intervjuer av detta slag måste vara uppmärksam på att intervjuerna kan komma 

att röra upp känslor när man tar upp frågor som har en existentiell betydelse för 

informanterna. I de intervjuer som gjordes för denna studie var till exempel en-

samhet och barnlöshet ämnen som var känsliga för några av männen. Känslighe-

ten är dock inte av en sådan art att det ifrågasätter studien. Istället ställer det 

krav på en etisk känslighet hos den som gör intervjuerna och genomför analy-

sen.   

Även om det kan vara känsliga ämnen som man berör i intervjuerna är det dock 

svårt att tänka sig en bättre metod än intervjuer när det gäller att utveckla kun-

skap kring människors upplevelser, funderingar och inställning till sitt eget liv 

(Wenger 2002). Intervjun kan anpassas efter personen och situationen och man 

har möjlighet att anpassa de frågor man ställer efter hur informanten ger uttryck 

för att uppleva situationen och att prata om sitt liv, men det kräver också en etisk 

känslighet från intervjuarens sida, både under datainsamling och i analys och 
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skrivarbete. Inte minst gäller det att vinnlägga sig om att behålla informanternas 

anonymitet. 

Eftersom det är en liten kommun som studien genomförs i uppstod det svårighe-

ter att upprätthålla anonymiteten mellan informanterna. Det var omöjligt att 

undvika att några av dem skulle känna varandra. Långt ifrån alla kände dock 

varandra. Därför är det viktigt att som intervjuare vara noga och tydlig när det 

gäller konfidentialiteten. Det hände att jag fick frågor om övriga som intervjuats 

i studien och jag var då noga med att påpeka att jag inte kunde svara på några 

sådana frågor. Jag fick också undvika att ställa frågor och komma med påståen-

den på ett sätt som visade att jag i vissa fall satte in med information om perso-

ner på bygden eller detaljer ur platsens historia, eftersom den kunskapen kunde 

härledas till vissa personer.  

Informanterna informerades om projektet vid varje kontakttillfälle och de infor-

merades då också om att de kommer att vara anonyma i studien samt att alla 

uppgifter behandlas med konfidentialitet. Clare Wenger (2002) skriver att det 

finns en risk att man som forskare och anställd vid ett universitet upplevs som en 

myndighetsperson man inte säger nej till. Hon skriver att detta är vanligare 

bland äldre personer än bland yngre. Av den anledningen var jag noga med att 

understryka att informanterna inte skulle behöva svara på några frågor som den-

ne inte är bekväm med och att han kan dra tillbaka sitt deltagande i projektet när 

som helst. I de kontakter jag hade med de som blev intervjuade och i telefonkon-

takten jag hade med de män som avböjde fanns som mest väldigt lite av respekt 

för universitetet som institution. Ingen av männen hade studerat vid universitetet 

och hade ingen relation till det. Jag skulle snarare säga att jag i högre grad lik-

ställdes med en telefonförsäljare än med en myndighetsperson med auktoritet 

när jag ringde för att berätta om projektet och fråga om de kunde tänka sig att 

träffa mig för en intervju. 
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Intervjuer kräver ett aktivt etiskt förhållningssätt när det gäller hur man som 

forskare bemöter informanten i intervjusituationen och därefter. Att utgå från ett 

livsloppsperspektiv innebär att det finns en risk att negativa upplevelser ur in-

formantens förflutna likväl som farhågor inför framtiden kommer upp. Infor-

manterna kanske också väljer att delta för att de har behov av att prata om sina 

erfarenheter och tankar och även människor som betecknas som tillhörande sva-

ga grupper är aktörer i intervjuer (Russell 1999). Intervjun kan framstå som ett 

sätt att få kontakt med en person för att prata om sitt liv. Här är det viktigt att å 

ena sidan vara lyhörd för informantens behov av att berätta. Å andra sidan ska 

man som intervjuare också vara beredd på att hejda informanten så att denne 

inte berättar mer än vad denne kanske vill. Om intervjun verkar ansträngande för 

informanten ska intervjuaren undersöka om det är bättre att avbryta intervjun än 

att fortsätta (Wenger 2002). Under intervjuerna fanns aldrig ett behov av att av-

bryta intervjuerna på grund av fysisk eller känslomässig överansträngning hos 

informanterna. Istället fick jag ibland avsluta intervjuerna då jag själv inte orka-

de längre. En del intervjuer var närmare tre och en halv timme och mina besök 

var därför längre än fyra timmar hos flera av männen. Anledningen till att 

många av intervjuerna blev så långa hade till stor del att göra med att de hade ett 

behov av att få prata och reflektera över sina liv.  
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Tidigare forskning 

Landsbygd och åldrande 

Såväl i Sverige som internationellt har det gjorts få studier om vad det innebär 

att åldras på landsbygden. Många som forskar om att åldras på landsbygden me-

nar att det framförallt saknas ny forskning på området (se till exempel Scharf 

2001; Phillipson & Scharf 2005; Keating 2008). Speciellt saknas kvalitativ 

forskning (Scharf 2001).) Flera forskare skriver att den gerontologiska kun-

skapsbasen om vad det innebär att åldras på landsbygden i stor utsträckning vilar 

på studier som gjordes under 1980-talet och tidigare (wahl 2005; Phillipson & 

Scharf 2005). Detta har inte minst lett till att föreställningen om att landsbygds-

miljöer är statiska har vidmakthållits. Som jag skrev inledningsvis har den över-

vägande majoriteten av forskningen om äldre människor och deras livsvillkor 

producerats med empiriskt material, såväl som frågeställningar, som tar sin ut-

gångspunkt i de förutsättningar som det urbana livet ger. Det urbana fungerar 

normerande och livet på landsbygden uppfattas ofta i termer av vad som saknas 

där i förhållande till livet i staden. Kunskapsutvecklingen om livet i glesbygd 

har därmed kommit att hamna i skymundan (Svensson 2006; Snellman 2009). 

Landsbygdsmiljön har konsekvenser för hur sociala relationer organiseras och 

hur omsorg kan utföras. Landsbygden skiljer sig på två avgörande punkter från 

det urbana. Dels är det glesheten och dels är det den fysiska och geografiska 

miljön; det brukade landskapet. Gleshet är ett relativt begrepp och kan därför 

omfatta även mindre orter. Avståndet till andra människor inverkar på nästan all 

form av mänsklig aktivitet (Westholm & Waldenström 2008; Daly & Grant 

2008). Det innebär större avstånd att resa för att få tillgång till samhällsservice. 

När det gäller äldre personer kan det innebära svårigheter att tillgodose vård- 

och omsorgsbehov (Okely 2004).   

Många forskare efterlyser strikta och klara definitioner av vad som utgör det 

lantliga och landsbygden i en positivistisk anda (Davis & Barlett 2008) och det 
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har vi också haft i Sverige (SOU 2006:106). Den områdesindelning som Gles-

bygdsverket använde sig av såg ut på följande vis:  

- Glesbygder är områden med mer än 45 minuters bilresa till närmaste tätort med 

fler än 3000 invånare samt öar utan fast landförbindelse. 

- Tätortsnära landsbygder är områden som finns inom 5 till 45 minuters bilresa från 

tätorter med fler än 3000 invånare. 

- Tätorter är i denna definition orter som har fler än 3000 invånare. Till tätorter 

räknas även området inom 5 minuters bilresa från tätorten. (SOU 2006:101, 210) 

Det är ovanstående svenska definition som också används idag när man pratar 

om landsbygden, även om många andra sätt att definiera och förstå landsbygd 

och glesbygd också förekommer (SOU 2006:106). Erik Westholm (2008) är en 

av dem som lyfter fram att det ofta finns konkurrerande definitioner mellan och 

inom länder och anledningen till att det ser så olika ut är att förutsättningarna ser 

så olika ut i olika länder. Till exempel räknas allt utanför tätorter på minst 200 

personer som glesbygd i Danmark. I Spanien däremot är allt mindre än orter där 

det bor 2000 personer glesbygd (Westholm 2008). Om man jämför med den 

svenska definitionen blir det tydligt hur problematiskt det är att jämföra länder. 

Westholm anför ett talande exempel för att visa på det problematiska med defi-

nitioner som sträcker sig över olika länder genom denna anekdot från en veten-

skaplig konferens. 

På ett möte om framtidens markanvändning i Europa som hölls i holländska 

Amersfoort våren 2007 vållade OECD:s representant upprörda känslor genom att 

påpeka att Nederländerna inte har någon landsbygd alls enligt OECD:s nya defini-

tion. Hela landet är en tätort. Bra, tyckte en ledamot av den finska miljövårdsbe-

redningen, för Nederländerna har fler invånare per kvadratkilometer än vad Hel-

singfors har. (Westholm 2008, 51) 

 

Westholm menar utifrån detta att man inte ska söka hitta en gemensam defini-

tion utan istället låta sig inspireras av de olika betydelser som landsbygdsbe-
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greppet har, samtidigt som man är tydlig med vad som avses i den specifika stu-

dien. Den bärande punkten i förståelsen av vad landsbygden är förefaller utgå 

från hur den skiljer sig från det urbana. I linje med Westlunds resonemang an-

vänder Chris Phillipson och Thomas Scharf (2005) begreppet ‖rurality‖ för att 

lyfta fram det särskilda med landsbygden. Som jag tolkar detta begrepp handlar 

det om en kvalitativ aspekt av landsbygden; det lantliga, och de utmaningar det 

innebär att åldras på landsbygden. Att förstå ’det lantliga’ ser de som viktigt för 

att kunna teoretisera förändringar på landsbygden. De lyfter dock fram det kon-

textberoende i vad det lantliga och landsbygd betyder i olika sammanhang. Phil-

lipson och Scharf (2005) efterlyser också forskning som rör sig genom skillna-

den mellan det urbana och rurala och med hänsyn till ovanstående måste det för-

stås ske utifrån de specifika förutsättningar som råder i enskilda länder. De efter-

lyser också en mer kritisk blick på de egna utgångspunkterna för hur landsbygd 

konstrueras i gerontologiska studier. De definierande karaktäristika som jag tidi-

gare tog upp tål dock att upprepas i detta sammanhang. Vad som skiljer lands-

bygden från staden är den relativa gleshet som finns mellan människor och annat 

som till exempel byggnader. Och det är också viktigt att påpeka att gleshet är ett 

relativt begrepp. Den andra definierande aspekten är att landsbygden präglas av 

ett brukat landskap på det sättet att marken nyttjas till att lant- och skogsbruk 

samt till djurhållning. Landsbygdens gleshet vad gäller människor är associerad 

med en rad faktorer: längre sträckor till nödvändig service; högre transportkost-

nader och sämre kollektivtrafik. Många varor kan också ha högre priser på 

landsbygden eftersom det ofta saknas konkurrens, liksom det kan vara dyrt för 

affärer att få transporter från sina leverantörer. Det kan också vara längre vänte-

tider för leveranser och beställningar. Å andra sidan är brottsligheten lägre, man 

har starka naturvärden och en ofta hög livskvalitet (Wenger 2001b). Men dessa 

aspekter är alltså relativa och det bör påpekas att det är stora variationer mellan 

olika områden i Sverige. Den skånska landsbygden är till exempel ett tätbefolkat 

område jämfört med landsbygdsområden i norra Sverige (SOU 2006:101).  
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När det gäller forskning om äldre görs det ofta jämförelser mellan att åldras i 

staden och på landet. Underförstått i denna analytiska rörelse ligger förstås att 

det är skillnad på att åldras i stad och land. Så är också fallet ibland, men detta 

förfarande har också en tendens att dölja skillnader inom stad och landsbygd 

som kan vara än större. Det innebär också att likheter mellan stad och landsbygd 

ibland reduceras också genom detta förfarande (Davis & Bartlett 2008). Phillip-

son och Scharf (2005) exemplifierar detta med att referera till flera studier där 

man inte funnit skillnader mellan stad och land. Wahl (2005) menar att det är 

mer fruktbart att rikta uppmärksamheten mot specifika områden istället för på 

skillnader mellan landsbygd och stad, liknande det sätt som görs i denna studie.  

Phillipson & Scharf (2005) menar att kritisk gerontologi kan bidra till att utveck-

la forskningen om äldre på landsbygden. Kritisk gerontologi har bland annat 

handlat om att studera skillnader mellan människor utifrån ett normkritiskt per-

spektiv (Nilsson 2008) medan traditionell ‖rural gerontology‖ har arbetat med 

att dela upp människor på landsbygden i stora statiska grupper som inflyttare 

och infödda utifrån väldigt generella kriterier (jfr Wenger 2001b). Genom att 

man alltför ofta utgår från grova och generaliserande grupperingar av personer 

så fortlever felaktiva bilder av vad det betyder att åldras på landsbygden (Phil-

lipson & Scharf 2005). Beroende på vad som studeras kan äldre på landsbygden 

betraktas som gynnade eller missgynnade, välintegrerade eller socialt isolerade. 

Enligt Scharf (2001) görs många påståenden om äldres situation på landsbygden 

av forskare som det inte finns stöd för i forskningen. Han (2001) lyfter fram att 

tidigare forskning om att åldras på landsbygden har tenderat att undvika studier 

av människor som inte passar in i de generella bilderna av äldre på landsbygden. 

Forskningen har därför haft en tendens att inte studera människor vars nätverk är 

begränsade eller som uttrycker känslor av ensamhet och utsatthet. Ämnen som 

är framträdande inom urbant orienterad gerontologi har förbisetts i forskningen 

om äldre på landsbygden. Exempel på sådana teman är identitet, fattigdom, ge-



20 
 

nus och etnicitet. Föreliggande studie kan ses som ett bidrag till denna förskjut-

ning.  

Landsbygden som livsmiljö 

Precis som urbana områden har genomgått, och alltjämt genomgår, förändringar 

så förändras också landsbygden. Det är flera samverkande förändringsprocesser 

som löper parallellt varav en är den demografiska förändring som innebär att det 

blir fler äldre i befolkningen och att andelen äldre ökar. På landsbygden och i de 

flesta mindre kommuner förstärks detta av en negativ befolkningsutveckling ge-

nom att det är fler som lämnar kommunen än som flyttar dit. Framförallt är det 

unga och personer i yrkesverksam ålder som flyttar till större orter för att studera 

och arbeta. Ett mindre antal flyttar tillbaka efter avslutade studier. I den aktuella 

kommunen har till exempel folkmängden sjunkit med 15 % mellan 1990 och 

2010. Proportionen av äldre människor är högre i landsbygdsområden än i urba-

na områden över nästan hela jorden (Wenger 2001b) och så även i Sverige 

(SOU 2006:106). Det är dock ingen entydig process. Vissa landsbygdskommu-

ner och landsbygdsområden har en högre inflyttning än utflyttning eftersom de 

ligger nära urbana centrum (Amcoff 2000; Phillipson & Scharf 2005; SOU 

2006:106). I den statliga utredningen Se landsbygden! Myter, sanningar och 

framtidsstrategier (SOU 2006:101) lyfter man fram flera pågående processer 

och en av de dominerande är den förändrade infrastrukturen på landsbygden, 

som hänger ihop med demografin och lokaliseringen av arbetstillfällen. Lokal 

infrastruktur som närhet till exempelvis affär, post, kollektivtrafik och vårdcen-

tral är viktig för många äldre. Vissa landsbygdskommuner har lyckats behålla 

servicenivån i kommunen men många har under decennier sett det lokala servi-

ceutbudet krympa (se ocskå Mattsson 2010; Phillipson & Scharf 2005). Det är 

även så att arbetslösheten är hög i många glesbygdskommuner. Arbetslösheten 

har inte bara sitt ursprung i en svag arbetsmarknad. På landsbygden finns oftast 

ett begränsat antal företag och branscher. Detta leder bland annat till låg rörlig-
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het och man får problem både med hög arbetslöshet och brist på rätt kompetens 

(SOU 2006:101). I den aktuella kommunen är dock arbetslösheten långt under 

riksgenomsnittet. I SOU 2006:101 pekar man också på att inkomsten för den 

som lever på landsbygden generellt sett är väsentligt lägre än den som bor i ur-

bana områden och det ger förstås en ökad sårbarhet (jfr Clouthier-Fisher & Ko-

byashi 2009). Även i de fall fattigdomen på landsbygden är jämförbar med den i 

urbana områden så är äldre människor som lever ensamma extra utsatta i lands-

bygden genom att deras livsmiljö kan göra det svårare att nå ut till dem (Wenger 

2001b). Burholt och Naylor (2005) refererar till en studie som visade att männi-

skor med låga inkomster i områden med sociala problem som till exempel fat-

tigdom också var mindre benägna att flytta än de med samma inkomst i områden 

som karaktäriserades som områden med färre problem, vilket kan förstärka de 

problem som finns. Den övervägande majoriteten av de som intervjuats i denna 

studie har förhållandevis låga inkomster, bara två stycken har en pension på över 

10 000 kronor efter skatt. 

Ett ökande antal landsbygdsområden och kommuner har en negativ utveckling 

jämfört med resten av landet (SOU 2006:101; SOU 2006:106). De sammanlän-

kade problemen arbetslöshet, dålig hälsa och social utsatthet kan förstärkas ge-

nom avsaknaden av en utbyggd samhällsservice (Burholt & Naylor 2005). På 

grund av de högre avstånden på landsbygden är man där extra känsliga för för-

sämringar. Om det till exempel försvinner en vårdcentral kan det innebära väl-

digt långa resor för att komma i kontakt med sjukvård. Genom att många kom-

muner har en krympande budget kommer också välfärden i kläm och under lång 

tid har kommunerna fått förändra den service man kan ge sina äldre medborgare. 

Rurala områden innebär i vissa fall också högre kostnader för äldreomsorgen då 

avståndet mellan enstaka brukare gör arbetet mindre kostnadseffektivt än i mer 

tättbefolkade områden (Sims-Gould & Martin Mathews 2008). Mindre befolk-

ning och geografisk isolering kan leda till att de modeller som används för till 
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exempel organiseringen av hälsovård inte fungerar tillfredsställande avseende 

rekrytering av kvalificerad personal och personalkontinuiteten (Davis & Bartlett 

2008). Även personalen inom till exempel äldreomsorgen blir allt äldre i många 

landsbygdsområden, vilket reser frågor kring möjligheten till fungerande sam-

hällen. Man kan fråga sig om det finns en risk att äldre människor med om-

sorgsbehov i vissa kommuner kommer tvingas att flytta till andra kommuner för 

att få sina behov tillgodosedda.Samtidigt finns det också exempel på nytänkande 

för hur äldreomsorgen kan se ut och hur man kan arbeta med en högkvalitativ 

omsorg på landsbygden (Jeppsson-Grassman 1997). 

De allra flesta äldre på landsbygden har bra relationer till sina anhöriga och vad 

gäller närheten till anhöriga är det en dubbel bild som träder fram. I allmänhet 

bor till exempel vuxna barn nära sina föräldrar vilket innebär att de har en tät 

kontakt då de faktiskt ses. Å andra sidan har många landsbygdsområden en hög 

utflyttning av yngre människor vilket leder till längre avstånd till föräldrar och 

andra anhöriga i uppväxtmiljön (Wenger 2009). I Sverige har 85 procent av de 

äldre minst ett barn inom 50 kilometer från sin bostad och 10 procent bor väldigt 

nära minst ett av sina barn. Var man bor har dock betydelse för närheten mellan 

föräldrar och barn. I landsbygdsområden har färre äldre barn som bor inom en 

radie av 50 kilometer, men av de som har det är det desto fler som har barn som 

bor väldigt nära och i samma område (Hjälm 2011). Framförallt är det unga som 

flyttar från kommunen, vilket inte bara har konsekvenser för befolkningsstruktu-

ren utan också för äldres möjligheter till stöd och omsorg. För framtiden är det 

viktigt att studera hur människors sociala nätverk förändras när den demografis-

ka strukturen förändras på landsbygden.  

Davis och Bartlett (2008) menar att utgångspunkten i studier om landsbygden är 

det urbana. Det är det urbana som är måttstocken och det för med sig vissa pro-

blem. De menar till exempel att äldre människor på landsbygden betraktas som 

missgynnade, och kanske också acceptabelt missgynnade. Acceptansen för den-
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na ojämlikhet förstärker marginaliseringen av äldre på landsbygden och har ock-

så konsekvenser för hälsa och välbefinnande för vissa grupper av äldre männi-

skor. Utifrån den svenska kontexten argumenterar Mattsson (2010) för att det 

finns ett stort ointresse bland samhällets makthavare vad gäller utvecklingen på 

landsbygden. 

Platsens betydelse 

Landsbygden som begrepp eller idé har ofta en speciell plats i föreställningar om 

nationen och nationella identiteter. I Sverige har vi de röda stugorna och de böl-

jande fälten. Bullerbyn och andra liknande byar som associeras till olika typer 

av goda värden och en berättelse om nationens historia. Alla länder har sina va-

rianter (SOU 2006:106). Det finns förstås också andra parallella föreställningar 

om landsbygden och de människor som befolkar den. Inte minst kan det lantliga 

associeras med stagnation och inskränkthet samtidigt som det beskrivs som en 

trygg och paradisisk miljö. En del forskning har också riktat in sig på att blott-

lägga skillnaderna mellan föreställningarna och den levda verkligheten (Burholt 

& Naylor 2005). Dessa föreställningar finns närvarande i forskning såväl som i 

informanternas berättelser. Föreställningar om äldre människor på landsbygden 

är att de klarar sig själv, är härdiga och föredrar informellt stöd när så behövs 

istället för offentligt organiserat genom till exempel äldreomsorg. Landsbygds-

områden uppfattas också ofta som konservativa och täta gemenskaper. Davis 

och Bartlett (2008) påpekar att även om detta ibland stämmer är det problema-

tiskt att uttrycka sig på detta sätt då det döljer den stora variation som finns mel-

lan olika landsbygdsområden.  

Inom forskningen utgår man från att individens autonomi minskar när man går 

från medelålders till äldre och i den processen förefaller känslan av tillhörighet 

att öka (Wahl 2005) vilket pekar mot vikten av att studera platsens betydelse för 

människor som åldras. De miljöer människor lever i har antingen egenskaper 

som underlättar vardagslivet eller sådana som gör tillvaron svårare när man 
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åldras (Cloutier-Fisher & Kobayashi 2009). Platser människor bor på har förstås 

en specifik mix av positiva och negativa faktorer. De platser vi befinner oss på 

spelar en aktiv roll vad gäller möjligheten att få tillgång till resurser, utsatthet för 

föroreningar, infrastrukturens kvalitet och så vidare. Inte minst är det lokala 

samhället viktigt för upprätthållandet av relationer med andra, även om man bor 

isolerat. Det ligger en betydelse i att kunna ’stöta på’ bekanta på ett enkelt och 

regelbundet sätt som man kan göra på mindre orter. Många studier har gjorts av 

hur praktiska människors bostadsområden är vad gäller till exempel till exempel 

tillgänglighet (Burholt & Naylor 2005). Färre studier har tittat på de estetiska 

kvaliteterna och hur människor förhåller sig till dem och vad de betyder för hur 

de förhåller sig till att bo där de gör. En stor grupp av människorna som bor på 

landsbygden framhåller just de estetiska kvaliteterna som en viktig aspekt. Lika-

så värderas ofta lugnet, tystnaden och möjligheten till ensamhet (Lukkarinen 

Kvist 2011). Burholt och Naylor (2005) menar att utifrån detta kan man dra slut-

satsen att de som flyttat ut till landsbygden som äldre har gjort ett genomtänkt 

beslut som delvis grundar sig i en värdering av de estetiska kvaliteterna hos plat-

sen. Inflyttare lyfter fram detta i högre grad än de som alltid bott på platsen. 

Äldre människor som bor i de områden där de växt upp hade en starkare bind-

ning till området genom kontakter med grannar, vänner och lokala organisatio-

ner. Dessa faktorer bidrar starkt till att man bor kvar och gör att det är få äldre 

som flyttar trots att till exempel serviceutbud minskar (Burholt & Naylor 2005). 

Människor är mer tillfredsställda med sina liv på landsbygden och det ska nog 

inte ses som orelaterat lägre brottslighet och en bättre integration av äldre i den 

lokala gemenskapen. Detta kan också ställas i relation till att man ofta har sämre 

hälsa på landsbygden jämfört med i urbana områden. Wenger (2001b) noterar 

också att landsbygdsbor gärna jämför sig med sin egen bild av livet i staden, 

som ofta präglas av stress och anonymitet, för att framhäva sin livskvalitet. Lik-

nande resultat fann också Mirjaliisa Lukkarinen Kvist (2011) i en studie om att 

åldras på den svenska  landsbygden. 
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Clare Wenger (2001b) skriver med anledning av sin översikt över forskning om 

att åldras på landsbygden i Storbritannien att det finns både fördelar och nackde-

lar och att man utifrån den forskning som finns inte kan säga att det är varken 

bättre eller sämre att åldras på landsbygden. Det är en viktig poäng som inte 

minst pekar mot att livet på landsbygden bör studeras utifrån alla de perspektiv 

som livet i staden studeras (Phillipson & Scharf 2005). Alla diskussioner om att 

åldras på landsbygden måste utgå från att vi blir alltmer olika som personer ju 

längre tid vi lever (Schroots, Fernández-Ballesteros & Rudinger 1999) och att 

landsbygden är väldigt varierad. Alla former av generaliseringar måste därför 

göras med försiktighet. Några enkla men viktiga distinktioner illustrerar vikten 

av detta. På landsbygden finns de som levt sina liv i samma område såväl som 

de som flyttat dit som äldre och pensionärer, både sådana som är nyinflyttare 

och de som är återflyttare. Bland de äldre på landsbygden finns både de som be-

finner sig i tredje åldern och lever ett aktivt liv och har god hälsa, såväl som de i 

fjärde åldern som har stora behov av vård och omsorg. Det finns de som har hög 

inkomst och inflytande i samhället och de med mycket små medel för sin dagli-

ga livsföring. Man bör också vara medveten om att även på landsbygden har et-

nicitet, nationalitet, kön och sexualitet betydelse. 

Maskulinitet och ett normerande livslopp 

Äldreforskning utifrån ett genusperspektiv har huvudsakligen ägnat sin upp-

märksamhet åt kvinnor och kvinnors situation (Arber & Ginn 2003). Genusfors-

kare, och mer specifikt, maskulinitetsforskare, har å andra sidan i väldigt liten 

utsträckning ägnat sig åt äldre män (Calasanti & King 2005; Sandberg 2011). 

Överlag har genusforskare inte i tillräcklig utsträckning intresserat sig för de ål-

dersnormer som har betydelse för hur genus varierar med ålder, framförallt vad 

gäller äldre personer (Krekula, Närvänen & Näsman 2005). Äldre ensamstående 

män på landsbygden utgör därför något av en antites till vilka som brukar står i 

fokus i forskningen om maskulinitet (Nilsson 1999), men de avviker också från 
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de populationer som brukar studeras då fokus ligger på åldrande, livsvillkor och 

omsorgsfrågor. Det finns därför ett behov av att studera män och mäns livsvill-

kor med ett uttalat genusperspektiv och det är också viktigt att studera en grupp 

som sällan syns i forskning (Hearn 1995; Rubinsten 1986).  

Som tidigare nämnts har ålder och åldrande i stor utsträckning ignorerats i 

forskning om män och maskulinitet. Frånvaron syns inte minst i de översikts-

verk om forskning om män och maskulinitet som publicerats (se till exempel 

Kimmel, Hearn & Connell 2005; Herz & Johansson 2011). Det finns flera an-

ledningar till detta. En är att äldre män inte ansetts vara intressanta för forskning 

eftersom de i stor utsträckning ansetts vara könlösa. Åldrandet har felaktigt be-

traktats som en process där kön suddas ut och inte längre är relevant (Silver 

2003). Förutom att ge värdefull kunskap om mäns liv innebär också forskning 

om maskulinitet och åldrande att man kan få en fördjupad kunskap och förståel-

se för konstruktioner av maskulinitet även bland yngre. En annan anledning till 

att maskulinitetsforskningen inte ägnat sig åt äldre män i någon större utsträck-

ning är att man inte har ägnat förändring över tid, efter det att en man blivit vux-

en, något större uppmärksamhet (Spector-Mersel 2006). Att inkludera även äldre 

män i forskningen om maskulinitet är viktigt för att både utveckla kunskapen om 

män och maskuliniteter likväl som om äldre och åldrande. Det förefaller märk-

ligt att forskningen i stor utsträckning arbetat som om livet tog slut årtionden 

innan döden infaller.  

Svensk forskning om åldrande ur ett genusperspektiv är under utveckling och är 

i ökande, om än från en låg startpunkt. Få större studier har arbetat med att in-

tegrera ålder och genus, en så kallad intersektionell analys, på ett genomgripan-

de sätt (Krekula, Närvänen & Näsman 2005). De allra flesta studier av åldrande 

och genus har ägnat sig åt kvinnor och kvinnors situation (se till exempel Aléx 

2007; Krekula 2006; Snellman 2009). Som tidigare nämnts är också tidigare 

svensk och internationell forskning om äldre ensamstående män utan barn kraf-
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tigt begränsad (Dykstra & Hagestad 2007; Jamieson, Wasof & Simpson 2009). 

En av de få studier som gjorts är Nilssons (1999) avhandlingsstudie om masku-

linitet. Den inbegrep en delstudie av ensamstående äldre män i Norrland. I av-

handlingen studeras hur maskulinitet konstruerats under 1900-talet och i delstu-

dien med de äldre männen ligger fokus främst på en analys av berättelserna om 

deras liv i yrkesverksam ålder. Även om Nilsson (1999) således utgår från inter-

vjuer med äldre män är studiens fokus inte på deras liv som äldre och vad det 

innebär att åldras som ensamstående och barnlös. Nilssons fokus är istället på 

männens liv som unga, medelålders och yrkesverksamma. En annan avhandling 

på temat ensamstående män i glesbygd är Lissa Nordins avhandling från 2007 

om ensamstående medelålders män i Norrlands inland. Även denna har ett fokus 

på maskulinitet, men också på konstruktioner och förståelser av kärlek och den 

heterosexuella tvåsamhetens norm. Ingen av dessa studier har ett åldersfokus, 

vilket skiljer dem från föreliggande studie.  

Det finns flera aspekter som gör äldre ensamstående män intressanta för forsk-

ning. Nilssons (1999) analys av intervjuer med männen visar att de genom hela 

sina liv har förhållit sig till ideal om maskulinitet. De har under sina vuxna liv 

varit tvungna att förhålla sig till ideal om tvåsamhet, faderskap och familjeför-

sörjarrollen och värdera sina liv i förhållande till dem. Informanternas liv som 

vuxna har därför präglats av ett maskulinitetsarbete som aldrig riktigt kunnat 

leva upp till normen om att vara män på rätt sätt (jfr Nordin 2007; Connell 

2003). Vidare är maskulinitet, både som identitet och ideal, förknippat med ett 

särskilt förhållande till ett praktiskt tekniskt kunnande och intresse för använd-

ning av teknik (Mellström 2004). Sådan kunskap kan ha stor betydelse för att 

skapa och upprätthålla sociala relationer och ge tillhörighet till manliga nätverk. 

Äldre män på landsbygden kan via sitt kunnande vara viktiga personer för gran-

nar och anhöriga. Maskulinitet är en aspekt av tillvaron som äldre ogifta män 

utan barn på olika sätt gestaltat och förhållit sig till under sina liv. Inte minst är 
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det relevant att söka förstå vad det betyder för dem att åldras som män i förhål-

lande till de maskulinitetsideal de vuxit upp med och sett förändras.  

Hegemonisk maskulinitet 

Från att ha betraktats som något naturgivet förstås och studeras nu maskulinitet 

som konstruerat genom sociala, politiska och kulturella processer. Inte minst har 

antropologiska studier visat att man/kvinna dikotomin inte är naturlig utan soci-

alt konstruerad (Cornwall & Lindisfarne 1994). Forskning om maskulinitet, 

framförallt den som går under beteckningen Kritiska mansstudier, betonar de 

komplexa förhållanden som bygger upp specifika sätt att vara man på och de för 

tillfället rådande kulturella idealen (Hearn 2004). Det finns inte bara en form av 

maskulinitet utan det finns en mängd sätt att vara man på och flera olika konkur-

rerande kulturella maskulinitetsideal. Ett begrepp som har använts för att beskri-

va interaktionen mellan olika maskulinitetsideal och sätt att gestalta maskulinitet 

på är hegemonisk maskulinitet (Connell 2003). Det är ett begrepp som används 

för att beteckna den konfiguration av maskulinitetsideal som dominerar i ett 

samhälle. Hegemonisk maskulinitet har beskrivits som kulturella föreställningar 

om det rätta eller ideala sättet att vara man på och som har hög status i samhäl-

let. Få män lever upp till alla de aspekter som ryms i dessa kulturella ideal. Istäl-

let handlar det om att män förhåller sig till och värderas i relation dessa ideal 

och att dessa ideal också är del i att säkerställa gruppen mäns strukturella domi-

nans över gruppen kvinnor (Connell 2003; Connell & Messerschmitt 2004). De 

allra flesta män strävar inte mot att förkroppsliga den hegemoniska maskulinite-

ten men lever på ett sådant sätt att de kulturella idealens hegemoni upprätthålls 

och därmed också mäns strukturella dominans. Connell (2003) är förstås också 

medveten om att det finns män som lever alternativa liv och också gör aktivt 

motstånd mot den hegemonin. Det är därför inte nödvändigtvis så att det är den 

hegemoniska maskuliniteten som är det som är den mest vanliga formen av 

maskulinitet i ett samhälle utan det handlar istället om att det är ideal som de 

flesta ansluter sig till och som också innebär att kvinnor underordnas. Det hand-
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lar om ideal som styrka, aggressivitet, dominans, kontroll, social uppåtsträvan 

och att klara sig själv. Ett exempel på hur hegemonisk maskulinitet verkar är att 

det är få män som vill se ut som stora kroppsbyggare som Arnold Schwarzeneg-

ger. Istället betraktas de ofta som överdrivna, besatta och inte speciellt attraktiva 

av den stora majoriteten. Trots detta, menar Thomas Johansson (2000) att många 

män samtidigt ser upp till muskelbergen på gymmet. Han menar också att de 

största männen också ofta får agera mentorer för andra som tränar på gym. Så 

samtidigt som man ser ned på dessa muskelberg så fascineras de flesta män av 

dem och något i dem vill ta del av det som de har. De utövar en attraktion samti-

digt som man tar avstånd från dem.  

Teorin har kritiserats för att beskriva ett alltför statiskt ramverk, även om Con-

nell (2003) menar att inga specifika egenskaper ska låsas vid att vara hegemo-

niska; vari hegemonin består ska undersökas. Denna kritik har sin grund i att 

teorin används på ett ibland näst intill essentialierande sätt och den förutsätter 

också mäns överordning snarare än att undersöka den. Teorin har kritiserats för 

att var alltför strukturalistisk och därmed också osynliggöra de förändringar som 

sker vad gäller mäns dominans och kvinnors underordning. Den tar inte heller 

tillräcklig hänsyn till att maskulinitet respektive femininitet ofta görs på motstri-

diga sätt på olika arenor av samma personer (Seidler 2006). Det har också riktats 

annan kritik mot teorin som jag dock inte berör vidare i denna text (Se Connell 

& Messerscmidt 2004; Aboim 2010). 

Begreppet hegemonisk maskulinitet har fått en status av grundperspektiv inom 

maskulinitetsforskningen och används också inom forskning om åldrande och 

maskulinitet. Hittills har begreppet dock använts utan att man har gjort någon 

ingående analys av relationen mellan åldrande och hegemonisk maskulinitet. I 

analysen hänvisar jag till hegemonisk maskulinitet, men gör i denna rapport inte 

mer av det. I det följande diskuterar jag begreppet ‖rural masculinity‖ och det tar 

avstamp i teorin om hegemonisk maskulinitet. 
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Rural masculinity 

Enligt Hugh Campbell och Michael M. Bell (2000) är frågor om maskulinitet 

knappast ett typiskt ämne inom landsbygdsforskningen utan det ligger snarare i 

periferin. Det förefaller dock vara ett ämne som fler och fler intresserar sig för.  

När det gäller forskning om män på landsbygden har den bland annat gjorts i 

relation till begreppet ‖rural masculinity‖ och som jag uppfattar det tar man här 

avstamp i teorin om hegemonisk maskulinitet. Begreppet syftar till att peka på 

det särskilda i det maskulina i den rurala kontexten. Litteraturen som använder 

begreppet har ökat på senare år. Som startpunkt för forskningen om maskulinitet 

på landsbygden brukar en studie av Berit Brandt (1995) lyftas fram. Brandt stu-

derade annonser för traktorer i tidskrifter riktade till lantbrukare. Här fann hon 

typiskt manliga representationer av mannen med sin maskin som kämpar mot 

naturen. Hon fann också en begynnande hybridisering av denna traditionellt 

manliga bild. Vad hon såg var att det hade börjat växa fram en ny form av lant-

bruksmaskulinitet som istället för att hämta sina ideal i den råa styrkans kamp 

hämtade uttryck för en management-inriktad maskulinitet; med andra ord lant-

brukaren som företagare. De ideal hon fann i annonserna relaterar väl till den 

hegemoniska maskulinitetens förkärlek för kontroll och dominans. 

I forskningen om män på landsbygden har man huvudsakligen studerat män i 

lantbruket (Coldwell 2010). Likaså är det ett fokus på kvinnor i lantbruket när 

det gäller forskning om kvinnor i landsbygdsmiljö (Little & Panell,  2003). 

Mindre forskning har således gjorts på människor som bor på landet men som 

inte är engagerade i lantbruk. Vad som också är tydligt är att kombinationen ge-

nus och äldre är i det närmaste obefintlig i den forskning som hittills gjorts. Det 

finns dock gerontologiska studier som specifikt tittat på män respektive kvinnor, 

men det genusteoretiska inslaget är dock oftast svagt. 

Campbell och Bell (2000) har gjort en distinktion mellan två olika relationer 

som maskulinitet och landsbygd har till varandra. De pratar å ena sidan om ‖the 
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masculine in the rural‖, det maskulina i det rurala eller lantliga, som de ställer 

mot ‖the rural in the masculine‖, det rurala eller lantliga i det maskulina. ‖The 

masculine in the rural‖ pekar på hur det maskulina formas på specifika sätt i 

landsbygdsmiljön, att landsbygdsmannen lever i ett annat socialt sammanhang 

än män i urbana miljöer. Här handlar det till exempel om att det på landsbygden 

utvecklas specifika normer för hur man ska vara man och att de också är kopp-

lade till de genuspraktiker som är möjliga i miljön. Till exempel har relationen 

till naturen en större betydelse för män på landsbygden än män i urbana miljöer. 

Det är också ofta ett mindre antal yrken som är tillgängliga i rena landsbygds-

områden, och det är ofta sådana yrken som funnits länge och har egna traditio-

ner, till exempel lant- och skogsbruk och mindre industrier. Det är de som arbe-

tar i landsbygdens primärindustrier som lant- och skogsbruk som i landsbygds-

miljön representerar det manliga och internationell forskning lyfter också fram 

den lokala puben och andra avgränsade sociala rum som platser där maskulinitet 

gestaltas och upprätthålls (Bull 2009). När Campbell och Bell (2000) istället 

skriver om ‖the rural in the masculine‖ så lyfter man fram en annan aspekt som 

av det lantliga, eller naturens, roll för konstruktioner av maskulinitet på ett gene-

rellt plan. Man lyfter här fram den roll som det lantliga har i att forma män, att 

det finns en ruralitet i det maskulina (Campbell & Bell 2000). Uttrycket det rura-

la i det maskulina lyfter fram att vissa föreställningar om landsbygden är delak-

tiga i att konstruera maskulinitet även utanför landsbygden där olika maskulini-

teter lyfts fram som ideal. Detta kan till exempel var skogshuggarens styrka, el-

ler den nordamerikanska lantarbetaren som idealiseras i reklamen för Marlboro-

cigaretter.   

Precis som i urbana områden är människors praktiker och mötesplatser genus-

kodade. Till exempel pekar Campbell och Phillips (1995) på att de platser män-

niskor träffas på i de lantliga samhällena är arenor för utövandet av genuskodade 

praktiker som upprätthåller könssegregation och dominerande handlingsmöns-
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ter. Detta gör sig gällande både i fritidsaktiviteter och inom yrkeslivet. Många 

forskare lyfter fram just hur hemmet och moderskapet görs exklusivt kvinnligt 

på landsbygden på ett starkare sätt än i urbana områden. De idealiserade bilder 

och föreställningar som finns om landsbygden bygger ofta på konventionella 

och traditionella könsrollsmönster och verkar därmed begränsande, framförallt 

för kvinnor. Bilden av den lantliga idyllen lyfter fram kvinnans roll som mor där 

fostrandet av barn sätts i centrum i den lantliga gemenskapen (Little & Panell 

2003). Skillnaden mot urbana områden är att i landsbygdsmiljöer är antalet plat-

ser för sociala möten färre och utrymmet för individen att finna andra vägen blir 

mindre. Jämfört med förutsättningarna i urbana områden finns det färre positio-

ner för män att inta i relation till de dominerande sätten att konstruera maskulini-

tet på (Nordin 2007). Det urbana erbjuder fler sociala arenor för praktiserandet 

av alternativa former av maskulinitet.  

I relation till detta beskrivs ‖rural masculinities‖ i litteraturen som präglade av 

vad man i dagligt tal kallar macho-aspekter, alltså de hegemoniska maskulina 

kvaliteterna. Det handlar ofta om att vara fysiskt kapabel, att kunna hantera far-

liga situationer (framförallt i naturen) samt att vara tekniskt kunnig vad gäller 

maskiner och redskap som används i lant- och skogsbruk. Jacob Bull (2009) be-

skriver till exempel hur hans fritidsfiskande informanter ofta berättade sina livs-

historier utifrån narrativ om denna kapabla manlighet och historier om äventyr-

liga händelser. När det gäller Svensk forskning har Lissa Nordin (2007) visat på 

liknande aspekter i den svenska norden. Hur män som åldras förhåller sig till 

detta och hur andra förhåller sig till åldrande män i relation till dessa domine-

rande ideal är ej beforskat. 

Forskning om maskuliniteter på landsbygd (rural masculinities) har i stor ut-

sträckning fokuserat på lantbrukare och genusrelationer inom lantbruksorganisa-

tioner (Coldwell 2010). Dessa är därför bara delvis tillämpliga på föreliggande 

material. Men vad denna forskning pekar på är hur maskuliniteten är starkt 



33 
 

kopplad till marken, landsbygden som sådan och framförallt naturen. Till skill-

nad från kvinnor kopplas manlighet på landsbygden väldigt tydligt till utomhus-

aktiviteter och aktiviteter kopplade till fysisk styrka och tekniskt kunnande. Jakt 

och fiske är exempel väldigt populära typiskt manliga aktiviteter som är starkt 

knutna till flera maskulint associerade egenskaper som tekniskt kunnande, kon-

troll av naturen och dödande. Män på landsbygden i väst utvecklar enligt Ian 

Coldwell (2010) sin identitet i relation till naturen på ett sätt som problematise-

rar att kvinnor kopplas samman med naturen och männen med kulturen. Här är 

det istället, vilket flera studier som Coldwell refererar till, män som kopplas till 

en närhet till naturen. Det är männen som är en del av naturen, som förstår natu-

ren och får sin subjektivitet genom sin närhet till den. Kvinnor däremot förpas-

sas på traditionellt vis till hemmet. Man kan säga att forskningen om rural ma-

sculinity har ett fokus på när män är som mest ’manliga’, som Jacob Bull (2009) 

uttrycker det. Man har med andra ord inte studerat situationer och fenomen på 

landsbygden där man kan få syn på alternativa maskuliniteter. Bull (2009) efter-

frågar därför studier som både söker nya arenor men också problematiserar de 

ganska stabila kategorier som forskningen funnit och sedan kommit att ta ut-

gångspunkt i. Äldre män kan beskrivas som, i alla fall potentiellt, ‖andra män‖ i 

förhållande till vilka det är som dominerar i synen på vad manlighet är och vilka 

det handlar om när man pratar om maskulinitet och landsbygd. Ett exempel på 

detta är att de flesta forskare förefaller mena att den rurala maskuliniteten utgår 

från en ideologi som separerar subjekt och objekt genom att tillskriva man-

nen/människan aktörsskap och passivitet till naturen. Som Bull (2009) lyfter 

fram kan detta mycket väl stämma på ett övergripande plan, samtidigt som detta 

sätt att betrakta rural maskulinitet riskerar att essentialisera maskulinitetens for-

mer. Det finns många praktiker i det rurala som snarare reagerar på naturens för-

ändringar än försöker förändra och dominera den vilket pekar på en annan och 

mindre våldsam aspekt i den rurala maskuliniteten. Bull (2009) menar att även 

om det finns studier som tar upp variationen i de sätt som maskulinitet gestaltas 
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så problematiseras inte bilden av den rurala maskuliniteten som definierad av 

bemästrande och kontroll. Att lägga fokus på variation och föränderlighet ser jag 

som en viktig väg att gå för vidare studier om åldrande och maskulinitet på 

landsbygden.  

Ensamstående utan barn 

Föreställningar om äldre personer utan barn som utsatta och utan socialt stöd har 

strukturerat de typer av frågor som man har ställt i tidigare forskning. Det har 

funnits en stark tendens att betrakta barnlösa äldres liv som karaktäriserade av 

en brist och att de genom denna brist också har saknat en struktur på sitt livslopp 

och inte kunnat genomgå en ‖normal‖ utveckling. Människor med barn fungerar 

som referenspunkten genom att heterosexualitet och tvåsamhet är väldigt starka 

normer i samhället (Ambjörnsson & Bromseth 2010). De barnlösa betraktas som 

en restkategori. Genom att utgå från dikotomin föräldrar/barnlösa riskerar man 

förenklingar och homogeniseringar av grupperna. Genom att framförallt studera 

på vilket sätt de barnlösa skiljer sig från de som har barn har man missat den sto-

ra variation som finns inom gruppen (Connidis & McMullin 1996). De barnlösa 

betraktas då som en grupp och man utgår från att de har levt, och lever, på ett 

liknande sätt (Dykstra & Hagestad 2007b). I än högre grad gäller det för de män 

som bor på landsbygden (Nordin 2007). Hagestad & Call (2007) poängterar be-

tydelsen av att studera variationen i gruppen för att det ska vara möjligt att förstå 

betydelsen av att åldras utan barn och komma bortanför de i stor utsträckning 

vetenskapligt ogrundade föreställningar som råder. 

Ett flertal studier har gjorts om äldre män, både heterosexuella och homosexuel-

la, som vårdare av en sjuk partner (se t.ex. Russell 2004; Ribeiro, Paul & No-

gueira 2007) och hur de hanterar förlusten av en partner (se t.ex. Balaswamy, 

Richardson & Price 2004; Stelle & Uchida 2004). Men det saknas kunskap om 

äldre män vars livslopp avviker från tvåsamhetens norm, liksom det också sak-

nas kunskap om äldre män utanför omsorgssituationer. Detta gäller inte minst 
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kunskapen om vilka andra former av relationer de har utvecklat genom sina liv 

och vilka relationer som är viktiga för dem som äldre. Äldre människor utan 

barn har i stor utsträckning varit osynliga i den samhällsvetenskapliga forsk-

ningen, både i forskning om betydelsen av barnlöshet i människors liv i allmän-

het och vilken betydelse det har under åldrandet. När det gäller forskning om 

barnlösa personer är det i huvudsak kvinnors situation som har beforskats. Barn-

lösa, och framförallt ogifta, äldre män har studerats i väldigt liten utsträckning 

(Dykstra & Hagestad 2007b). Inom ramen för denna kritik av osynliggörandet 

av äldre barnlösa är det också viktigt att lyfta fram det paradoxala i att trots att 

vuxna barn i så stor utsträckning lyfts fram som de huvudsakliga omsorgsgivar-

na för äldre personer, bortsett från partners, så har barnlöshetens betydelse för 

hur åldrandet gestaltar sig studerats i liten utsträckning (Dykstra & Hagestad 

2007b). 

Många av de äldre personer som idag är barnlösa är inte detta på grund av ett 

medvetet val. Det är istället andra faktorer som har haft betydelse. Den allra vik-

tigaste är om de har gift sig eller inte. Eftersom det i tidigare generationer inte 

var socialt accepterat att få barn utanför äktenskapet kom barn inte i fråga förrän 

man var gift. Många barn föddes ändå förstås utanför äktenskapet. Andra fakto-

rer som haft betydelse är att hitta en partner i rätt ålder, eller att förlora en part-

ner i den ålder man enligt livsloppsnormer får barn (Dykstra & Hagestad 

2007a). Även om det skett stora förändringar så finns det fortfarande starka 

normer kring giftermål och familjebildning (Adeniji 2008; Ambjörnsson & 

Bromseth 2010). Barnlöshet inom äktenskapet förefaller ha varit mer problema-

tiskt än att vara ogift och barnlös för dem som nu är äldre. Om man inte gifte sig 

förväntades man inte heller få barn. Numer är det istället allt vanligare att gifta 

sig efter det att man fått barn (Hagestad & Call 2007). Normer om när i livet det 

är lämpligt att träffa en partner, gifta sig och få barn är inte bara ålderskodade 
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(Krekula 2006), de är också i högsta grad kopplade till föreställningar om kön 

och att vara en ‖riktig man‖ (Connell 2003).  

Det är fler män än kvinnor som är barnlösa och andelen barnlösa i befolkningen 

har varierat över tid. Lotta Persson (2010) refererar en studie av andelen barnlö-

sa i Sverige mellan år 1720 och 1899 som visar att det då var 20 till 25 procent 

av kvinnorna barnlösa. Uppgifter om män saknas för perioden. Idag är barnlös-

heten, beroende på åldersgrupp, omkring 14 procent bland kvinnor och något 

mer för män. Förutom att det är vanligare att män är barnlösa är det fler barnlösa 

i städer än på landsbygden. Det är vanligare att män är barnlösa på landsbygden 

än i städer och det omvända gäller för kvinnor. Persson (2010) anger att anled-

ningen till detta är att det finns ett överskott på män på landsbygden. Barnlöshe-

ten bland män är högre för män med låg utbildning jämfört med de med hög ut-

bildning. Tendensen har varit den omvända för kvinnor (Persson 2010). Pearl A. 

Dykstra och Gunhild O. Hagestad (2007a) hävdar att vi kommer att se större 

kontraster mellan barnlösa män och fäder i framtiden i och med att det förefaller 

som att det är de män med sämst framtidsutsikter som blir barnlösa. Tidigare 

studier visar att barnlöshet har större betydelse för hur mäns liv gestaltar sig än 

för kvinnor. Ogifta kvinnor utan barn är den kategori som ’vinner’ mest i termer 

av livsinkomst, utbildning och yrkeskarriär genom att de inte hållits tillbaka i 

yrkeslivet av krav på att ansvara för familj och barn. Men Dykstra och Hagestad 

(2007a) menar också att vi kommer att se minskade skillnader mellan kvinnor 

som har fått respektive inte fått barn i och med att det i många länder har blivit 

lättare att kombinera arbete och föräldraskap. Detta gör också att ensamstående 

män utan barn sticker ut mer och mer och kunskapen om dem och deras livsvill-

kor behöver bli större.  

Dykstra och Wagner (2007) framhåller att det saknas kunskap om hur äldre 

människor utan barns sociala nätverk ser ut och hur det påverkar deras omsorgs-

situation. De framhåller dock att de som inte fått barn har ett mindre socialt nät-
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verk som äldre och att de därmed har en större risk att bli socialt isolerade. Det 

förefaller dock som att barnlösa kvinnors sociala nätverk är större och mer sta-

bilt än mäns (Keith & Nauta 1988; Banks et al. 2009). Män verkar också ha svå-

rare att anpassa sig till en situation då de inte har en mor eller syster som kan 

bistå dem (Wenger 2001). En brittisk studie (Davidson 2004) visar till exempel 

att ogifta äldre män i mindre utsträckning än gifta och skilda män har gäster 

hemma. Likaså besöker många av dem sällan eller aldrig vänner eller släkt. De 

har också jämförelsevis lite kontakter i sitt grannskap. Detta kan innebära stora 

problem för enskilda individer utan ett socialt nätverk i form av social isolering, 

men också när man behöver hjälp med praktiska göromål. Den refererade studi-

en gjordes inte i landsbygd och man kan fråga sig hur dessa resultat förhåller sig 

till en svensk landsbygdskontext. Majoriteten av de äldre i den kommun där stu-

dien är gjord bor i egna hus vilket innebär att sociala nätverk kan ha stor bety-

delse för hur man klarar sitt boende. 

Traditionellt har föräldraskap kopplats till kvinnors välbefinnande i större ut-

sträckning än till mäns, och forskningen har därför framförallt ägnat sig åt att 

undersöka detta (Engwall 2010). Dykstra & Hagestad (2007a) menar dock att 

utifrån den litteratur som finns så har barnlöshet större konsekvenser för mäns 

liv än för kvinnors, inte minst vad gäller hälsa och det potentiella nätverket för 

stöd och omsorg. Äldre ensamstående män utan barn löper en stor risk att hamna 

i en svår situation om och när de drabbas av funktionshinder eller en försämrad 

hälsa. I en situation där beroendet av andra ökar har dessa män oftast ingen i sin 

närhet som kan ge hjälp och omsorg över en längre period. Flera studier visar att 

ogifta barnlösa äldre i större utsträckning är beroende av formell omsorg än 

andra. Men också att de är beroende av det under en längre period än de med 

barn (Dykstra & Hagestad 2007a; Wenger 2001; Wenger 2009). Det är viktigt 

att lyfta fram den variation som finns bland äldre ensamstående barnlösa män. I 

kategorin ogift och äldre finns de med sambo och särboförhållanden i sin livshi-
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storia såväl som de som aldrig varit involverade i några förhållanden. Det torde 

också finnas homosexuella män som vuxit upp i en tid och levt i en miljö där det 

inte varit möjligt för dem att leva i enlighet med sina önskningar (Trentham 

2010). Nästa avsnitt tar utgångspunkt i intervjuerna med männen.  
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Männen och deras liv 

Det som här följer är en redogörelse för, och analys av, hur de intervjuade män-

nen beskrev sig själva och sina liv. Texten inleds med en beskrivning av upp-

växten och ungdomstidens aktiviteter. Därefter redogörs för deras arbetsliv och 

hur de förhåller sig till det idag. Efter detta tar en beskrivning av deras liv som 

äldre vid och här läggs ett särskilt fokus på hur de pratar om förhållanden och 

relationer. 

Uppväxten 

IP: När en annan var 9 år då hade ju inte varit längre än vid postlåda 

 

Så uttryckte sig en av männen när han jämförde sin egen uppväxt med barn han 

har omkring sig nu. Alla männen kommer från relativt enkla uppväxtförhållan-

den. De allra flesta beskriver sitt barndomshem som ett torp och i de flesta fallen 

är det ett arrenderat torp det handlar om. I några fall ägde familjen marken som 

de brukade. I nationalencyklopedin (ne.se) beskrivs ett torp som ett mindre lant-

bruk som oftast var beläget på privat mark. Brukaren fick nyttja marken i utbyte 

mot dagsverken eller andra tjänster åt markägaren. Torparna beskrivs som att de 

hade en mellanställning mellan arrendatorerna och backstugusittarna. Arrendato-

rerna betalade arrende i pengar medan backstugusittarna levde av tillfälliga arbe-

ten hos markägaren. Från och med 1943 förbjöds ersättning i form av dagsver-

ken vilket innebar att torparinstitutionen försvann. Som jag tolkar de intervjuade 

männens berättelser om de torp de växte upp på så gjorde vissa dagsverken och 

torp är då i enlighet med ovanstående beskrivning. Framförallt verkar det ha 

handlat om att arbeta i skogen för ett markägande skogsbolags räkning. Även i 

de fall som familjen ägde torpet var det flera av männen som berättade att både 

de själva och övriga familjemedlemmar arbetade på gårdar runt omkring och i 

skogen åt andra markägare. I de flesta fall var det jordbruk de bedrev alltså inte 

tillräckligt för att försörja familjen. I berättelserna från fyra av männen framgår 
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att de inte hade elektricitet, och inte heller vatten, i huset de bodde i. Elektricitet 

fick tre av dem på 1960-talet. En av männen beskriver att de inte hade elektrici-

tet eller vatten i bostaden fram till att familjen flyttade till ett annat hus 1968. 

Utifrån hur övriga beskriver sin uppväxt och sitt barndomshem kan man anta att 

det var flera som inte hade elektricitet under uppväxten. I vissa fall var det långt 

till grannar. En av männen berättade att det var tre och en halv kilometer till 

närmaste granne. I och med att han var enda barnet innebar det också en ganska 

ensam uppväxt.  

Torpen och husen som männen bodde i var små och de var ofta ganska många 

som bodde i dem. Detta illustreras av denne mans beskrivning av hur han bodde, 

och vilka som bodde ihop när han växte upp.  

M: Men du sa förut att ni var sju personer som bodde här? Så ni är fem syskon? 

IP: Näe, jag hade en far, mor och så hade jag två systrar. Och så hade jag min 

farmor som levde här och min farbror. Hennes son bodde hemma här ständigt. 

Och sen när hon dog då 1965 så flyttade jag upp. Och då delade min farbror och 

jag det rummet, så vi hade halva rummet. Jag hade mina saker på höger sida och 

han hade på vänstra sidan. Och så varsin garderob. Så jag har haft [det trångt] men 

en har aldrig behövt klaga eller så.  

 

Denne mans systrar flyttade sedan och gifte sig i slutet av 1960-talet och han 

blev sedermera ensam kvar med sina föräldrar i huset och han bor nu där ensam.  

Nedan följer två beskrivningar av uppväxten. De representerar två ytterligheter 

på flera sätt. I det första fallet är det en man som är uppvuxen i en av kommu-

nens större orter och i det andra fallet är det en man som är uppvuxen på ett 

mindre torp på landet. Den första beskrivningen beskriver också en lycklig 

barndom och en närvarande omgivning. Den andra beskriver istället en barndom 

präglad av arbete och fattigdom och i vissa fall också misshandel, så kallad aga.  

Denna beskrivning är från en av männen född 1930.  
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IP: Ja jag måste säga att jag kan väl inte haft bättre än vad jag har haft det egentli-

gen. För att jag växte ju upp då och fick nästan i stort sätt vad jag ville ha trots att 

det var fattigt på den tiden. Sen hade de en bilverkstad precis intill där jag växte 

upp då och det fanns en som- ja han gav mig precis allting. Han tog ut gamla in-

strumentbrädor bland annat till bilar som jag fick ha och sen hade vi en smed här 

uppe i [Centralorten] han byggde en trehjuling. Jag tror det är den-, bland de för-

sta som fick en i Sverige utav trä, trähjul. Och ja men han fyllde ju samma uppgift 

som de gör idag de där cyklarna fast den var lite mer *tungcyklande* [skratt] Ja så 

det måste jag säga att bättre uppväxt det kan jag inte få för sen började jag intres-

sera mig för idrott och sen hängde jag ju på fotbollsplan för jämnan. 

 

Informanten beskriver här en uppväxt som han själv upplever som väldigt posi-

tiv och där inget saknades. Hans beskrivning av hur han fick en trehjuling och 

andra saker att leka med av olika människor tolkar jag som en beskrivning av en 

upplevd gemenskap med människorna som fanns runt omkring honom när han 

växte upp. Det fanns en omsorg om inte bara egna barn utan också andras. I cita-

tet finns också aspekter av frihet och en avsaknad av tvång genom beskrivningen 

av hur han hängde på fotbollsplanen för jämnan. I hans beskrivning av sin barn-

dom finns inget om arbete eller om svårigheter. Även om det kanske inte bara 

var en lycklig barndom så är det allmänna intrycket att han ser positivt på sin 

barndom och att den innehöll både gemenskap och frihet. Denne mans uppväxt 

skiljer sig på ytterligare en punkt från de övrigas. Huset han växte upp i var stort 

och hade flera lägenheter. Familjen var mer välbeställd än övriga informanters.  

Ovanstående barndoms- och uppväxtskildring är annorlunda jämfört med övri-

ga. För det första är han den ende som växte upp i en större ort istället för på 

landet eller i en mindre by. Barndomen är inte heller så tydligt präglad av fattig-

dom och arbete som de flesta av männens, även om de också, när de blev äldre, 

upplevde vissa friheter. Det fanns dock en annan man som beskrev omgivningen 
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under sin uppväxt på ett liknande sätt vad gäller gemenskapen med andra män-

niskor. 

Nedan följer en lite längre beskrivning av uppväxten för en annan av männen. 

Efter att jag redogjort för hans uppväxt redogör jag för hur de andra förhåller sig 

till denna beskrivning. Mannen är född 1933 och han berättar följande om sin 

uppväxt.  

IP: Sju år i folkskolan. Men sen blev det inte mer. Man fick jobba också på den ti-

den. Nej jag är torparunge ser du ifrån början, då var det hårda bud.  

M: Ja just det. Men då, då började du jobba där omkring (.) vad blir det, 1940? 

IP: Jag var inte många år förstår du, det var ju till och med, jag började jobba 

hemma innan jag började skolan, och var med och mjölkade kossor ser du och 

mockade gödsel och- 

M: Ja, dina föräldrar hade lantbruk då? 

IP: Ja just det, ja. Det var en liten 17 tunnlands gård då. Sex kossor var det, var det 

som dom hade då, och så grisar och- så det var mycket.  

M: Ja det förstår jag, då fick du hjälpa till ordentligt då eller? 

IP: Ja. Men sen började skolan då när jag var sju år och då var ju vid kriget, för-

står du. Det var ju 39, 40. Ja, så det var hårda bud och jäkla vintrar. /…/ 

M: *Ja* (skratt) Ja. Men hur skulle du beskriva din barndom då? Du säger att det 

var fattigt? 

IP: Ja, det var det. Inte utan vi fick mat och så vet du, och kläder. Men sen var det 

ingenting. Leksaker var inte tal om, utan det tillverkade jag själv. Och jag gjorde 

till och med ett schackspel och det var min brorsa med på. Vi gjorde ett schack-

spel. Men det fick en inte så saligt mycket för höll jag på att säga, för att då blev 

jag lite duktigare [än brodern]. Han var ju, slog ju mig jämt först. Och vi spelade 

det vet du på kvällarna. Men rätt som det var så började jag vinna vet du. Ja, och 

han blev så jädra arg så han tog schackspelet och slängde in i öppna spisen. Så det 

brann opp. [skratt] 

/…/ 

M: Mm. Men det här med att du inte har några barn, är det nånting som du har 

tänkt mycket på eller? 
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IP: Nej, det (.) bryr jag mig inte så mycket med. För jag ser när jag tittar mig om-

kring, jag skulle inte vilja ha deras barn. [skratt] Då skulle jag ju ha egna, men då 

hade jag nog vart sträng mot dom ser du. Ja, jag hade en jäkla sträng pappa, ja. 

Han var helt enkelt, utan att överdriva, elak.  

M: Var han det? 

IP: Och så en jättesnäll mamma. Hon fick lida mycket, fy fasen. Och det var bara 

att arbeta vet du. Så vi gick och hässjade hö då och så långt fram på kvällen. Och 

vi ville ju gått ner i sjön och metat, min bror och jag. Och vi gjorde det ju *med* 

en sån där trådrulle och så björntråd då. Jojomen. Men jag fick en stor abborre en 

gång på 12 hekto. Ja visst, det var en jädra best!  

M: Ja, ja det var det verkligen. 

IP: Ja visst! Det har jag aldrig sett, så stor, nej.  

M: Nej. Men det var tufft hemma alltså? 

IP: Ja det var det ju, ja. Så, men sen kom en iväg ut och jobbade och så där då vet 

du.  

M: Mm, mm. Men var det så att ni fick stryk också hemma? 

IP: Ja uh ja, fy fasingen du, det var inte tal om annat. (skratt) Oförskyllt, många 

gånger. Nej jag vet inte varför han hade sånt humör, det var ju tråkigt. Det var la 

nåt fel.  

M: Mm. Men hade du mycket kontakt med dina föräldrar sen när du flyttade hem-

ifrån också då? 

IP: Nej. 

 

Den här mannen beskriver en väldigt annorlunda uppväxt jämfört med den kor-

tare skildring som föregående citat uppvisade. I denna berättelse om barndomen 

och de relationer som präglade den är det inte så mycket gemenskap som kamp 

och ‖hårda bud‖ som beskrivs. Den frihet som finns i beskrivningen är framför-

allt tid som man kan tolka som att den stjäls från andra sysslor, som när de häs-

sjade hö men helst skulle vilja gå och fiska. Och gjorde det också. Mannen 

framstår i berättelsen också som händig och driftig. 
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I denna mans berättelse är det inte andra människors generositet som sätts i för-

grunden. Istället är det hur han som enskild individ, bokstavligen, fick karva sig 

ett utrymme och saker att leka med. Men att det också var något som kunde tas 

ifrån honom. Det fanns andra runt omkring honom som hade makt och utövade 

våld för att få sin vilja igenom gentemot denne man, som då var ett barn. Hans 

bror slog honom och förstörde schackspelet när han förlorade. Fadern slog ho-

nom och genom att han beskriver det som att det var ‖oförskyllt, många gånger‖ 

tolkar jag det som att våldet också upplevdes som orättfärdigt av honom som 

barn. Han var därmed utsatt för godtycke och resultatet kan inte tolkas på annat 

sätt än att det var en uppväxt präglad av osäkerhet. Beskrivningen av modern är 

desto ljusare. Hon beskrivs som ‖jättesnäll‖ och ständigt arbetande. Han säger 

att hon fick lida, men om det var av arbete eller på grund av fadern vet vi inte.  

Hur förhåller sig då dessa beskrivningar till övriga informanters uppväxtberät-

telser? I flera fall så var det endast kortfattade beskrivningar som de gav av sin 

barndom och uppväxt. De sa att det hade varit fattigt, att de fått hjälpa till hem-

ma med arbetet på gården och i skogen och att de började förvärvsarbeta direkt 

efter folkskolan. En av männen avviker från detta mönster genom att ha tagit 

realexamen. De allra flesta av männens berättelser rör sig mellan de ovanstående 

beskrivningarna. Alla männen beskrev en uppväxt där det var relativt fattigt och 

där hemmet låg på landet. Fadern arbetade som regel i skogen, åt ett skogsbolag, 

och i ett eget mindre jordbruk. Mamman arbetade hemma på gården, och hjälpte 

i vissa fall till på närliggande gårdar. Detta gällde också barnen i vissa fall.  

De allra flesta av männen har syskon som de växte upp med. En av männen av-

viker genom att ha elva syskon. Tre stycken har inga syskon medan övriga har 

mellan ett och fyra syskon. De flesta av männen beskriver att deras hem låg rela-

tivt isolerat. Det var långt till andra kamrater än de egna syskonen. Några hade 

också långt att ta sig till skolan. Som tidigare nämnts är gleshet ett utmärkande 

drag för landsbygden och det är också ett relativt begrepp. Det avspeglas bland 
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annat i att när jag frågor om de hade några kamrater där de växte upp var det 

några av männen som sa att de hade det. Det var grannar. Men när vi pratade om 

hur nära kamraterna bodde så handlade det ibland om att närmaste granne fanns 

på några hundra meters håll och ibland på flera kilometers avstånd. Ofta var det 

också skog som skiljde gårdarna och torpen från varandra. 

Relationen till föräldrarna liknar den senare av de två beskrivningarna ovan. 

Ingen annan än denna man beskriver dock hur han blev slagen under uppväxten. 

Det framgår dock av de flesta berättelser att pappan var sträng och att man gjor-

de som han sa. Mamman beskrivs nästan alltid i varmare ordalag. De uttrycker 

också en stor respekt för föräldrarna och jag tolkar det som att de pratar om sina 

föräldrar med tillgivenhet, framförallt sin mamma. Pappan såg de istället upp 

till, framförallt som unga. Till viss del kan min tolkning om att de uttrycker sig 

med respekt kanske hänföras till att de pratar om sina föräldrar som mor och far. 

Detta är ett sätt att uttrycka sig på som jag associerar till ett både distanserat och 

respektfullt förhållningssätt till föräldrarna. Denna association har sannolikt att 

göra med min egen inplacering i historien. För mig är termerna mamma och 

pappa mer informella och mindre distansgivande. För informanterna är det inte 

nödvändigtvis på detta sätt. 

Följande citat illustrerar hur relationen till pappan kunde beskrivas.  

M: Ja. men hur var det att jobba med pappa då, var det roligt? 

IP: (2s) Ja, roligt och roligt (.) det (2s) GICK DET BRA då sa han ingenting, men 

gick det SÄMRE då hörde man ju på rösten att det inte var bra. 

M: Mm. Så du fick inte beröm då? 

IP: Nej (M: nej) Nej.  

M: Men var det så även när du var yngre då också? 

IP: Ja. Visst. (2s) Så var det med det.  

M: Så ni hade ingen sådär jättenära relation då? 

IP: Inte särskilt, nej. 
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Även om få informanter gav fylliga beskrivningar av sina föräldrar och sina re-

lationer till dem så framträder alltid pappan med skarpare konturer än mamman. 

Delvis hänger det ihop med att männen som unga fick arbeta tillsammans med 

sin pappa. De var ute i skogen tillsammans, milade kol och arbetade i jordbru-

ket. Männen lärde sig sina sysslor av sina fäder. Men det är också viktigt att på-

peka att flera av dem hjälpte sin mamma med sysslorna som små barn. Flera av 

männen kom att leva längre tillsammans med sina mammor än med sina pappor. 

Papporna dog tidigare. Ändå framträder inte mamman i så tydlig dager som 

pappan. Marie-Louise Snellmans (2009) studie av tio äldre kvinnor i norra Sve-

rige och Finland finner samma mönster. I hennes studie förefaller det dock vara 

ett tydligare mönster. Hon beskriver det som att kvinnorna hade mycket levande 

beskrivningar av sina fäder, medan de hade väldigt lite att berätta om sina möd-

rar. Snellman förklarar detta bland annat med att fäderna arbetade borta från 

hemmet mycket, huvudsakligen i skogen, och när de kom hem innebar det en 

förändring, de förde med sig liv och rörelse. Modern kom i stället att represente-

ra det alldagliga och invanda och det blev därför svårare att beskriva henne.  

Männen beskriver sina föräldrars arbete utifrån en tydlig skillnad mellan könens 

arbetsuppgifter och platser för arbete. Kvinnorna beskrivs som hemarbetande 

eller som att de inte arbetade. Men många gånger beskriver informanterna sina 

mammor som hårt arbetande kvinnor, även om det också poängteras att de inte 

hade ett avlönat arbete. Brandt (1995), Coldwell (2010) och andra forskare lyfter 

fram att det är männen som benämns och omtalas som bönder och lantbrukare. 

Det är de som ges en yrkesidentitet. Detta liknar det sätt som de intervjuade 

männen talar om sina fäder och mödrars relation till det lantbruk de drev och de 

yrkesidentiteter de hade. Männen beskrivs som skogsarbetare eller lantbrukare. 

Kvinnorna är istället, som sagts ovan, utan yrkesidentitet. Detta trots att de ut-

förde lika mycket, eller mer, av sysslorna i lantbruket. Lant- och skogsbruk är 
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starkt förknippat med maskulinitet och med maskulint kodade sysslor, maskiner, 

redskap och platser (Brandt 1995).  

Ungdom 

I och med att männen fick börja arbeta tidigt i livet, många redan innan de hade 

slutat skolan, så framträder ingen tydlig ungdomstid i deras berättelser. Jag frå-

gade dock om vad de sysslade med utöver arbetet och hur umgängesformerna 

såg ut för dem som unga.  

Det som markerar en ny tid av frihet i ungdomen för flera av männen var att få 

tillgång till bil. I flera fall fanns ingen bil i familjen innan den köptes av den 

unga mannen. För att kunna köpa bilen hade de sparat pengar, ofta under flera 

år. Genom bilen kunde de ta sig runt och träffa kompisar och delta i olika aktivi-

teter på ett helt nytt sätt. Tidigare hade flera varit beroende av cykel för att ta sig 

runt och de cyklade ofta sträckor på över en mil för att delta i olika aktiviteter. 

Två stycken beskriver hur anskaffningen av bil också ökade deras popularitet 

och status eftersom andra ungdomar gärna ville åka med. Inte minst var det för 

flera av männen populärt att åka och dansa tillsammans med vänner och man var 

då beroende av bilen. En av männen fick sitt körkort indraget på grund av sjuk-

dom som ung vuxen och det kom att påverka hans rörelsefrihet. Han upplevde 

sig som isolerad under sin uppväxt och att bli av med körkortet ökade denna 

känsla inte minst eftersom han då bodde kvar hos sina föräldrar på den gård där 

han växte upp.  

Flera av männen berättade att de dansade mycket som unga. Många av dem hade 

också varit engagerade i lokala idrottsklubbar. Dansen och idrotten innebar mö-

tesplatser för yngre människor som bodde inom ett ganska stort område. En av 

männen berättar hur de kunde åka flera mil för att dansa. Likaså innebar idrot-

tandet att man fick åka långa sträckkor för att spela matcher och tävla. Som jag 

tolkar det fanns det inte många andra mötesplatser för unga i detta landsbygds-
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område i deras ungdom. Deras yrken var könssegregerade och det fanns inte hel-

ler så många andra arenor att träffa en partner på.  

Ofta åkte man i grupp till danserna. Ibland var man så många att det krävdes fle-

ra bilar. Precis som idag var det kompisgäng som träffades och gick ut tillsam-

mans. En man berättar hur de när de blivit vuxna ofta träffades hemma hos en 

kvinna allihop innan de åkte iväg till dansen. Under dansen hade de gemensam-

ma pauser där de träffades och åt och drack tillsammans innan de fortsatte. I och 

med att dansen och idrotten var de huvudsakliga mötesplatserna var det begrän-

sade arenor för att möta en partner. Endast en av männen sa att kyrkan hade varit 

en betydelsefull miljö för honom under uppväxten och senare i livet. Han gick 

aldrig på danserna. En av männen anger att han fortfarande dansar regelbundet 

när det är logdans i närheten. Han beskriver hur de kunde vara ett gäng på 15-20 

ungkarlar som var ute och festade och dansade förr. Nu är de inte så många, men 

kvinnorna har blivit fler eftersom de har blivit änkor. Följande citat visar på hur 

viktigt dansandet var för att hitta en partner.  

M: mm..men hände det att folk träffades då när ni var ute och dansa, att folk blev 

ihop och gifte sig?  

IP: va? 

M: hände det att folk  träffade en partner [oh ja] och gifte sig [aa] på danserna och 

så 

IP: aa då, det var ju det vanligaste sättet på den tiden  

M: det var det 

 

Flera av männen beskriver också hur de genom dansen knöt kontakter med 

kvinnor och att några av dem hade flera kortare förhållanden med kvinnor de 

träffade på danser. Ibland var det bara på danserna de träffades. 

Den andra stora fritidssysselsättningen var idrott, även om det också fanns de 

män som inte alls var intresserade. Framförallt var det lagidrotter som fotboll 
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och bandy som man ägnade sig åt. Några av männen fortsatte att vara aktiva till 

35-årsåldern även om de flesta slutade i 20-årsåldern. Idrottsintresset har de be-

hållit och flera av dem har ägnat mycket av sin fritid till att åka runt och se på 

till exempel hockeymatcher eller speedwaytävlingar. En av männen var också 

tränare för ett idrottslag under mer än 20 år. Även om det är några av männen 

som fortfarande åker på tävlingar och matcher följer de flesta de idrotter de är 

intresserade av genom TV eller radio. Idrotten har genom livet varit ett sätt för 

männen att umgås, framförallt med andra män, och idrott är också något man 

har som ett återkommande samtalsämne med sina bekanta och vänner. 

Arbetet och dess betydelse 

Trots att männens arbetsliv upptog en stor del av intervjuerna kommer jag inte 

att fokusera på detta i någon större utsträckning. Anledningen till detta är att be-

rättelserna om arbetet i stor utsträckning utgjordes av anekdoter om händelser 

från arbetslivet där fokus låg på tekniska beskrivningar av arbetsmoment och 

vilka produkter man tillverkade. Nedan tar jag upp deras arbetsliv i stora drag 

och hur de själva beskriver det och försöker samtidigt lyfta några intressanta 

analytiska ingångar.  

Samtliga började arbeta tidigt i livet och som jag tidigare nämnde började många 

att arbeta genom att hjälpa till hemma på gården som barn. Övergången mellan 

skolgång och arbetsliv beskrivs som enkel och de allra flesta började lönearbeta 

direkt efter skolan. En av informanterna gick vidare i skolgången och läste till en 

realexamen. De som inte började lönearbeta direkt efter att de slutade skolan 

arbetade hemma på gården med jord- och skogsbruk under en period innan de 

tog ett jobb. Det var lätt för dem att hitta arbete. En av männen blev tidigt sjuk-

pensionär och har därför inte så många yrkesverksamma år bakom sig. Två av 

männen var arbetslösa några månader innan de gick i pension då företaget det 

arbetade på gick i konkurs. Övriga hade anställning hela livet fram tills de gick i 

pension. Han började som springpojke som 15-åring och arbetade sig sedan upp 
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genom företaget tills han var chef för den lokala avdelningen. Under några år 

arbetade han i samma företag i en närliggande kommun men kom sedan tillbaka 

till sin hemkommun. Han bodde kvar i kommunen hela denna tid. Han stannade 

i företaget tills han pensionerade sig vid 65-års ålder. De allra flesta, alla utom 

tre, har dock haft ett flertal olika arbeten under sitt yrkesliv. Dels var det de som 

av olika skäl ville byta arbete. Det handlade här om att man upplevde att arbetet 

blivit för tungt, till exempel i skogen, eller att man inte trivdes med sina uppgif-

ter. Men, och det hänger tätt ihop med landsbygden som kontext, flera bytte ar-

bete då de företag de arbetade vid drog ned på personalstyrkan eller gick i kon-

kurs. Hela bygden var, som jag uppfattar det, expansiv vad gäller arbetstillfällen 

fram till 1960-talet då konkurrensen utifrån började göra sig gällande. Det fanns 

många mindre industrier i kommunen och många företag som sysslade med trä-

förädling, som till exempel möbeltillverkning. Flera företag exporterade möbler 

utomlands. Det fanns förstås också andra mindre industrier. Nu finns bara ett 

fåtal industrier kvar. Bara något enstaka sågverk finns kvar. De senaste decenni-

erna har således präglats av en krympande arbetsmarknad. 

 Så här ser en förhållandevis typisk berättelse ut om hur det gick till när man fick 

sitt första arbete: 

IP: när jag slutade skolan så var jag ju ihop mycket med en kompis som var- hette 

Anders och de hade ett sågverk där borta i Byn och då skulle hans pappa åka ner 

till sågen som ligger där, strax, och fråga om han fick börja där och då så sa jag, 

‖fråga om jag får börja med då‖, ‖jaha‖ sa han, ‖det ska jag göra‖ och han var ju 

tillbaka på en halvtimme vettu, ‖aa, vi får börja imorrn‖ sa han [skratt]  

 

De började således sina yrkesbanor i en tid och miljö där det var lätt att få jobb 

för den som var arbetsför. Ingen som inte ville behövde gå arbetslös. Få yrken i 

omgivningen krävde en utbildning utöver folkskolan de gått i. Deras första arbe-

ten var i regel enkla, men ofta tunga, som i fallet med mannen ovan som fick 
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börja med att barka virket vid sågverket eftersom det då inte fanns barkningsma-

skiner än. Arbetet vid sågverket var ett säsongsarbete och varje höst permittera-

des de anställda. Många som jobbade inom sågverken arbetade, liksom denne 

man, i skogen på vintrarna med att ta ner träd som senare skulle tas om hand i 

sågverket. De arbetade då för ett skogsföretag. Att jobba på detta sätt är en erfa-

renhet som flera av männen delade.  

Så här reflekterar en man över skillnaden i att få arbete nu och då han började 

arbeta. Denna man arbetade inte i skogen utan arbetade istället i mindre tillverk-

ningsindustri. Citatet börjar med att jag frågar honom om han som många andra 

fått arbete i skogen om han inte fått det jobb han började på.  

M: Men då tror du- tror du du hade jobbat härikring då i skogen om du inte- 

IP: Ja, det hade jag gjort. Det hade jag gjort. Det var ju många på den tiden som 

ringde du vet och ville att jag skulle börja hos dom och jobba, så det var ju. Det 

var ju populärt så på den tiden. OCH ALLA FICK JU JOBB PÅ DEN TIDEN. 

Det fanns ju ingen som inte hade jobb. På femtiotalet. Du vet då fick ju alla jobb. 

M: Ja. Ne, för arbetslösheten fanns ju i stort sett inte, inte här i alla fall? 

IP: Nae, nae. Här fanns ju ingen som inte hade jobb. 

 

Och en annan man uttrycket det på följande vis. 

M: Men vad tror du om du inte hade fått jobb där då /…/och jobba med transpor-

ter. Vad hade du gjort då tror du?  

IP: Ja, jag hade vart skogsarbetare och utsliten vid femtio och sådär då- (M: ah) 

Det är stor risk. För du vet det var rätt svårt att välja när jag skulle börja därnere, 

för jag högg eh- jag högg 240 meter härnere och högg 10 meter massa nere om 

dan. Och fick sju kronor metern, så jag tjänade sjuttio kronor då, sen fick jag fem 

kronor i timmen nere på Transportföretaget och då var det fyrtiofem kronor. Så då 

var jag ju i valet och kvalet- sådär vad jag skulle göra.  

M: Ja, det förstår jag. Det blev ju ganska stor skillnad.  

IP: Ja, jag fick ju hålla mig med bensin och motorsåg då med, men i alla fall var 

det svårt då. Jag hade tjänat mycket mer pengar i skogen då i några år kanske. 
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Men jag hade ju inte klarat till kanske- sextiofem. Så det är ju bra mycket tyngre 

än att sitta och hålla i ratt [skratt]. Sen har jag ju fått bära och mycket träla och 

bära med cement och sånt där. Det har ju vart mycket sånt där. (M: mm) Det var 

ju så men det. 

 

Skogen fanns alltid som en möjlighet för de som behövde ett arbete. Här behöv-

des alltid folk och det var bra betalt. Skogen, skogsarbetet och sågverken har 

därför präglat hela samhället och människorna. Det var ett tungt arbete och de 

som fortsatte i skogen blev ofta utslitna och fick värk i kroppen. Att det var ett 

slitsamt arbete bidrog i många fall till att man efter några år sökte sig till andra 

arbeten. Nu har skogsmaskiner i stor utsträckning tagit över de arbeten som tidi-

gare slet ut människor, vilket också inneburit att det inte behövs lika många an-

ställda för att göra samma arbete som tidigare.  

Förutom att arbetet gav en inkomst hade arbetet och arbetsplatsen många andra 

betydelser i männens liv. Nedan tar jag upp vad jag uppfattar som några centrala 

betydelser som arbetet hade, och fortfarande har, i männens liv. 

Arbetet som social plats 

För vissa var arbetet knutet till det sociala umgänget. Genom arbetet träffade 

man vänner och umgicks. En av männen berättar om hur han nästan bodde på 

sin arbetsplats då många kom till det företag han arbetade på och stannade där 

även efter att de lagt ner arbetet för dagen. 

IP: Du vet att det är uppför för det ligger högt så på morgon då var det besvärligt. 

Men att åka hem sen- Skönt att åka för då kanske man var trött ändå så det gjorde 

inget. Ja det var rätt skojigt det där för det var en samlingsplats det där uppe i fö-

retaget då. Det fanns ju inga caféer eller någonting utan arbetarna när de hade slu-

tat jobbet då kom de ner och satte sig där och skulle prata med varandra då. (M: 

ja) Det kunde ha varit tio åtta stycken och när klockan var sex då ville jag åka hem 

för då var ju arbetet slut. Men det gick ju inte utan man fick ju gott sitta och vänta 

till vi hade pratat färdigt, det kunde ha varit framåt tio ibland [skratt]. 
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Detta företag var inte bara en samlingsplats för de som arbetade där utan även 

andra kom dit. Det var samma gäng som kom dit och samlades efter att deras 

arbetsdag tagit slut. Denna beskrivning av arbetsplatsen och det sociala rum som 

det var visar på hur homosocialt umgänget var. Alla arbetare som samlades där 

var män och enligt beskrivningen var de ofta där till sent på kvällen vilket bety-

der att dessa män, i den mån de hade familjer umgicks mer med sina manliga 

vänner efter jobbet än med sina familjer. Även om detta exempel beskriver en 

annorlunda arbetsplats än de andra männens så pekar det ändå mot hur köns-

segregerat deras umgänge har varit tidigare och också hur könssegregerade de 

sociala rummen var. 

Arbetet som en social plats och en plats för kamratskap speglas också i att några 

av dem har behållit kontakten med sina arbetskamrater även efter pensionering-

en. En av männen som bodde bara några hundra meter från sin sista arbetsplats 

gick vid tiden för intervjun fortfarande dit varje fredag och bastade tillsammans 

med en annan tidigare anställd som också bodde i byn. Han hade fullt tillträde 

till lokalerna även efter stäningsdags trots att det var över 20 år sedan han pen-

sionerades därifrån. Att företagen har en stark koppling till det sociala livet i 

bygden speglas också i att flera av de som tidigare arbetade på företaget hade 

fått behålla nyckeln dit och kunde använda lokalerna och några av maskinerna 

för eget bruk, för snickerier och reparationer. Detta trots att det inte längre var 

samma ägare som när de arbetade där.  

Så här berättade en annan man om betydelsen av den fortsatta sociala samvaron 

med sina forna arbetskamrater.  

IP: Fredag är helig då går jag till stan med de andra chaufförerna. Vi är ett tjugotal 

och där sätter vi oss på ett fik. Så det är heligt. 
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Det är ett stort gäng som träffas regelbundet och att han använder uttrycket ‖he-

ligt‖ pekar förstås på den stora betydelse det har för honom att få fortsätta träffa 

dem. 

Alla hade inte denna kontakt med forna arbetskamrater och berättade inte heller 

lika livligt om sitt yrkesliv. I vissa fall var det mer en uppräkning av olika yrken 

som personen haft. En tolkning jag gör av det sätt som männen berättade om sitt 

arbete på är att de var stolta över att ha haft arbete, att ha gjort ett gott arbete och 

flera av männen beskrev också sig själva som yrkesskickliga, till skillnad från 

andra. 

Arbete och identitet 

Under intervjuerna berättar männen mycket om sina arbetsliv. Det är det ämne 

som de talar mest om och många av de anekdoter och historier de berättar är 

hämtade från deras arbetsliv. Anledningen till detta är flerfaldig men samman-

länkad. Arbetet är alltjämt levande som en identitetskapare; det är genom arbetet 

och deras yrkesroller som de presenterar sig för mig. Det är genom berättelserna 

om hur de arbetat och vad de gjort som de under intervjuerna gestaltar sig själva 

i intervjuerna. Det handlar antagligen också om att arbetslivet är väldigt levande 

för dem själva fortfarande. Det har fortfarande relevans för dem i deras syn på 

sig själva. Flera av männen visade produkter från de företag de arbetat på. En 

man hade också förberett intervjun med fotografier och reklambroschyrer från 

det företag han pensionerats från 15 år tidigare. Det fanns en stolthet över vad 

man har gjort med sina händer och vad företagen i dess glansdagar producerade. 

Identitetsaspekten går igen även i de tidigare citaten ovan som gäller arbetet, till 

exempel mannen som berättar om hur han går och fikar tillsammans med de 

andra ‖chaufförerna‖. Här är det nog avgörande att han inte säger de gamla 

chaufförerna, de som var chaufförerna. För varandra är de fortfarande chauffö-

rer. I den stunden återupplever informanterna sig själva som yrkesaktiva i de 
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berättelser de delar med sina forna arbetskamrater och man kan tänka sig att det 

finns en liknande aspekt här. 

Ett exempel på hur identiteten och självbilden gestaltas genom berättelser om 

arbetet kan illustreras av följande citat.  

IP: Sen blev det skogen sedan, för gott sedan, skogsarbete, och det var ju i sam-

band med, för då torpet var ju inte så där, det födde- (.) fullt där utan det var ju 

tidvis och så, far han körde ju, han hade ju häst på äldre dagar, ja inte på äldre da-

gar, men senare, annars så hade han ju oxar när jag var liten så att det är nog inte 

så jäkla många som har kört oxar. 

 

Denne man berättar här om hur han fick sitt första lönearbete. Arbetet var som 

skogsarbetare och han har tidigare under intervjun sagt att han som liten alltid 

ville arbeta i skogen. Hans pappa var också skogsarbetare och mannen följde 

honom tidigt ut och arbetade. Vad som är intressant ur en identitetsaspekt är in-

ledningen ‖sen blev det skogen sedan, för gott sedan, skogsarbete‖. Det stämmer 

nämligen inte med den fortsatta redogörelsen för hans yrkesliv. Efter detta 

kommer en redogörelse där han berättar att han arbetade tolv år i skogen och 

slutade sedan då skogen köptes upp av ett annat företag. Därefter arbetade han 

några år i ett sågverk och sedan i en möbelfabrik. På ett sätt stämmer det förstås 

att skogen var hans arbete då han arbetade med trä på olika sätt genom sitt yr-

kesverksamma liv. Skogsarbete upptog dock bara, i år räknat, en mindre del av 

hans yrkesliv. Skogsarbetet framträder därmed som viktig för det sätt han vill 

presentera sig själv på. Det är i större utsträckning en identitetsmarkör än en fak-

tisk beskrivning.  

Något som uttrycks i de flesta intervjuer var hur tungt arbetet var och de påfrest-

ningar de utsattes för genom sitt yrke. Detta tolkar jag som en del i att gestalta 

sin maskulinitet. Så här säger en av männen: 

M: Men det kanske är svårt för henne att ta sig upp här med eller? 
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IP: Ja det är lite besvärligt det är det. Och själv är jag rätt sliten också för jag är 

slut i knäna och i ryggen och du vet när jag började jobba i affär då var det ju- Då 

skulle man bära in alla varor i butiken det kom ju på en lastbil då. Det fanns ju 

inte som nu som de bara rullar in varorna och lyfter av det utan man fick lasta av 

allting 

M: nej det är en väldigt skillnad 

IP: Och det var tunga saker på den tiden med för mjöl och sånt där det kom ju i 

säckar, 50 kilo säckar, och sylttunnor man rullade in i affären som man hade på 

lager kanske fem sex tunnor. De fick man rulla in i affären och de vägde hundra 

kilo de där tunnorna. 

M: Ja det är ju stor skillnad förstås. 

 

‖Henne‖ i citatet är mannens syster som har ett funktionshinder som gör det 

svårt för henne att komma in till honom. Och en annan säger: 

Det var ju ingen som sa att det var tungt på den tiden. Det var ju bara att ta i. 

 

Berättelserna om sig själva som starka och kapabla yrkesmän är centrala i hur de 

artikulerar sin maskulinitet samtidigt som det också speglar de fysiskt krävande 

arbeten de flesta hade. Även om det är förfluten tid de pratar om, och i vissa fall 

handlar det om jobb de gjorde som unga vuxna, så är det som att de genom att 

berätta om sig själva i dessa situationer låter situationens aura reflekteras i dem. 

De kommer att representera en hållning, den plikttrogne mannen, en stoisk och 

fast karaktär. Livet kommer med utmaningar och han tar sig an dem. I intervju-

erna finns få exempel på berättelser om fysisk svaghet som i deras yrkesliv fick 

dem att backa eller dra sig ur en situation. Istället är det berättelser om att stå i 

första ledet för att möta svårigheter (jfr Rubinstein 1986; Portacolone 2011). De 

hårda arbetsvillkor som de flesta av männen växte upp och levde under innehöll 

med stor säkerhet tillfällen då det var svårt att leva upp till de fysiska kraven.  

Skogsarbetet var hårt och slitsamt och det var svårt att orka med arbetet när man 
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närmade sig medelåldern. Detta lyfts dock inte fram i självpresentationen i nå-

gon större utsträckning. De undantag som fanns är till exempel en man som be-

rättade att han slutade arbeta i ett sågverk för att han fick problem med andning-

en, kanske astma, av sågdammet. En av männen var, som jag tidigare nämnde, 

sjukpensionär sedan många år. Hans livsberättelse präglades av flera exempel på 

fysisk svaghet och att hans hälsa fick styra hans liv. 

I Eva Sandstedts (1991) studie om människor som bor ensamma, enboende, an-

vänder hon begreppet ‖livsorientering‖ för att beteckna olika grupper. En av 

grupperna är ‖de arbetslivsorienterade‖ och beteckningen syftar till att beskriva 

en grupp där arbetet har en stor betydelse för livets innehåll och mening. För 

dessa är det själva arbetet och aktiviteten i sig som utgör drivkraften istället för 

belöningar eller tvång. Detta liknar det förhållningssätt som flera av männen ger 

uttryck för under intervjuerna, även om inte alla levde efter detta förhållnings-

sätt. Tidigare studier har framförallt associerat den arbetsorienterade livshåll-

ningen med människor som varit framgångsrika yrkespersoner med hög samhäl-

lelig status (jfr Sandstedt 1991; Öberg 1997; Rubinstein 1986) men så är inte 

fallet här. Det är istället få av männen som haft statusfyllda positioner i sitt ar-

betsliv. 

Pensionering 

Bland männen fanns de som saknade sitt arbete och de som välkomnade pensio-

nen. Några av männen hade på eget initiativ gått i pension tidigare än 65, några 

hade slutat då man gjorde förändringar i det företag man arbetade i. Några av 

dem arbetade till 65 och en av männen arbetade till han var 67. Den man som 

arbetade till han var 67 var också den ende som uttryckte att han saknade sitt 

arbete. Arbetet hade för honom inte bara varit betydelsefullt för hans egen själv-

bild utan också socialt. Det var i arbetet han hade de flesta av sina sociala kon-

takter, och de hade han nu förlorat. 
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Mot slutet av arbetslivet började arbetet kännas för tungt för vissa och de såg 

därför fram mot pensioneringen och valde att gå när chansen gavs. Att gå i pen-

sion träder därmed fram som en markör för det fysiska, kroppsliga åldrandet. En 

av männen, som hade arbetat som fastighetsskötare menade att han aldrig var 

ledig utan hyresgästerna ringde honom nästan dag som natt. 

M: Men saknade du jobbet sen då? 

IP: Näe inte det minsta. För de sa flera gånger vad ska du göra? Inte ha det socia-

la. Aldrig, jag har så mycket annat och göra vad jag vill. En hade ju knappt tid att 

gå ut, en hade ju inte mobiltelefon på den tiden. Man hann inte hem förrän telefon 

ringde och fel och fel och fel. Hela kvällen. 

M: Så då fick du åka ner. 

IP: Ja lördagar och söndagar och det var kyl och frys och spis. Trasigt här och tra-

sigt här. 

M: Ja då klart det blir jobbigt i längden. 

IP: Ja de unga och de gamla. De hade ingen att prata med och ringde. Samma sak 

läkaren i [Centralorten], där taken läckte in. Hålla på så där och ta på sig och inte 

kan släppa det då heller. En annan kan lägga sig och somna. En ligger där och äl-

tar skiten. Näe så de har jag aldrig ångrat.  

 

I mannens redogörelse beskrivs en arbetssituation där han aldrig fick vara ledig. 

Vid ett annat tillfälle under intervjun sa han att snöröjningen som ingick i hans 

arbete också hade börjat kännas tung. Han började känna av att han inte längre 

orkade med samma påfrestningar som tidigare i livet. Detta var ett tungt vägan-

de skäl för honom när han bestämde sig för att gå i pension. För denna man er-

bjöd inte arbetet heller en social arena där han trivdes. Istället beskriver han sitt 

sociala liv som rikare utanför arbetet. Det är också ett vanligt förekommande 

tema i intervjuerna att beskriva det dagliga livet som fullt av sysslor och rikt och 

att man därför inte saknar sitt arbete. Det är dock viktigt att påpeka att det fanns 

dem som inte upplevde att de hade ett rikt eller tillfredsställande socialt liv, utan 

istället kände sig ensamma. Men för de flesta var det en positiv upplevelse att få 
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pension och att slippa inordna sig i de rutiner som gäller inom de olika branscher 

de var verksamma inom.  

Som jag tidigare nämnde var det flera män som gick i pension tidigare för att de 

själva ville det och några av dem uttryckte att de resonerade som så att de skulle 

gå i pension när de hade råd att göra det. För en man var det vid 57 års ålder, för 

andra var det när de var omkring 60 och 63 års ålder. Så här sa en av männen 

om hur han hade tänkt sig att hans liv som pensionär skulle gestalta sig 

M: Men när du gick i pension då, då var du 63 då? (IP: ah, mm) Vad hade du 

tänkt någonting på vad du skulle göra då eller- 

IP: Ne, jag skulle ju göra såhär va, hugga lite ved och gå hemma och ha det my-

sigt och..  

M: ja, ta det lugnt och sådär 

IP: Ja, och sen åka och fara det har jag ju gjort hela livet du vet, jag har ju åkt i 

alla tider och en har ju sitt allt runtikring här jag menar (M: ja) det är ju inte så 

mycket [som saknas] runtikring här på höglandet.  

M: Ja, så du hade inte planerat några andra stora äventyr? 

IP: Nae, nae. Och sånna där utlandsresor gjorde jag ju på sjuttiotalet, var ute och 

for och.. och åttiotalet. 

 

Mannen beskriver här hur han skulle gå hemma och hugga ved, vilket var hans 

fritidssysselsättning, få vara hemma. Han säger ‖en har ju sitt allt runtikring‖ 

vilket jag tolkar som att han har allt han behöver i sin omedelbara omgivning. 

Han går på promenader i skogen, tar hand om trädgården och umgås lite med 

grannar. Han har inga ambitioner att åka runt och resa, se nytt. Istället vill han 

vara där han är sig själv – hemma. Detta är en tematik som kommer att utvecklas 

i avsnittet om boendet. 

Som jag nämnde ovan var det endast en man som uttryckte att han saknade sitt 

arbete. I allmänhet upplevdes det som positivt att inte längre behöva gå till sitt 

arbete. Den man som arbetat till 67 år ålder hade en pension efter skatt på om-
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kring 16000. Av de övriga männen hade nästan alla en pension som var mellan 

7000 och 8000 efter skatt. Den låga pensionen tyckte flera av männen var ett 

bekymmer, men det kompenserades något av att de hade låga boendekostnader-

na. Men en känsla av orättvisa fanns trots allt närvarande då de tyckte sig vara 

värda mer efter att ha arbetat hela livet. 

Boendet 

Fast rotade i boendemiljön 

Så här beskriver en av männen sina rörelser genom geografin över livet: 

IP: Ja här har jag bott- jag har ju bott här i socken har jag ju bott så länge jag har 

levt. Jag är född här och har bott här och jobbat här, jag har aldrig vart nån annan-

stans. 

 

Han har bott och arbetat inom ett litet område på landsbygden och han berättar 

att han aldrig haft någon önskan om att bo någon annanstans. Tidigare i livet 

fick han påstötningar om att flytta en mil bort till kommunens huvudort, men det 

ville han inte. Han trivdes där han var. 

Detta är inget som gäller för samtliga av de intervjuade männen, men det pekar 

på en tendens. De allra flesta av männen har således rört sig över en liten yta 

geografiskt sett genom livet, både vad gäller boende och resor i övrigt. Tidigare 

forskning visar att ogifta och ensamstående män tenderar att bo och leva i närhe-

ten av där de växte upp i större utsträckning än de som gifter sig och bildar fa-

milj (Wenger 2001a). Nio av de elva männen bor också mycket riktigt i den 

kommun de växte upp i. Två av männen är födda i andra kommuner. Dessa 

kommuner gränsar dock till den aktuella kommun där studien är gjord. Förutom 

dessa har en av männen, som är född i kommunen, bott i en angränsande kom-

mun under en längre period av sin barndom. Några av männen har bott på annan 

ort under en kortare period som unga vuxna på grund av sitt arbete. En av män-
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nen drev en butik på västkusten och en annan arbetade i ett företag i en närlig-

gande kommun och bodde då där i ett par år. Några har också haft arbeten som 

inneburit att de delvis levt ett ambulerande liv, framförallt gäller det skogsarbete 

och andra tillfälliga arbeten vid till exempel järnvägen. Dessa tillfälliga och sä-

songsbetonade förflyttningar har ändock varit relativt korta. De har vanligen in-

neburit att personen har varit stationerad under en kortare period i en angränsan-

de eller närliggande kommun. En av männen har också arbetat utomlands i kor-

tare perioder. 

Hur bor de idag? 

Förutom de två som kommer från andra kommuner och den man som till stor del 

växte upp i en angränsande kommun lever övriga på ett ganska kort avstånd från 

där de växte upp. Några av dem bor också i de hus de växte upp i. Av dessa har 

majoriteten bott i samma hus hela, eller i stort sett hela, sina liv.  

Fem av männen fortsatte att leva med sina föräldrar även som vuxna. Fyra av 

dessa fem levde med och tog hand om sina föräldrar tills de gick bort, eller som 

i ett fall, flyttade till kommunens äldreboende. En av de fem männen flyttade i 

fyrtioårsåldern till en egen stuga.  

Två av männen flyttade till sin nuvarande bostad tillsammans med sin mamma 

efter att pappan hade dött. Flytten var geografiskt kort och räknas i några kilo-

meter. Den ene av männen anger att man flyttade till den nya bostaden för att 

villkoren i det hus man bodde i var för hårda när mamman blev äldre. Det fanns 

nämligen ingen elektricitet och inget vatten i huset. Brunn fanns på gården och 

vattnet skulle bäras in i huset. För att klara ålderdomen valde man att flytta till 

ett modernt boende i en av kommunens mindre tätorter. Detta var 1968. Anled-

ningen till flytten var således att ge mamman bättre livsvillkor och underlätta 

omhändertagandet av mamman när behoven för det inträdde.  
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Den andra mannen som flyttade med sin mamma flyttade 1974 till en hyrd villa 

byggd i början av 1900-talet. Detta hus hade rinnande vatten och elektricitet, 

men ännu vid intervjutillfället fanns ingen elektrisk spis. Istället fanns en ved-

spis som mannen dagligen använde för att laga mat på. Det fanns inte heller nå-

gon toalett i huset. Istället fanns ett utedass på gården. Sovrummen i huset finns 

på övervåningen. Detta hus är ur en omsorgssynpunkt därför mindre praktiskt än 

det hus som beskrevs ovan. Att valet föll på detta hus beskrivs som en slump. 

Huset var ledigt och låg ett par kilometer från den förra bostaden. Den nya bo-

staden ligger också nära den intervjuade mannens dåvarande arbete. Den gamla 

bostaden var den bostad mannen växte upp i och han var den femte generationen 

att bo där. Det var ett hyrt torp som tillhörde skogsägaren och i och med att han 

slutade arbeta för skogsägaren fick han så småningom flytta därifrån tillsam-

mans med sin mamma. Pappan hade dött några år tidigare.  

Åtta av de elva intervjuade männen bor i hus. Som jag skrev ovan så är det en av 

männen som bor i en hyrd villa. Övriga sju bor i hus som de äger själva. De tre 

som inte bor i hus bor i lägenhet. En av dem bor i en lägenhet i en villa och en 

annan hyr en lägenhet i ett hyreshus. Den tredje hyr en lägenhet i ett enplanshus 

med två lägenheter i. 

Den ene av dessa tre män som bor i en lägenhet var under en längre period sam-

bo med en kvinna. Hans flyttar förefaller vara relaterade till förhållandet med 

henne. Från början bodde han i föräldragården men skaffade sig i slutet av 1950-

talet ett eget hus efter att hans mor gått bort. Pappan bodde kvar ytterligare 13 år 

i huset. Mannens hus var dock litet, ett rum och kök, och hans sambo som han 

träffade i slutet av 1970-talet trivdes inte där. De flyttade därför efter några år 

till en lägenhet i en av kommunens centralorter, några kilometer från där han 

växte upp. De flyttade isär i slutet av 1980-talet och mannen bor kvar i den lä-

genhet de hade tillsammans. Precis som hos flera av de övriga männen fanns det 

outnyttjade rum i bostaden. I detta fall var det ett rum som var delvis möblerat, 
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men aldrig användes. Jag återkommer till detta när jag beskriver hur det såg ut i 

männens bostäder. 

Av de åtta som bor i hus bor två i sitt föräldrahem. Det är dock totalt fyra män 

som fortfarande äger sitt föräldrahem. I de fall de har syskon äger de föräldra-

hemmet tillsammans med dem. Om det varit så att flera av männens föräldrar 

ägt huset de bodde i är det troligt att även de hade haft kvar sitt föräldrahem. 

Fem av männen bor på landet och sex av männen bor i någon av kommunens 

tätorter. Även om man bor i någon av kommunens tätorter så bor man i stor ut-

sträckning på landet och var man än bor har man nära till naturen.  

Huset och dess utsida 

De män som bor i hus har i de flesta fall hus som är välskötta utvändigt. De ofta 

stora trädgårdarna förefaller också vara välskötta och den är något som lyfts 

fram i beskrivningen av de dagliga sysslorna. Några har inte bara att ansa och 

sköta en trädgård för dess estetiska bevarande utan också odlingar av potatis och 

andra grönsaker samt fruktträd som ska skötas. När det gäller trädgården såg jag 

vid mina besök att det ofta fanns en del blommor och buskar utspridda. Ingen av 

männen framhöll ett intresse för dem utan det var istället gräsklippningen som 

de berättade om när jag frågade om trädgården. En av de män som bodde i sitt 

föräldrahem beskrev en speciell relation till det som växte i hans trädgård. Det 

hade planterats av hans föräldrar och hans farföräldrar. Det fanns både pryd-

nadsväxter och nyttoväxter som frukträd som han hade speciella minnen för-

knippade med. Det är möjligt att det hade varit ett delvis annat samtal om träd-

gården och vad som växte däri om jag kommit och gjort intervjun vid en annan 

tidpunkt på året då det inte var så mycket snö. 

Några av männen hade också grusgångar fram till sina hus. Dessa var i samtliga 

fall nykrattade när jag kom och de föreföll också vara en källa till stolthet. Inte 

minst eftersom de krävde ett visst arbete att hålla fina och att se till att inte gru-
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set vandrade ut i gräsmattan och därmed riskerade att skada gräsklipparen. Att 

sköta om utsidan av huset, trädgården samt att hålla sin grusgång nykrattad före-

faller vara något som är viktigt för männen. De sätter en heder i att ha ordning 

och ha utsidan välskött. Den är ett fönster utåt och kan förmedla en bild av vem 

det är som bor där.   

Insidan 

Husens utsida uppvisar att det är en ägare som är kunnig och vet hur huset ska 

skötas. Insidan däremot visar upp en annan, mer motsägelsefull bild. I allmänhet 

kan man säga att inredningen av de bostäder männen har är tydligt kopplad till 

den tidsperiod då de flyttade in i huset. De flesta har också möbler som de har 

ärvt eller tagit över från sina föräldrar och andra släktingar. Flera av männen re-

noverade delar av huset när de flyttade in, eller övertog ett hus som modernise-

rats. Det är också ur det perspektivet som det ska förstås när jag skriver att in-

redningen är kopplad till den tidsperiod då de flyttade in.  

Det fanns i vissa fall praktiska skäl till att de renoverade eller gjorde om när de 

flyttade in. Framförallt var det köket som gjordes om. Detta syns tydligt på skåp 

och luckor. Några har gjort ändringar i huset en tid efter att de flyttade in. Ingen 

av männen hade gjort några större investeringar i inredningen av husen de senas-

te decennierna. Detta visade sig bland annat genom att färgen flagnade och tape-

terna var slitna hos flera av männen. Det är sedan tidigare belagt att det främst är 

kvinnor som är de som styr över inredningen av hemmen (se till exempel Ro-

sengren 1991). Men kvinnor är i detta fallet frånvarande som aktörer i gestalt-

ningen och upprätthållandet av hemmet. Det är möjligt att tolka detta som att 

denna aspekt av hemmet var kvinnligt kodad och därför inte intresserade män-

nen. 

Även om männen inte hade investerat i inredningen på länge hade samtliga det 

välordnat och genomtänkt inrett, både estetiskt och praktiskt. Ofta var inred-

ningen sparsmakad även om de allra flesta hade ganska många prydnadsföremål. 
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I de fall inredningen var mer överlastad fanns det ett intresse för att handla 

prydnadssaker på loppmarknader, secondhand-butiker och auktioner. I andra fall 

var det för att stora delar av inredning och möblemang bestod av arvegods. Man 

hade tagit över sina föräldrars prydnadsföremål och efter hand utökat med egna 

förvärv.  

Samtliga män hade en god ordning hemma och prydnadssakerna var arrangerade 

medvetet och med en tanke om hur man ville gestalta hemmet estetiskt. Ingen 

hade heller ett stökigt hem. Alla hade en tydlig ordning där var sak hade sin 

plats. Likaså hade de flesta krukväxter i fönstren och på borden. Ingen av dem 

uttryckte dock att de hade ett aktivt intresse för krukväxterna. På väggarna 

hängde tavlor och fotografier. Några av tavlorna var inhandlade av männen själ-

va, ofta på auktioner, och några hade de ärvt och därmed levt med nästan hela 

sina liv. Liksom prydnadssakerna var tydligt ordnade och arrangerade var det 

också genomgående väldigt välstädat hemma hos männen, kanske tvärt emot 

vad många föreställer sig hos denna grupp (jfr Rubinstein 1986; Nordin 2007). 

Några av männen beskriver sig också som pedanter. I deras berättelser om hur 

de skötte sina hem hade också fönsterputsningen en tydlig roll. Det var viktigt 

för flera av männen att kunna uppvisa rena fönster. Vid mina besök såg jag ock-

så att fönstren var rena och välputsade. Trots att det för mig framstod som att de 

bodde i väldigt rena hem bad de flesta mig att behålla skorna på när jag kom. De 

menade att de hade det så skitigt på golvet att mina skor säkert var renare än 

golvet jag skulle gå på. Några tyckte också att de hade det kallt på golvet och att 

jag lika gärna kunde behålla skorna på för det. De som hade det mindre rent var 

en man som fick hjälp med städningen av hemtjänsten och en man som hade 

svårt att se och röra sig.  

Fem av männen nyttjade bara en del av bostaden för sitt eget boende. I vissa fall 

var det rum som var delvis inredda, men som inte användes till något annat än 

förvaring av saker. I andra fall var det så att huset var delvis avstängt. I två fall 



66 
 

var det så att man bara använde det ena av de två våningsplanen i huset för sitt 

boende. Den ene av dessa två män bodde i ett stort hus, åtta rum och kök. Detta 

hus hade han köpt på en auktion i början av 1970-talet. Han beskrev det som att 

han inte hade tänkt köpa huset, men när det inte var någon som bjöd så la han ett 

lågt bud. En annan budgivare vann men kunde sedan inte köpa huset och denna 

man fick då frågan om han stod fast vid sitt tidigare bud, och det gjorde han. 

Övervåningen har han aldrig inrett så den har stått tom ända sedan han flyttade 

in. På somrarna när det har varit väldigt varmt har han ibland sovit däruppe med 

öppna fönster.  

I det andra fallet är det en man som bor kvar i sitt föräldrahem. Huset är ett 

mindre tvåvåningshus med ett rum och kök på bottenvåningen och ett rum med 

pentry på övervåningen. Förutom hans föräldrar bodde också hans två systrar, 

hans farmor och farbror i huset. Han har bott ensam i huset sedan i början av 

1980-talet då hans föräldrar flyttade till en anpassad lägenhet i en närliggande 

by. När han var barn bodde farmodern och farbrodern på övervåningen och den 

övriga familjen på nedervåningen. När hans farmor gick bort flyttade han upp 

och delade rum med farbrodern och han har bott kvar i det rummet sedan dess. 

Nedervåningen står kvar som när hans föräldrar flyttade. Enda skillnaden är att 

han nu också använder den som förvaringsutrymme.  

Hur tänker de kring sitt framtida boende? 

Deras framtida boende var ett ämne som de beskrev att de inte hade tänkt så 

mycket på. Istället var det en tanke om att livet skulle fortsätta ganska mycket 

som det var nu tills man en dag inte klarade sig och att man då fick hantera situ-

ationen. Flera av männen bodde på landet och i vissa fall ganska ensligt. För att 

klara sitt boende var de beroende av sin egen fysiska kraft. De som bodde i nå-

gon av kommunens tätorter fick antingen hjälp av grannar eller hjälpte själv 

grannar med till exempel snöskottning. Nedanstående citat belyser situationen 
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för några av männen. I denna passage av intervjun pratar vi om att många flyttar 

från sina hus som säljs som sommarhus. 

M: /…/ Men annars så har jag förstått det som att det är ganska många danskar 

och tyskar och holländare som köper hus häromkring har jag hört. 

IP: Ja, jo. Det är det ju. Det är klart det- Men de bor ju inte kvar för jämnan. (2s) 

Du vet, det är ju ett sånt här ställe att bo på vintern. Du vet när det är meterdjupt 

med snö, och blåser, och man ska vara på jobbet innan sju därnere i ORTEN, du 

vet då får man plöja, en timma minst här innan man kommer ut. Och så blåser det 

igen på dagen, när man är i stan, och så får man plöja när man kommer hem igen. 

Så det är inga trevliga [ohörbart]. 

M: Nä, men så bor du kvar här.  

IP: [skratt] *Ja [det är svårt att bli av med mig]* 

 

Informanten avslutar replikskiftet med ett skratt och beskriver sig själv som nå-

gon som inte försvinner. Detta illustrerar den attityd som de män som bodde mer 

isolerat gav uttryck för. Deras sätt att prata om sig själva i relation till platsen 

som nästintill fastvuxna på den plats de bor nu. De kunde inte tänka sig att bo 

någon annanstans och ville därför inte heller prata om de svårigheter som deras 

boende kunde medföra i framtiden. Denne man och andra kan lätt bli instängda 

om de själva en dag inte klarar av att skotta snö. De är då beroende av grannar, 

men många av de grannar som är åretruntboende är också äldre och många hus 

används endast på sommarhalvåret. 

När det gällde äldreboenden så var det flera som hade positiva erfarenheter från 

det kommunala äldreboende beroende på att anhöriga eller vänner hade bott där. 

Det fanns dock en som hade väldigt negativa känslor inför det äldreboendet. Det 

grundade han på de erfarenheter han fick då hans mamma bodde där för mer än 

tjugo år sedan. De två som hade sämst hälsa bodde i lägenhet, medan övriga 

bodde i hus. 
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Marken och fisken 

Forskning om maskuliniteter på landsbygd (rural masculinities) har i stor ut-

sträckning fokuserat på lantbrukare och genusrelationer inom lantbruksorganisa-

tioner. Dessa är därför bara delvis tillämpliga på föreliggande material. Men vad 

denna forskning pekar på är hur maskuliniteten är starkt kopplad till marken, 

landsbygden som sådan och framförallt naturen. Män på landsbygden i väst ut-

vecklar enligt Coldwell (2010) sin identitet i relation till naturen på ett sätt som 

problematiserar att kvinnor kopplas samman med naturen och männen med kul-

turen. Här är det istället, vilket flera studier som Coldwell refererar till, män som 

kopplas till en närhet till naturen. Det är männen som är en del av naturen, som 

förstår naturen och får sin subjektivitet genom sin närhet till den. Kvinnor plats 

anses däremot vara i hemmet. Av de män som jag intervjuat uttrycker majorite-

ten en stark emotionell bindning till naturen. De män som bor i kommunens tät-

orter uttrycker detta mindre starkt än de som lever mer tydligt på landet.  

‖Rural masculinities‖ beskrivs i litteraturen som präglade av vad man i dagligt 

tal kallar macho-aspekter. Det handlar ofta om att vara fysiskt kapabel, att kunna 

hantera farliga situationer (framförallt i naturen) samt att vara tekniskt kunnig 

vad gäller maskiner och redskap som används i lant- och skogsbruk. Bull (2009) 

beskriver till exempel hur hans informanter ofta berättade sina livshistorier ut-

ifrån narrativ om denna kapabla manlighet och historier om äventyrliga händel-

ser. När det gäller svensk forskning har Nordin (2007) visat på liknande aspekter 

i norra Sverige. Ingen av de män jag intervjuade gav dock uttryck för detta i nå-

gon större utsträckning förutom i berättelser från deras liv som unga vuxna.  

Bull (2009) har studerat maskulinitet i relation till sportfiske i Storbritannien. 

Det är en intressant studie eftersom den problematiserar relationen mellan mas-

kulinitet, män och naturen som länge har uppfattats ganska statiskt inom forsk-

ning. Huvudsakligen har man diskuterat maskulinitet i relation till naturen som 

att det har handlat om bemästrande och utnyttjande av resurser. Bulls (2009) 
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studie visar på en mer komplex relation mellan de fiskande männen och naturen. 

Vad han beskriver är att männen upplever en närhet till naturen som skiljer sig 

från tanken om män som i en kamp med naturen. Det våld som de utöver i fis-

kandet, genom att ibland döda fisken, är bara en del av upplevelsen, och ofta 

bara en liten del. Bull visar hur fisket för männen både innebär en kamp med 

och ett bemästrande av naturen, men också att känna sig som en del av naturen 

och i respekt för naturen genom att man måste anpassa sig efter den.  

Att fiska är något som de flesta av männen har sysslat med. Sju av de elva män-

nen tar upp detta under intervjuerna. Några beskriver att de har varit väldigt fis-

keintresserade. Även om intresset finns kvar har det minskat på senare tid. Detta 

kan dock vara en konsekvens av den stränga vintern som gjorde att man inte fis-

kade så mycket. Några har också fiskat kräftor. En av männens intresse har tagit 

sig uttryck i att han planterat in fisk och flodkräftor i en konstgjord sjö som finns 

på hans mark.  

I intervjuerna betonades snarare den avkopplande aspekten och det behagliga i 

att bara få vara i naturen snarare än berättelser som pekar mot kamp och bemäst-

rande som strategier för fångst och svårigheten med att fånga sitt byte. Likaså 

saknades berättelser om fisken som en trofé. Detta kan exemplifieras med föl-

jande excerpt från en av intervjuerna: 

IP: Jaa och på sommaren är det ju gräsklippningen, sen har jag ju båt ute i en sjö 

så jag åker ju ut mycket och fiskar och badar och så 

M: vad är det för båt då? 

IP: Jaa det är en vanlig, liten roddbåt. Ja det är inget märkvärdigt. Men det har jag 

ju gjort väldigt mycket, fiskar tycker jag är intressant [aa] eller bara åka ut och 

lägga sig och sola på nån holme det är ju skönt  

 

I denna passage sammankopplas fisket på ett tydligt sätt med avkoppling snarare 

än spänning genom att nämnas ihop med att sola. Det är en odramatisk aspekt av 



70 
 

en livsstil präglad av närhet till naturen. Det visar också på hur fångandet och 

dödandet är en naturaliserad praktik som inte har någon manifest symbolisk be-

tydelse. 

Ingen av männen har fiskat av kommersiella skäl utan de har gjort det för att det 

är en aktivitet de tyckt om. I flera fall beskrivs fisket som en social verksamhet. 

Till skillnad från Bulls (2009) sportfiskare så fiskar man tillsammans med andra. 

Ibland med en person och ibland flera. Det förefaller också var något man gör 

med vänner, framför bekanta. Nedanstående citat är ett exempel på hur man pra-

tade om naturen och fiskets betydelse.  

IP: Kan ta jag mej ner till sjön (.) ta mig ut och fiska något (4s) jag har ju den 

möjligheten förstås 

M: Har du någon liten båt då också eller? 

IP: Jag har en liten roddbåt där ja jag hade en väldigt god granne här borta på går-

den intill här ja vi var ju bekant då och kände varandra det hade vi gjort i alla tider 

men i och med att jag flyttade ner här så behövde jag ju någonstans där man fick 

ha en båtplats. Det var ju det första, du vet att ställa min båt på jodå så att det ord-

nade sig där då 

M: så att då ser du egentligen fram emot sommaren nu då, eller våren när man kan 

ta och ge sig ut och fiska lite igen 

IP: Jo jo, jo sen när det blir någon is 

M: Ja just det då kan man fiska igen, ja (.) ja 

 

I citatet säger mannen att när han flyttade kunde han inte längre ha kvar sin båt 

där han tidigare haft den. I min egen okunskap om fiske var det framförallt att 

sitta med ett metspö i en båt som jag såg framför mig när fisket nämndes. Det 

finns dock många andra sätt att fiska på och det är inget som bara hör sommaren 

till. I excerptet ovan talar mannen om att han vill komma ut och fiska och vad 

som krävs för att det ska bli av är att det nu blir ordentligt med is. Denna inter-

vju gjordes innan det hade hunnit frysa på ordentligt medan majoriteten av in-



71 
 

tervjuerna gjordes då det var ordentligt med både is och snö. Han säger också att 

det viktigaste att ordna när han flyttade var att få en ny båtplats, vilket pekar mot 

fiskets betydelse i hans liv. Att fiska är något som han gör flera gånger i veckan.  

Fisket nämns ofta i samband med att man pratar om andra aspekter av naturen. 

Detta syns i följande excerpt som inleds med att jag frågar hur länge mannen 

haft sin mobiltelefon.  

M: Men när köpte du din mobiltelefon? 

IP: Ja det kan- ja det är ju inte mer än ett par år som jag har haft den och jag har 

haft en innan också. Jag var ju mycket för att fiska också det hade jag glömt att 

säga och då var man ju mycket ute på någon sjö här borta vintertid och pimplade 

och det är klart då- och så var man väldigt mycket ute och gick i skogen och efter 

det vart man pensionär och då hade man ju nytta av en mobiltelefon eftersom det 

kunde hända precis vad som helst va om man var ensam ute och gick, även båt ut 

på sjön. Där kan det ju bli motorhaveri. 

 

Mobiltelefonen beskrivs som en säkerhet ifall det skulle hända något när man 

var ute i skog och mark. Det är så de flesta av informanterna med mobiltelefon 

pratar om den och dess betydelse. Att fiska beskrivs delvis som en separat akti-

vitet men också som en del i att vara ute i naturen dit man också räknar andra 

aktiviteter som jakt, plocka bär, bada och sola. 

Som jag skrev ovan så finns en stark affinitet till naturen bland männen som in-

tervjuades i denna studie. De som bodde i hus på landet uttryckte generellt sett 

detta starkare än de som bodde i någon av tätorterna i kommunen. Detta kan 

dock ha att göra med att hälsan hos två av de som bodde i en av tätorterna var 

avsevärt sämre än för övriga. Det var länge sedan de kunde vara ute i naturen. 

Betydelsen av närheten till naturen och känslan av att var ute i skog och mark 

beskrivs så här av en av informanterna, som själv bodde i en av kommunens tät-

orter men nästan dagligen var ute i skogen.  
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IP: (skratt) Det (4s) så det är. En blir ju ett med naturen mer, att naturen är ju (3s) 

är ju viktig. Eller har, ja (3s) som en- Och just det där att en är ute varje dag va, 

det, det (.) en ser direkt om det blir nån förändring så du, det hjälper alltså inte 

dom, dom (skratt) ja, jag höll på att säga, dom som är ute en gång i veckan va 

men, men är en i skogen varje dag (Mm.) då ser en direkt om, om, om det blir, om 

det händer nåt alltså. Om det blir nån förändring va.  

M: Ja, ja det klart det ger en väldig detaljkunskap, så där. 

IP: Ja, det gör det. (Ja.) Och det här med djurlivet och det, och det i skogen alltså. 

Ingenting händer än det går att hänföra till mat och fortplanting va. Det, det är det 

enda som styr naturen, det är bara dom två sakerna. Allting går att hänföra till, an-

tingen mat eller fortplanting, det- 

 

I detta citat beskriver mannen hur han genom att vara så mycket ute i naturen 

och också jobba i naturen innebär att han blir ett med naturen. Genom att han 

både inom sitt tidigare yrke och sitt nuvarande intresse är ute i naturen har han 

utvecklat en kunskap och en känsla för naturen och hur den skiftar och förändras 

som gör att han beskriver det som att han ‖blir ett med naturen‖. Han uttrycker 

en fascination för både det som händer, men också att han utvecklat en specifik 

kunskap.  

Burholt och Naylor (2005) framhåller genom sina studier av hur människor för-

håller sig till den plats det bor på att platsen starkt bidrar till att forma bilden av 

vem man är och den egna rollen i samhället. De lyfter också fram att ju länge 

man bott på en plats desto starkare band har man till den. Naturen har inte bara 

ett värde som rekreationsplats. I flera fall är också den individuella identiteten 

knuten till naturen och omgivningarna. Vid intervjuerna med männen som bod-

de på landet visades jag oftast runt och blev förevisad de olika byggnader som 

fanns runt boningshuset. Jag blev då också varse hur mycket den natur som om-

gav deras hus betydde för dem. Alla hade bott länge i husen. Den som bott kor-

tast i sitt hus hade flyttat in år 2000. Av de övriga som bodde i hus var det ingen 

som flyttat senare än i slutet av 1970-talet. Den som flyttat in sist i lägenhet 
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gjorde det 1989. När jag blev visad huset från utsidan blev jag också visad mar-

ken runt omkring och dess brukade historia. I några fall handlade det om att de-

ras egna föräldrar och ibland fler generationer hade satt sina avtryck i naturen 

genom dikning, stenrösen och murar, buskar, träd och förstås också byggnader. I 

andra fall var det en beskrivning av hur området och naturen hade skiftat över 

tid, hur trädlinjer och vattendrag flyttat sig över tid, vilka djur som brukade gå 

vart och vilka områden de oftast kunde ses i. Att vara nära naturen och ha daglig 

tillgång till den förefaller vara väldigt viktigt för de flesta av männen. För andra 

var det viktigt men kanske inte lika kopplat till vilka de var. De män det föreföll 

extra viktigt för var de som uttryckte en relation inte bara till naturen och skogen 

som sådan utan till den specifika miljö som omgav dem i deras hus.  

Sociala kontakter och det dagliga livet i landsbygdsmiljön 

I detta avsnitt redogörs för hur männens liv ser ut idag, vad de har för dagliga 

rutiner, sysslor och umgänge. I detta avsnitt tar jag också upp hur de sköter prak-

tiska ärenden som bankärenden och att handla mat. Stor vikt läggs också vid hur 

deras umgänge och sociala kontakter ser ut. 

Till att börja med beskrivs hur de resonerar kring dagliga rutiner och vad de gör 

en vanlig dag. Vardagens göromål har tematiserats utifrån tre kategorier som var 

framträdande i berättelserna om vardagen. Kategorierna är rutiner, sociala kon-

takter och aktiviteter. Dessa kategorier glider delvis in i varandra men illustrerar 

väl hur vardagen är organiserad. Både aktivitetsgraden och de dagliga rutinerna 

skiljer sig ganska mycket åt mellan männen, och det är förstås förväntat. Inte 

minst med tanke på att gruppen åldersmässigt spänner från 68 till 84 år. Det skil-

jer sig också beroende på om man bor i någon av orterna, framförallt centralor-

ten, eller ute på landet. Detta har betydelse för hur man kan genomföra ärenden, 

handla mat och andra förnödenheter samt hur tillgången på samhällsservice ser 

ut. Att ha tillgång till bil är därför avgörande för ett fortsatt oberoende för flera 

av männen. Ambitionen är att visa på variationen och de gemensamma dragen.  
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Rutiner  

Under intervjuerna fick männen frågan om hur en typisk dag och vecka i deras 

liv ser ut och det är i stor utsträckning utifrån de samtal som denna fråga genere-

rade som detta avsnitt är uppbyggt. Männens liv är i allmänhet inrutat i tydliga 

dagliga rutiner och för de flesta av männen ser dagen ut på ett likartat sätt oav-

sett om det är vardag eller lördag och söndag. Det är däremot få av dem som be-

skriver sitt liv som inrutat i tydliga rutiner. Istället är det flera som framhåller att 

de inte har några rutiner och att de tar dagen som de kommer. Detta tolkar jag 

som ett uttryck för en känsla av frihet och att de styr sina liv själva. Här är ett 

exempel på hur det kan se ut.  

M: eller har du några fasta rutiner som förutom som-  

IP: Nej tar dagen som den kommer tycker jag! Jorå, nej nog har en gått efter 

klockan i hela sitt liv då, men det är skönt att slippa det (M: ja). Ja det är väl om 

jag ska hjälpa någon, men jag går nog inte upp och börjar sju utan då börjar jag 

vid nio eller någonting sådär. Nej jag tycker det är rätt bra det där, så att den där 

stressfaktorn, finns nog inte i alla fall.  

M: men om vi säger en vanlig dag då, om någon sådan finns då, i och för sig 

IP: Det är så olika, ja jag går upp då vid halv åtta och sen äter jag lite frukost och 

ja. Sen kanske jag går ut och gör någonting och sådär och måste åka och handla 

ibland och ja, ja, ja.  Sen kommer posten på eftermiddagen, då får jag läsa krav-

breven då [skratt]. Ja du! Nej men det är väldigt olika sådär och det är alltid någon 

som jag ska hjälpa med något och sådär. Men nu har det varit lugnt ett tag. (2s) 

Nej, inte en dag är den andra lik.  

 

Mannen beskriver vidare hur dagarna i stor utsträckning fylls av olika sysslor 

antingen i trädgården eller i skogen som han fortfarande äger. Den här mannen 

är väldigt tydlig med att ge uttryck för en frihetskänsla och även om den be-

skrivning han ger av sitt liv är uppbyggt kring ett mindre antal aktiviteter så är 

det ändå avsaknaden av rutiner som dominerar hans beskrivning. Detta gestaltas 
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inte minst av hans avslutande uttalande där han säger att ‖inte en dag är den 

andra lik‖.  

Även om det finns några män som vaknar vid åtta eller nio på morgonen är det 

ett flertal som börjar dagen vid klockan sex eller sju på morgonen. Ett par av 

männen anger att de har sömnproblem och därför vaknar tidigt. Andra går upp 

tidigt av gammal vana (jfr Larsson, Haglund & Hagberg 2009). Några av män-

nen har sjukdomar eller en allmänt nedsatt hälsa som i stor utsträckning påver-

kar deras dagliga liv och deras rutiner. Två av männen kan inte göra något på 

förmiddagen på grund av sin hälsa. Den ene blir så trött av sina mediciner att 

han oftast sover från det att han ätit frukost vid niotiden fram till lunchtid. Den 

andre mannen lider av en sjukdom som innebär att han får anfall och de kommer 

regelmässigt på förmiddagen. Han håller sig därför på sängen på förmiddagen 

för att inte ramla omkull och slå sig. En tredje var allmänt nedsatt och han 

beskrev sin vardag som bestående av ‖ingenting‖. Han är också den ende av 

männen som har hemtjänst och den hjälp han får är med städning. 

De flesta har fasta rutiner och de är som starkast på förmiddagen och de håller 

sig oftast i eller nära bostaden då. Efter lunch har flera män en större variation 

av aktiviteter. Bland annat är det oftast då de gör ärenden som att åka och hand-

la. För att illustrera hur dagarna struktureras redogörs nedan för hur det dagliga 

livet och rutinerna ser ut för två av männen. Namnen är fingerade. 

Bert Bergström var vid intervjutillfället 68 år gammal. Av gammal vana vaknar 

han tidigt och går upp vid halv sex på morgonen. Han bor på övervåningen i sitt 

hus och han brukar sitta i köket och titta ut över landskapet när han äter frukost. 

Det är ofta det springer djur som rådjur och älgar över markerna utanför huset. 

Måndag till torsdag kapar och klyver han ved på förmiddagen. Det staplar han 

sedan i en av ekonomibyggnaderna på gården och säljer sedan. På eftermidda-

garna går han en promenad och då oftast med en granne som har en gård några 

hundra meter bort. På fredagsförmiddagarna träffar han gamla arbetskamrater 



76 
 

över en kopp kaffe på ett kafé i en stad i en närliggande kommun. På kvällarna 

tittar han en del på TV och det är främst sport, ishockey och speedway, han är 

intresserad av.  

Ingvar Is, född 1933, brukar gå upp vid niotiden på förmiddagen och lagar då en 

‖redig frukost‖, som han säger. Han gör gröt, lagar till ägg och äter smörgås. 

Efter frukosten går han och lägger sig en stund. På vintern går han sedan gå ut 

och skottar snö och ser till att det finns mat i fågelbordet utanför köksfönstret. 

Han har en bod där han har mycket maskiner för träarbeten och annat. Dit går 

han sedan en stund och stökar fram till det är dags för lunch. Ibland lagar han 

mat, men han äter ofta frusen färdiglagad mat. Efter att han ätit så lägger han sig 

och sover en stund. På eftermiddagen kanske han går ut igen eller löser korsord. 

På sommaren har han mycket arbete med den stora trädgården. På kvällarna tit-

tar han på TV eller på någon film som han har på DVD. 

Det övergripande temat vad gäller männens rutiner är att förmiddagen oftast 

spenderas hemma eller omkring hemmet. Efter lunch är det vanligare att man 

utför andra aktiviteter, som till exempel att åka och handla. Vardagen präglas i 

stor utsträckning av rutiner, men det är rutiner som är självvalda och upplevs 

därför som avsaknad rutiner. Dagens struktur förefaller för många vara präglad 

av arbetslivets struktur, inte minst vad gäller den tid man går upp på morgonen. 

Något som inte minst är tydligt i de två beskrivningarna ovan är att trädgården 

och naturen har en stor betydelse i männens vardagsliv. Det temat återkommer 

nedan i beskrivningen av de aktiviteter som fyller männens dagar.  

Aktiviteter  

Vilka aktiviteter var det då som männen utförde under en vanlig dag? Till viss 

del handlar det förstås om aktiviteter som vi alla ägnar oss åt, oavsett ålder, kön 

och var vi bor. Det handlar då till exempel om att sköta sin hygien, äta och sova. 

Sovandet är i någon mån behandlat i avsnittet om rutiner. Trots det gemensam-

ma i dessa aktiviteter skiljer det sig åt hur man gör detta. För att skapa en bild av 
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hur dagen kunde se ut med fokus på de dagliga aktiviteterna redogör jag kort för 

hur detta ser ut för två av männen.  

Den förste av de två männen berättar att han åker ut till sitt föräldrahem, som 

han fortfarande äger, efter att han ätit frukost. Det ligger i skogen några kilome-

ter från hans eget bostadshus. Han sköter trädgården och marken runt omkring 

föräldrahemmet. Bland annat klipper han gräs och beskär äppelträd, hugger ved 

och ser om huset. Föräldragården består av ett bostadshus och en ekonomibygg-

nad; en gammal ladugård. På vintern kan han inte göra så mycket vid föräldra-

hemmet. Oftast går han då en längre promenad på förmiddagen. Det brukar vara 

en promenad på två till tre timmar. Ibland har han gått så långa promenader som 

uppåt fem timmar. Han tycker det är rogivande att vara ute och promenera. Hans 

promenad går förbi flera hus och om han träffar någon av de som bor utmed den 

väg han brukar gå så kan han gå in och dricka kaffe och sitta där och prata. 

Framförallt är det en gammal skolkamrat och hans fru som han brukar dricka 

kaffe hos. Han vet att de dricker kaffe vid elva på förmiddagen och då tittar han 

in där ibland. På kvällarna är han inte ute så mycket utan då är han mest hemma. 

Radio lyssnar han aldrig på och TV tittar han på ibland. Men det är inte varje 

dag.  

Den andre mannen äger en del skog som han ärvt efter sina föräldrar och vid 

tidpunkten för intervjun låg snön så djup att han inte kunde vara där. När vädret 

tillåter är han annars ofta i skogen och arbetar med till exempel gallring. Han tar 

hand om en del virke för att använda som ved då han i stor utsträckning värmer 

huset med detta. Han har ofta så mycket att han kan dela med sig av det till sin 

brorson som kommer och hämtar. Det händer att han arbetar på tills han inte or-

kar längre. Han har ingen klocka med sig och känner inte att han är hungrig så 

det händer att han jobbar på till klockan fyra innan han kommer hem och får sitt 

första mål efter frukosten. Oftast går han dock hem och dricker te och äter 

smörgås mitt på dagen. Han jagar inte själv nuförtiden men han berättar att han 
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ändå har ganska gott om älgkött som han får av bekanta. Han brukar ofta steka 

en bit kött till kvällsmat.  

Som synes av beskrivningarna ligger det en stor tonvikt vid att vara fysiskt ak-

tiv, och även om det inte gäller samtliga av de intervjuade, så är det ett domine-

rande drag i deras berättelser om vad de gör. Den fysiska aktiviteten består i re-

gel av att vara ute och arbeta i trädgården eller i skogen. Andra aktiviteter som 

att läsa korsord och läsa nämndes också, men gavs inte en lika framträdande po-

sition.  

Mat och matlagning var inget som någon av männen uttryckte entusiasm för. 

Flera av dem uttryckte att detta med att äta själv var tråkigt och att det ofta inte 

blev så mycket med deras egen matlagning. Det fanns exempel på män som var 

intresserade av mat och lagade en del själva. Men det stora flertalet angav att de 

egentligen inte kunde laga mat eller att det var ett begränsat antal rätter de tilla-

gade, trots att de bott själva under en så stor del av sitt liv som vuxna. De flesta 

hade som yrkesverksamma inte varit beroende av att kunna laga mat själva. Fle-

ra hade köpt färdig mat och ätit på lunchrestaurang när de arbetade. Till kvällen 

åt de då oftast smörgås. Det var också en vana många fortfarande hade. Andra 

hade förstås varit tvungna att laga till någon form av mat och ha med sig matlå-

da när de arbetade. Fem av männen hade bott med sin mamma och man kan anta 

att dessa män, även om det inte sades rakt ut, fick lagad mat därigenom. Nu be-

stod lunchen för de flesta av smörgås eller frusen färdiglagad. Ibland lagade man 

till något enkelt. En man med relativt god ekonomi åt sedan han slutat arbeta på 

en lunchrestaurang varje dag. Det var dock inget som övriga mäns ekonomi 

tillät. 

Det finns några saker som förenar männen och några saker som skiljer dem åt. 

Vad som står ut när man jämför dem är att så många av dem dagligen är ute i 

naturen. De sköter skog genom att gallra och plantera, kapa och klyva. Någon är 

ute och fiskar. Många är ute och promenerar långa sträckor varje dag. Naturen 
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har en väldigt stor betydelse för deras välbefinnande genom att vara så integre-

rad i det dagliga livet. De som bor i någon av kommunens tätorter och framför-

allt de som bor i lägenhet har inte sina dagliga rutiner så inflätade med skogen 

och naturen som de med egna hus på landet. Men de flesta går ändå ut under da-

gen för att promenera och möta andra människor.  

Bank, affärer och samhällsservice 

De rutinartade aktiviteter som hittills beskrivits bryts då och då av. Om lands-

bygden som kontext gör sig gällande i de dagliga rutinerna och de sociala kon-

takter man har så är det också fallet när det gäller aktiviteter som att göra inköp, 

uppsöka sjukvård och annan samhällsservice. I det följande får landsbygden som 

en vidare kontext, som samhälle, en större plats i beskrivningarna av männens 

aktiviteter och vad de behöver göra för att upprätthålla sin livsföring.  

Den aktuella kommunen består av en centralort där det bor cirka tusen personer. 

Det finns några småorter runtomkring med upp till två hundra invånare. Det be-

tyder att större delen av kommunens invånare bor utanför någon av tätorterna. 

Fyra av de elva män som är intervjuade för denna studie bor i någon av tätorter-

na och övriga bor i små byar eller i mer eller mindre isolerade hus. En av de för-

sta saker som framträder när det gäller att tillgodose de dagliga behoven är att 

om man inte bor i huvudorten så är man starkt beroende av bil. Det gäller förstås 

även männen här. Bor man i någon av de mindre orterna i kommunen finns det i 

ett par av dem ett visst serviceutbud som gör att man kan köpa livsmedel och i 

vissa fall även utföra post- och bankärenden i den lokala lanthandeln. Behöver 

man komma till ett apotek för att hämta ut receptbelagd medicin finns det bara 

ett i kommunen och det ligger i centralorten. Lantbrevbäraren beskrivs som en 

livlina för några av männen. När det gäller bankärenden skötte de allra flesta 

detta manuellt med postgiro, autogiro eller i en lokal lanthandel där man kan 

göra vissa ärenden. Bor man i centralorten går man till banken. En av männen 
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använde Internet för att sköta sina bankärenden. Förutom att använda datorn för 

ordbehandling använde han den nästan enbart till att sköta bankärenden. 

En minskande befolkning och geografisk isolering kan leda till att de sätt som 

man organiserar till exempel hälsovård inte fungerar tillfredsställande i lands-

bygdsområden. Detta gäller till exempel rekryteringen av kvalificerad personal 

och upprätthållandet av kontinuiteten i personalstyrkan (Davis & Bartlett 2008; 

SOU 2006:101). Inte minst har det betydelse för läkares lokalkännedom och 

kunskap om de människor som besöker vårdcentralen. Detta syns också i kom-

munen där studien är gjord. Flera av informanterna påtalar problemet med hyr-

läkare och att de aldrig får träffa samma läkare. De ger uttryck för att det är job-

bigt samtidigt som de har förståelse för att det är svårt att rekrytera läkare. De är 

medvetna om landsbygdskommuners låga attraktionskraft. 

Även om det alltjämt finns apotek, relativt stor affär, systembolag, vårdcentral, 

restauranger och några andra affärer i centralorten är utbudet begränsat. Vissa 

basvaror kan således köpas här, men för att få ett större utbud måste man resa 

utanför kommunen. Flera av de män som intervjuades för denna studie bor mer 

än en mil från huvudorten och har då relativt nära till någon av de angränsande 

kommunerna, där det också finns större orter. Flera av männen anger att de hell-

re åker dit istället för den egna kommunens huvudort. De anger flera skäl till 

detta och de huvudsakliga är att utbudet av varor är större där och att priserna är 

lägre. Man vill också se lite liv och rörelse omkring sig och några uttryckte att 

det inte händer så mycket i centralorten, det är för lite rörelse. Flera av männen 

har också arbetat i den närliggande större staden och man åker dit för att man 

känner sig mer hemma där än i den egna kommunens centralort. 

Eftersom alla männen har levt på landsbygden eller på en mindre ort hela livet är 

de också vana vid att det finns ett begränsat utbud i närområdet och att man är 

beroende av bil för komma till affärer och andra serviceinrättningar. De är vana 

vid att det kan ta tid att göra inköp och att de måste planeras väl. Det är dock en 
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stor förändring som samhället genomgått under dessa mäns livsstid. En av män-

nen berättar till exempel att när han var ung fanns det två affärer samt post och 

bank i hans by, som bara bestod av ett tjugotal hus. Nu finns inget. Vad gäller 

nedläggningar och förändringar av samhället säger en av informanterna. 

IP: det följer du ju inte här nere, men det har varit ett helsikes liv att de lade ner 

skolan i [ORTSNAMN], de har ju flyttat ned till storsamhället, ja 

M: ja, då blev det större skola där? 

IP: Ja, det blev det väl lite mer utrymme, men du vet det är ju inga barnatal, nej 

kan ju inte hålla lärare för det var ju tre ungar som skulle börja. Det går ju inte ha 

en lärare för sånt nej det är så dumt men jag sa de har ju lagt ner skolor i snart åt-

tio år. Det är väl inget att gnata om för att det är inget redigt slut på det men det är 

mellan sexton och arton skolor som är nedlagda här i Kommunen . 

M: Det är så många? 

IP: Ja ja under min levnad men det är ju utvecklingen (.) är ju sån. 

 

Av den här mannens uttalande kan man förstå det som att det finns en vana vid 

att det sker en koncentrering av resurser. Det finns helt enkelt inte tillräckligt 

med människor på bygden för att upprätthålla en skälig nivå på, som i det här 

fallet, spridningen av skolor. Utvecklingen framstår som naturgiven och den kan 

bara gå åt ett håll. Även om samtliga inte ser något stopp på utvecklingen är 

andra av de intervjuade mer förstående för att människor kämpar för att behålla 

skolan i närmiljön. Den svenska landsbygden avfolkades kraftigt under hela 

1900-talet och har fortsatt göra så under 2000-talet. Inget i den utveckling vi ser 

idag antyder att det skulle ske en omsvängning från den fortfarande pågående 

avfolkningen av landsbygden (SOU 2006:101).  

Två av männen hade inget körkort. De bodde också så att de för sin livsföring 

inte var beroende av det. Båda männen hade istället kört moped och en av dem 

gjorde det fortfarande ibland. Den ene av männen hade rätt till färdtjänst och tog 

sig på det sättet till vårdcentralen i centralorten. Han bodde i centralorten och 
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kunde klara sig själv. Den sistnämnde hade förlorat sitt körkort på grund av en 

sjukdom i tidig vuxenålder. Övriga män har körkort och kör ganska mycket bil. 

Även de som bor relativt centralt åker bil för att handla. Det är tungt att bära 

matkassar även om det bara är några hundra meter som man ska gå. De flesta 

bor dock så att de åker ganska långt för att handla, inte minst eftersom flera fö-

redrar att åka till en större stad i en närliggande kommun istället för den mindre 

centralorten i hemkommunen. Utan bil skulle flera av männen bli isolerade, om 

de inte får hjälp av grannar. Utifrån hur de berättade om sina kontakter med 

grannar, även om det var långt mellan dem, och andra bekanta så är min bedöm-

ning dock att de flesta männen kan få hjälp med praktiska saker, som att handla, 

under en tid om de inte längre kan köra bil själva. 

Sociala kontakter 

Flera studier visar att äldre ensamstående män har ett mindre nätverk än de som 

är gifta eller sammanboende. Detta gäller både för skilda män och för de som 

aldrig gift sig (Wenger 2009; Albertini & Kohli 2009). Vad som förefaller vara 

ett mönster bland ensamstående äldre män är att de sällan eller aldrig har besök 

hemma och att de har få nära vänner och vissa har inga vänner eller förtrogna 

alls, i än högre grad gäller detta för män som inte har barn än de som har det 

(Davidson 2004; Wenger 2001a; Cloutier-Fishers och Kobayashis 2009). I detta 

avsnitt redogör jag för hur männen berättade om de sociala kontakter de hade 

med andra. Precis som gäller för övriga områden är det en stor variation bland 

männen. Det finns de som har daglig kontakt med andra och andra som sällan 

har kontakt med någon. Det vanligaste är dock att det finns en eller några som 

man har kontakt med en eller några gånger under en vanlig vecka. De som har 

släktingar har i samtliga fall någon form av kontakt med dem. För vissa män be-

står denna kontakt i att de ses eller hörs av vid de större helgerna medan andra 

har en mer regelbunden kontakt.  
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Fyra av männen angav att de regelbundet umgicks eller hade kontakt med tidiga-

re arbetskamrater. Som tidigare beskrivits var det en man som berättade att han 

varje fredagsförmiddag åkte till den ort han tidigare arbetat och fikade med sina 

forna arbetskamrater. De som pensionerats från företaget har umgåtts på detta 

sätt under många år och mannen beskriver dessa fredagsträffar som ‖heliga‖. 

Även om en av männen beskrev en tidigare arbetskamrat som sin bäste vän så 

framträdde inte arbetskamrater som en speciellt signifikant kategori i männens 

umgänge.  

Två av männen hade inte haft några syskon och det innebar att deras släktkon-

takter var mer begränsade. I de fall de intervjuade männen hade haft gifta bröder 

som gått bort hade de någon form av kontakt med sin svägerska. I de fall män-

nen som haft en syster som gått bort, eller som i ett fall, en syster som sedan 

några år bodde på ett äldreboende på grund av en demenssjukdom, hade man 

inte någon närmare kontakt med svågern och kontakten med syskonbarnen blev 

här också avklippt. Bara i några enstaka fall umgicks mannen med sin svåger på 

egen hand. De allra flesta hade haft en ganska nära kontakt med sina syskon och 

därmed också syskonbarnen, i de fall det fanns sådana. Eftersom männen varit 

ensamstående hade de ofta varit med i sina syskons familjefiranden och de har 

deltagit i högtider som jul och påsk. De kom på det sättet att vara en självklar 

del av sina syskons familjegemenskap (jfr Albertini & Kohli 2009; Wenger 

2009). Det hade i vissa fall inneburit en nära kontakt också med syskonbarnen 

och i några fall hade man regelbunden kontakt med dem utan att syskonen var 

inblandade. Kvinnliga släktingar bistod några av männen regelbundet med hem-

bakat bröd och annan mat. En av männen hade genom sitt arbete kommit i kon-

takt med en yngre kvinna och hennes barn. Hon har inga släktingar i Sverige och 

kallar nu mannen för pappa. Hennes barn säger morfar om honom. Deras kon-

takt är daglig och hon har en stor betydelse för honom. 
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De flesta av männen har regelbundna kontakter med personer som varken är 

grannar eller släktingar. I de flesta fall är det ytligt bekanta man träffar när man 

rör sig genom samhället. Det är trots allt en liten kommun och små orter där 

människor rör sig på relativt regelbundna tider. Men det är få av männen som 

berättar om vänner som de har och som de regelbundet har kontakt med. Oftast 

bor de manliga vänner man har på ett längre avstånd och man har oftast kontakt 

via telefon, några så ofta som varje dag och andra mer sporadiskt. För vissa kan 

det gå flera månader mellan kontakterna, ändå upplever man en närhet. Manliga 

vänner har man som regel känt i många år, oftast sedan man var ung eller ung 

vuxen. Fyra av männen har också en väninna som de träffar regelbundet. Två av 

dessa väninnor var sådana man haft ett förhållande med under tio till femton år. 

Dessa kvinnor var nu sjuka och bodde på ett äldreboende. Männen träffade dem 

några gånger i månaden. De andra två männens väninnor var kontakter som 

hade knutits på senare. Dessa män hade kontakt med sina väninnor flera gånger i 

veckan. Jag använder termen väninna för att benämna de kvinnor männen hade 

en relation till då det var den term de själva använde. 

Landsbygdskontexten gör sig gällande på ett mycket påtagligt sätt när det gäller 

de sätt som de umgås med andra på liksom den frekvens med vilken det sker. De 

män som bor på landet eller i mindre byar har ofta, och ibland oftast, kontakt 

med grannar. Flera av männen träffar sina grannar dagligen och de promenerar 

tillsammans. Vissa gör det varje dag. Kontakter med andra är många gånger mer 

sporadisk. Att bo nära varandra är således en faktor som inneburit att man ut-

vecklat ett umgänge som genom åren ibland också utvecklats till vänskap. I 

andra fall har man ett mer instrumentellt förhållande till varandra trots den näs-

tan dagliga kontakten. De som bor i någon av tätorterna har också oftast kontakt 

med grannar i någon form. De är dock inte hänvisade till dem som bor närmast 

på samma sätt då de har flera omkring sig som bor på ett kort avstånd från deras 

egen bostad. Grannkontakterna och det umgänge man har med grannar är inte 
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bara av rent social karaktär. Man hjälper också varandra rent praktiskt. Det var 

vanligt att männen hjälpte grannar med praktiska göromål som till exempel snö-

röjning och trädgårdsarbete. Männen umgås främst med andra äldre män men de 

hjälper både kvinnor och män med olika sysslor. Det förekom att männen hjälp-

te kvinnor med tyngre praktiska sysslor och en man berättade att han brukade 

hjälpa äldre kvinnor i sin bekantskapskrets att handla mat och som tack för hjäl-

pen fick han ett mål hemlagad mat. Några män var också mottagare av hjälp av 

grannar, och även här gällde det främst tyngre göromål som snöskottning och 

trädgårdsarbete. 

Landsbygdskontexten skapar vissa specifika ramar för hur man umgås. Den so-

ciala kontrollen är å ena sidan stark och å andra sidan erbjuder den en frihet för 

de som bor mer isolerat. Så här berättar en av informanterna om hur han ser på 

att alla känner alla på orten där han bor.  

M: Men har inte det. Ja det är ju roligt förstår jag men kan det inte också vara lite 

lite jobbigt att alla vet vem man är och *vad man gör*? 

IP: [skratt] Nej jag tycker inte det. Inte i ett sånt här litet samhälle men det, nej jag 

tycker inte det. Det beror ju på hur man sköter sig  

M: ja det gör ju det förstås  

IP: annars så kan det nog bli så att det kan vara en belastning. 

M: ja om man nu har mycket att dölja så  

IP: *Ja* (skratt) 

 

Även om han är positiv så finns det något tvetydigt i hans uttalande. Davis och 

Bartletts (2008) studie visar att det är viktigt med en känsla av sammanhang för 

boende på landsbygden och tillit har en stor betydelse i vardagen för äldre 

landsbygdsbor. Informella arrangemang för stöd och hjälp bygger ofta på tillit 

och de aktiviteter som kan inkluderas i detta är alltifrån hjälp med bankärenden 

till direkt vård. Människor som rapporterar att de känner en stor känsla av tillhö-

righet till lokalsamhället rapporterar också högre nivå av tillit till andra och det 
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är då något som präglar de sociala kontakter man har. Tillit har inte bara bety-

delse för att upprätthålla individens känsla av trygghet. Davis och Bartlett 

(2008) menar också att tilliten har en stor betydelse vad gäller att upprätthålla 

livskraften i mindre lokalsamhällen på landsbygden. Något som slog mig vid 

flera av intervjuerna var den tillit som fanns gentemot andra människor runt om-

kring. Vid tre av intervjuerna så kom det in en person i huset där vi satt. I samt-

liga fall var det män som kom och hälsade på. De ringde inte på eller knackade, 

utan bara klev in. Eftersom dörrarna inte var låsta var det inget problem att kliva 

in. Inte i något fall var ytterdörren låst när jag kom och ringde på eller knackade 

för att göra intervjun. I ett fall stod istället dörren på vid gavel. Mannen som 

bodde där det hade svårt att gå och hade av praktiska skäl öppnat dörren och gått 

och satt sig i sin fåtölj och gjort sig redo för intervjun.  

Under en av intervjuerna, när jag och en av männen, som vi kan kalla Jan, suttit 

och pratat i omkring en timme så är det någon som öppnar dörren och ropar hal-

lå. Jan ropar tillbaka och säger att han har besök. En man kliver in och i det 

närmaste ignorerar mig. Jag presenterar mig ändå och tar i hand. Mannen vänder 

sig sedan direkt till Jan som om jag bara varit ett tillfälligt distraktionsmoment. 

Han undrar om Jan ska med och dricka kaffe. Jan förklarar att han är upptagen 

och att de får ta det en annan dag. Mannen går igen och Jan berättar för mig att 

det är en kompis till honom som bor omkring en mil bort. Han kommer en eller 

två gånger i veckan och ibland följer Jan med honom och ibland fikar de i den 

närliggande lanthandeln som också har kafé. Jan är sällan någon annanstans än i 

sin lägenhet eller i det närliggande kaféet, vilket antagligen gör det möjligt för 

hans kompis att bara dyka upp och förvänta sig att de ska kunna umgås. 

En liknande händelse skedde vid en intervju med en annan man. Intervjun sked-

de i köket. Under intervjun så hörs dörren öppnas och en man i 75-årsåldern kli-

ver in och ropar ‖jag tog med mig posten‖. Det är en granne till den man jag in-

tervjuar som kommer in. Han är ordentligt påpälsad med varm jacka, mössa och 
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stövlar. Grannen kliver in genom hallen och slänger posten på bordet. Han häl-

sar inte på mig. Han tittar inte ens på mig. Grannen säger till mannen att han tar 

och sätter igång med skottningen och sedan går han ut. Mannen jag intervjuar 

berättar då att det är en granne som han umgås dagligen med och som hjälper 

honom med olika tyngre sysslor, som att skotta. Nu ska han skotta på taket till 

det uterum som mannen har byggt till på huset. Vi ser genom fönstret hur gran-

nen tar en stege och kliver upp på taket för att börja skotta. Under hela intervjun 

så fortsätter grannen att skotta taket på mannens hus och vi berör inte grannens 

närvaro mer under intervjun.  

Det är flera saker här som är intressanta. För det första är det hur de besökande 

männen bara kliver in. De knackar inte eller ropar ‖hallå här kommer jag‖. Jag 

tänker att det mest liknar det sätt som jag själv kliver in i mitt eget hem. De upp-

förde sig som om de på ett självklart sätt hörde hemma i huset och interaktionen 

som följde med de män som bodde där var manligt kärv och fåordig, fokuserad 

på praktiska saker. På informanterna verkade umgänget med dessa män vara nå-

got de uppskattade och såg fram emot samtidigt som det var en del av det var-

dagliga. Ingen av de andra informanterna hade heller låsta dörrar. Det föreföll 

därför finnas en tillit till andra människor på det sättet att man inte behöver låsa 

om sig. Det är också något tillitsfullt i en relation mellan männen där man kliver 

in och ut ur varandras hem som om det var ens eget. Man litar på den andres 

goda uppsåt. Men det finns också en annan aspekt i detta. Nämligen avsaknaden 

av avskildhet och svårigheten att skydda sin integritet. I och med att man vet att 

den egna dörren när som helst kan öppnas och någon kliva in bör man också all-

tid iaktta ett beteende som inte avviker i allt för hög grad. Man kan också tänka 

sig att det finns lokala normer om till exempel när på dygnet man kan kliva in i 

andras hus och när det inte passar sig. 

En annan aspekt som är intressant med dessa händelser är hur jag mer eller 

mindre ignorerades. Varför var det så? Handlar det om en ovana att möta främ-
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mande människor? Handlade det om att jag föreföll ha någon form av officiellt 

ärende? Var det för att jag var en okänd man? Eller var det helt enkelt det sätt 

man behandlar okända, män som kvinnor?  

Precis som männen i de tidigare studier jag tog upp tidigare (Cloutier-Fisher & 

Kobayashi 2009; Davidson 2004; Wenger 2001a; Wenger 2009) har de män 

som ingår i denna studie i allmänhet begränsade kontakter med andra och de all-

ra flesta har sällan gäster hemma. Några av männen framträder dock som mer 

sociala och med ett större nätverk än de andra. Inte minst genom att beskriva 

sammankomster hemma där de bjudit hem andra och genom beskrivningar av 

hur de själva frekventerar andra. De sociala kontakterna är också i stor utsträck-

ning integrerade i de dagliga rutinerna och göromålen och det finns därmed en 

stark regelbundenhet i de flesta kontakter de har, som i exemplen ovan där inter-

vjun avbröts av att den intervjuade mannen fick oanmält, men inte oväntat, be-

sök.  

Som tidigare redogjorts för är flera av männen starkt integrerade i sitt lokalsam-

hälle genom att de hjälper andra med olika praktiska göromål. För vissa är det 

en självklar del av vardagen att på något sätt hjälpa andra. Kvinnor är, på lands-

bygden såväl som i urbana miljöer, ofta de som bär de sociala nätverken och har 

i förhållande till män fler vänner (Little & Panell 2003). Att ha vänner är kopplat 

till en ökad känsla av tillfredsställelse med livet. Män som är skilda och lever 

ensamma och änklingar som lever ensamma har en större risk att vara socialt 

isolerade genom hela livet eftersom de inte de inte utvecklar en känslomässig 

närhet med andra än sina tidigare partners (Cloutier-Fisher & Kobayashi 2009). 

Denise Cloutier-Fisher och Karen Kobayashi (2009) lyfter fram att en del fors-

kare anser att man bör göra skillnad mellan vänner och personer att anförtro sig 

åt och att det är viktigare att någon att anförtro sig åt än vänner. Det är svårt att 

uttala sig om djupet i de relationer de intervjuade männen har utifrån hur de pra-

tar om sina relationer. Något som dock talar för att det inte är självklart att de 
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har några förtrogna att tala med är hur flera av männen, ofta efter att intervjun 

var klar, sa att de aldrig hade pratat om sig själva och sina känslor i den ut-

sträckning de nu gjort. En anledning till att intervjuerna blev långa var för att de 

inte ville att jag skulle gå, utan stanna kvar och lyssna på dem. De uppskattade 

umgänget och möjligheten att få prata om sig själva, vilket antyder att de sällan 

eller aldrig hade chansen att göra det.  

Att åldras  

Under intervjuerna frågade jag om hur männen tänkte och kände inför att åldras 

och vad det betydde för dem att vara i den ålder de var nu. I de allra flesta fall 

svarade männen på denna fråga med att säga att de inte alls tänkte på sin ålder 

medan några beskrev hur fysiska krämpor gjorde dem mer medvetna om sin 

kropp och sina begränsningar än tidigare. Även de som på min direkta fråga ut-

tryckte att åldern inte hade betydelse för dem berättade vid andra tillfällen under 

intervjuerna, när vi pratade om andra ämnen, att åldern har betydelse. Framför-

allt relaterade de åldrandebegreppet till kroppsliga förändringar och då sådana 

de upplevde som negativa, vilket är i linje med dominerande föreställningar om 

åldrande som uttryckt genom metaforen om förfall (Gullette 2004; Nilsson 

2008). Nedan följer en redogörelse för hur de såg på att åldras och vad de asso-

cierade till begreppet. Detta avsnitt är en ingång till nästa avsnitt där jag tar upp 

hur de förhåller sig till att ha levt som ensamstående och att åldras som ensam-

stående.  

Som jag tidigare nämnt dansade flera av männen som unga och det fanns också 

exempel på män som fortsatt gjorde detta, om än inte så ofta som tidigare. I en 

av dessa berättelser om att dansa beskrevs också hur åldern hade förändrat möj-

ligheten och önskan att vara ute och dansa mycket och länge.  

IP: nae inte nu, förr åkte vi ju mycket men det blir inte- vi tröttnar vi med vet du. 

Man tycker såhär på morgonen att det blir roligt men sen när det blir kväll [skratt] 

så tycker man att aaae då är det skönt att gå och lägga sig. Det blir ju så med all-
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ting vet du ju äldre man blir så- man orkar inte helt enkelt (.) det är några stycken 

som tänker likadant vet du som när man var 17 (.) men kroppen säger ju ifrån  

M: aa det blir ju lite jobbigt så när man går utanför [skratt] dygnsrutinerna va? 

IP: aa, visst aa det gör det... 

 

Mannen beskriver hur man blir tröttare när man blir äldre. Han generaliserar den 

egna erfarenheten av att inte längre orka lika till att även gälla andra. Även om 

det finns de som tänker likadant som när de var 17 så säger kroppen ifrån. Vad 

som är noterbart är att åldern framförallt relateras till den fysiska förmågan och 

uthålligheten. Genom att han lyfter fram möjligheten att fortfarande tänka som 

en 17-åring anknyter han till en idé om en kontinuitet i personligheten över tid, 

och att de förändringar som äger rum sker i kroppen och kroppens förmåga att 

realisera ens tankar och önskningar (Featherstone & Hepworth 1991; Tornstam 

2005).  

En besläktad beskrivning ges av en annan man. Vid intervjutillfället var han 77 

år gammal. Förutom att även han lyfter fram att han inte orkar lika mycket som 

tidigare så beskrivs åldrandet som att inte längre kunna lita på kroppen. Han ex-

emplifierar detta med hur hans väninna som bor på ett äldreboende har det. Han 

säger till exempel så här 

IP: /…/ när jag började tjäna pengar vet du, då hägrade det. Och då köpte jag, det 

var ju olika saker vet du, instrumenten bland annat. Och sen köpte jag mina ma-

skiner. Jag snickrade så när jag bodde där ute i, vid sjön, då jobbade jag mycket, 

halva nätterna förstår du. Och så hoppade jag in på [namn på arbetsgivare] och 

jobbade. (skratt) Så att (4s) jag sörjer inte ser du, det minsta, det gör jag inte. Men 

det är klart, jag tänker på sen att jag har ju tacklat av mycket förstår du. Jag har ju 

vart- 

M: Mm, på vilket sätt då om du tänker? 

IP: Ja, man orkar inte med, nej. Utan- (3s) att ta sig för exempelvis. Så en slöar till 

(.) på det viset ser du.  

M: Ja. 
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IP: Och sen är det det man får tänka på, att en kan bli sämre. Och jag bara tänker 

på om inte jag vore så frisk i benen förstår du. (Mm.) Ja, som [Väninna], hon är ju 

(.) helt väck om hon inte har den där (skratt) rullatorn. Men nu är det fina (.) rum 

[på äldreboendet]
1
 där ser du, inga trösklar eller nånting. Sen är det korridorer in-

omhus, så hon behöver aldrig gå ut. Men hon försöker ju nån gång men hon kan 

aldrig gå neråt stan eller nånting. Hon skulle hälsa på bekanta, och det var ju inte 

mer än 300 meter därifrån, men du vet hon klarade inte det, hon fick vända sig.  

M: Mm, mm. Men känner du dig orolig att du ska- 

IP: Ja, det kan-, kan man lita på ser du, jäklar i det. För jag fick ju diabetes då, då 

bytte de-, en sköterska där fick för sig att jag skulle byta (.) medicin där. Och det 

blev helt fel ser du, utav helskotta. Så jag klippte gräs här ute vet du, och jag kän-

de bara att jag blev lite varm här oppe men nåt mer tänkte jag inte på. Då stod 

gräsklipparen och puttrade där borte och sen låg jag som en [ohörbart].  

 

Detta excerpt inleds med en beskrivning av hur han i sin ungdom arbetade och 

var aktiv större delen av dygnet. Detta kontrasteras till en känsla av att inte läng-

re orka så mycket som tidigare samtidigt som han i relation till sin väninna fort-

farande är rörlig och aktiv. Att han säger att ‖en slöar till‖ och liknande uttalan-

den som han, och andra uttrycker, pekar mot en moraliskt problematisk aspekt i 

denna konsekvens av åldrandet. Normen som uttrycks här, men också av andra, 

är att det är positivt att var aktiv (jft Ekerdt 1986). Det är hedervärt att upprätt-

hålla sin aktivitet och arbetsetiken sitter i ryggmärgen på dessa män. Vad denne 

man också kopplar till åldrandet är hur han svimmade när han klippte gräset på 

grund av sin diabetes. Vad han beskriver är att inte längre kunna lita till att 

kroppen ska fungera längre, och det oroar honom. Livet blir på detta vis mera 

skört. 

Nästa citat illustrerar ett delvis annat sätt att resonera kring åldern och vad den 

för med sig. Denna gång är det en man som är 80 år gammal som pratar. Vi 

                                                 
1
 Författarens anmärkning 
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kommer in i intervjun vid ett tillfälle då mannen berättar att han sedan ett antal 

år har ont i sina knän och att det begränsar hans rörelser:  

M: Är det någonting som du känner har begränsat ditt liv då? 

IP: Nja det kan jag inte säga att det har gjort nejdå. För på den tiden när man var 

aktiv då tycker jag nog att jag har varit ganska frisk (M: ja) så det här har ju 

kommit på senare tid mest. Ja du vet man får inte begära så mycket när man är 

framåt 80 år. 

M: *ska man inte det*? 

IP nej då kan man inte kräva så mycket. 

M: (skratt) 

IP: (skratt) 

M: Nej det är klart att kroppen förändras. Det gör den ju. 

IP: ja den har tagit mycket stryk.  

M: Men tänker du mycket på att du är 80 nu då? 

IP: Nej det funderar jag inte så mycket över för jag tycker att det går ganska bra. 

Nu har jag mycket hjälp utav mina grannar här med gräsklippning och snöskott-

ning.(3s) Det gör mycket att man har bra grannar och det är därför man bor kvar 

här. 

 

För det första är det intressant att han säger att ‖man får inte begära så mycket 

när man är framåt 80 år‖. Det refererar till en förväntad förändring som det bara 

är att anpassa sig till och att man som äldre bör sänka sina krav och förväntning-

ar, på till exempel omsorg (jfr. Bodily 1994; Coupland & Coupland 1993). I ex-

cerptet försöker jag som intervjuare mildra hans påstående genom att mer neut-

ralt uttrycka att det är klart att kroppen förändras. Mannens replik på detta är att 

kroppen har tagit mycket stryk, och det blir i detta replikskifte själva påfrest-

ningen på kroppen som skapar en ’ålderseffekt’. Med det menar jag att det för 

mannen fungerar som en markör för åldrandet, inte minst eftersom det korre-

sponderar med tanken om åldrandet som ett fysiskt förfall. Att kroppen tagit 

mycket stryk kan man tolka som ett sätt att beskriva sig själv som aktiv och att 
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ha varit med om mycket. Det pekar också mot ett maskulint livslopp och åldran-

de där livet kan förstås som en kamp i vilken man också åker på stryk. Avslut-

ningen är intressant eftersom det visar på hur kroppens sämre förmågor kan 

upphävas genom ett stödjande nätverk och hjälpmedel. Genom att han har gran-

nar som hjälper honom med de sysslor han inte längre klarar av så bra märker 

han i många avseenden inte av sin ålder. 

En annan aspekt av att åldras som också återkommer hos flera av männen är hur 

det sociala nätverket tunnas ut med åldern. Här följer ett exempel på detta: 

M: Men hade du mycket umgänge kompisar och vänner genom idrotten då? 

IP: Ja det hade man ju (.) Och har fortfarande en del fast de flesta de är ju borta. 

Jag brukar titta på gamla fotbollskort här och (3s) [ohörbart] på den tiden här och 

(.) Det är väl egentligen inte mer än jag och två till som lever idag. Så det är lite 

tragiskt. 

 

I denna passage av intervjun pratade vi om hans sociala umgänge i hans ungdom 

och tidiga vuxenliv. Idrotten ledde till ett långvarigt kamratskap med flera av de 

han spelade fotboll med. I samtalet förflyttar han sig från sin ungdom till den 

långvariga vänskapen och när han pratar ser det också ut som att han kommer att 

tänka på att det faktiskt inte är så många kvar som lever.  

Även om flera av männen, som jag skrev inledningsvis, inte uttryckte att åldern 

hade någon större betydelse så var ålder och åldrandet starkt närvarande i deras 

berättelser om hur livet förändrats och hur livet nu såg ut i ljuset av det förflutna. 

Det blir vanligt att människor i ens egen ålder dör, det sociala nätverket blir tun-

nare och kroppen orkar och lyder inte på samma sätt som tidigare. Det skapar en 

existentiell horisont i förhållande till vilken livet levs.  

Framtiden 

Hur man tänker kring sin framtid är i stor utsträckning relaterat till ens ålder. I 

det följande redogörs därför för hur männen resonerade när jag frågade dem om 
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hur de såg på framtiden. Ambitionen var att vara öppen vad gäller vems eller 

vad framtiden avsåg. Detta var en strategi för att försöka få dem att tala utifrån 

att framtiden kan kopplas till olika saker. De flesta av männen relaterade framti-

den till sig själva medan andra diskuterade det i förhållande till andra saker, som 

till exempel lokalsamhällets utveckling. 

Den egna framtiden – livet och döden 

När framtiden kom på tal i intervjuerna aktualiserades också åldrandet för de 

flesta av männen. Åldrandet betydde i det här fallet att de upplevde en närhet till 

döden. Två av männen uttryckte sig på ett likartat sätt och de uttryckte sig på 

detta vis: 

M: Då skulle det vara det här med framtiden då. Den har vi inte pratat så mycket 

om. 

IP: Ja den den du den vet man inte om. Den vet man inte om. Man kan slå i back-

en imorgon. 

 

M: Vad är det för tankar du tänker då? 

IP: Snart är det slut det här. Eller någonting. 

M: Är det det som rör sig? 

IP: Ja det är det som rör sig. Bara få lite förvarning. Inte bara falla pladask. 

 

Döden så som den pratas om här är plötslig och hastig. I det andra citatet ut-

trycker mannen att han skulle vilja ha en förvarning, att han inte bara vill ‖falla 

pladask‖, som han säger. Han säger under det vidare samtalet att den egna döden 

bör man inte tänka så mycket på, för då riskerar det att ta över och styra ens liv. 

Tänker man för mycket på det ‖blir en galen‖ som han uttrycker det. För att 

undvika att tänka på döden så säger han att han undviker att planera och tar istäl-

let dagen som den kommer. Flera av männen beskrev framtiden i just dessa ter-

mer, att ta dagen som den kommer och menade med det att de inte gjorde några 

långsiktiga planer för framtiden.  
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Att inte längre kunna klara sig själv 

Även om frågan om framtiden aktualiserade deras åldrande var det andra aspek-

ter än den förestående döden som männen pratade om. Fem av männen pratade 

istället om att de inte skulle kunna klara av att leva själva på samma sätt som 

tidigare i framtiden och vad de då syftade på var att det fanns en stor risk att de 

blev sjuka och skröpliga. Denna framtidsbild aktualiserade också en oro för att 

inte kunna bo kvar i sin bostad och om man inte redan nu borde tänka över sin 

situation.  

När männen pratade om att de riskerade att inte längre kunna klara sig själva i 

framtiden tog två av männen också upp möjligheten att flytta till ett äldreboen-

de. Ingen av männen uttryckte här något negativt kring äldreomsorgen eller äld-

reboendet i kommunen. En av männen uttryckte sig på följande vis: 

M: Hur tänker du kring framtiden då? 

IP: Ja det är ju bara det att jag måste ju avveckla det här nån gång. Jag är inte så 

jädra dum i huvudet så jag tror att jag blir tusen år. *Utan det, det går utför*. Ja, 

och jag börjar tänka på om det skulle vara så att en blev sjuk, det vet man inte. Det 

är cancer och det är det här-  stroken var ett otäckt elände. Och jag har ju många 

kamrater vet du som har bekymmer, ja./…/  

M: Men är det nåt du skulle, skulle vilja göra så där som du inte har gjort och- 

IP: Ja det är ju att skaffa mig då nåt ställe där jag kunde bo och få det, enkelt och 

lätt vet du. Så en kunde lata mig ändå mer (skratt). 

M: *Ja just det*. Nån form av, kanske inte äldreboende men- 

IP: Jo det vill jag nog helst ha, då kanske. För då, det är tillsyn och allting ser du. 

Så [Namn] har ju fått det så pass bra. Hon är ju som en annan människa nu förstår 

du, tack vare det. /…/ 

 

Det mannen syftar på i citatet då han säger att han måste ‖avveckla det här‖ så 

pratar han om sitt hus och sin bod där han har samlat på sig maskiner och verk-

tyg. För mannen representerar äldreboendet både trygghet och en plats att ta det 

lugnt på. Det är en plats där man kan slappna av och ‖lata‖ sig. Han refererar här 
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till de erfarenheter hans väninna har från det äldreboende hon bor på. En annan 

av männen hade hört talas om planer som kommunen hade för seniorboende och 

det var något som tilltalade honom då han förstått det som att det skulle vara 

nära till hjälp om så skulle behövas. Men han var inte heller negativ till att flytta 

direkt till äldreboendet om hans situation skulle försämras. 

Lokalsamhället 

Den egna framtiden och framtiden för bygden och samhället kopplades i flera 

fall samman av männen. Det innebar att de inte alltid tog utgångspunkt i sig 

själva för att prata om hur de såg på framtiden. När männen pratade om bygden 

ur ett framtidsperspektiv var det i stor utsträckning avsaknaden av arbetstillfäl-

len, en framtida arbetsmarknad och ett svikande skatteunderlag som gavs ut-

rymme. Trots att det var en förståelse av framtiden som präglad av svårigheter 

fanns det hopp hos männen. Man hoppades på en bättre ekonomisk utveckling 

och på invandring som en faktor som kunde få landsbygden att leva igen. En av 

männen uttryckte det så här. 

IP: aa men jag tror ju såhär vettu att nu är det ju många ställen i världen som är 

överbefolkade och ute i havet och där är kan de inte bo kvar längre om det håller 

på såhär (.) så till sist måste det ju bli en stor invandring och då kan ju ett sånt här 

samhälle blomstra upp  

 

Den utveckling som kommer att ge upphov till invandringen är här klimatför-

ändringarna som upphäver möjligheten att leva på vissa platser på jorden. Även 

andra hänvisade till invandring men då av mindre drastiska skäl. I kommunen 

har också skett in inflyttning av framförallt holländare, men också tyskar och 

andra, som har köpt gårdar. Några bor permanent även om flertalet har husen 

som sommarhus. Det fanns också exempel på män som tyckte att framtiden var 

spännande och intressant då man förväntade sig att den tekniska utvecklingen 

skulle innebära stora förändringar. Vad som är intressant i dessa fall är hur det 
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individuella åldrandet kopplades samman med bygden, samhället och världen i 

stort.  

I det följande avsnittet kommer fokus att ligga på hur männen pratar om och re-

dogör för sitt liv som ensamstående över livet och vad det har för betydelse för 

dem i det liv de nu lever. 

Att vara ensamstående 

Alla männen i studien är ensamstående i betydelsen bor utan en partner. De har 

också varit det under större delen av sina liv. Två av de intervjuade männen 

uppgav att de hade varit involverade i längre förhållanden och sammanbott med 

en kvinna. Övriga hade inte det. Den ena av dessa två män hade varit sambo i 

omkring 20 år med en kvinna. Han hade genom henne också fått fungera som 

‖extrapappa‖ eftersom hon hade barn sedan ett tidigare förhållande. De hade 

flyttat ifrån varandra när han var i 60-årsåldern, men hade forstsatt att träffas 

även efter detta. Efter att de separerade blev kvinnan sjuk efter en tid och avled i 

mitten av 1990-talet. Den andre mannen som varit sambo hade haft sin ‖vänin-

na‖, som han uttryckte det, boende hos sig under en period efter att hon fått en 

stroke och innan hon flyttade till ett äldreboende. Deras samboskap varade bara i 

några månader fram till hon fick en plats på ett äldreboende. Deras särboförhål-

lande sträcker sig dock mer än tjugo år tillbaka. Några av de andra männen 

beskrev också att de hade haft förhållanden eller hade pågående förhållanden. I 

det senare fallet beskrevs förhållandena mer som vänskapsförhållanden än som 

kärleksförhållanden. I det följande redogör jag för hur de resonerade kring att de 

är ensamstående och hur det kommer sig att de inte kom att leva tillsammans 

med en partner.  

I flera fall upplevde jag det som att det var svårt för männen att prata om hur de 

hade haft det med förhållanden genom livet och framförallt i ungdomen. Utifrån 

etablerade normer är det i ungdomen eller som ung vuxen som man träffar en 

partner och bildar familj (Hareven 2000; Ambjörnsson & Bromseth 2010). Jag 
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upplevde att det var lättare för männen att prata om sin avsaknad av partner se-

nare under livet och att det var svårare att berätta hur det var när de var unga. 

Det kan finnas flera skäl till detta. Ett kan vara att det var en tid då det fanns 

möjligheter som gick förlorade och att man därför inte vill prata om det. Ett an-

nat kan vara att man upplever att det då borde funnits möjligheter till att etablera 

ett förhållande, men att det av olika skäl inte blev så. Det kan vara en period då 

man blev avvisad på ett sätt som satte djupare spår än avvisningar senare i livet. 

Senare i livet kan självbilden som ensamstående ha blivit tydligare etablerad 

medan den i yngre åldrar var en av flera möjliga livsbanor, och kanske en man 

inte ville. En annan möjlig tolkning är att så lång tid förflutit att det inte längre 

är ett levande tema för männen. Detta ska dock ställas i relation till att livet som 

ung i övrigt var högst levande i berättelserna. 

I de allra flesta fall förs arbetet fram som det som gjorde att de inte träffade nå-

gon som de gifte sig med. De beskriver att arbetet tog så mycket av deras tid el-

ler att de arbetade med så många olika saker samtidigt, hade flera olika projekt 

på gång, att det inte fanns tid att inleda ett förhållande med någon. De flesta av 

männen beskriver också att arbetet innebar att de inte träffade så mycket kvin-

nor. Det är också värt att lyfta fram att de flesta av männen började arbeta vid en 

tidig ålder vilket fick som konsekvens att de hinder som arbetet innebar för att 

träffa någon gällde redan från tidig ålder, oftast tidiga tonår. De beskriver med 

andra ord hur de verkat på en väldigt könssegregerad arbetsmarknad. En av 

männen uttryckte det så här: 

IP: Jag inte vad det var fatt, men jag hade för mycket annat att stöka med, så det 

blev inte av (.) på det viset.  

 

En annan av männen beskrev hur han som tonåring hade bestämt sig för att inte 

gifta sig. Anledningen till detta var att han inte ville bli ‖hunsad‖ av en kvinna 

och istället få bestämma själv. Precis som för övriga mäns svar om arbetet som 
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anledning till att de inte träffade någon att leva tillsammans med så går det inte 

att använda denna mans beskrivning som ett uttryck för ‖hur det är‖ i någon en-

kel mening. Han levde nämligen med sina föräldrar så länge de levde. Efter att 

hans pappa dog levde han med sin mamma i över tjugo år. Han kom därmed 

ändå att leva med en kvinna och i en relation som enligt berättelsen inte prägla-

des av oberoende. Istället anpassade han i stor utsträckning sitt liv efter sin 

mamma och hennes behov, framförallt när hon blev äldre. Ett exempel från var-

dagen är att de slutade att titta på TV på grund av att mamman förlorade synen. 

Det framgick också att mannens sociala liv i stor utsträckning kretsade kring 

mamman. De gjorde det mesta tillsammans. 

I det följande behandlas först att flera av männen på olika sätt visade att de inte 

ville prata om förhållanden och relationer eller tyckte att det av någon anledning 

var svårt att prata om detta och hur heterosexualiteten fungerar som en ram för 

det samtal som förs under intervjuerna. Efter detta redogörs för hur de beskriver 

och förhåller sig till att jag ställde frågor om förhållanden i deras ungdom och de 

orsaker och anledningar de anger till varför de inte kom att leva tillsammans 

med en partner eller bilda familj. Därefter redogörs för hur männen pratar om att 

inte ha barn och vad det har betytt och betyder i deras liv. Avslutningsvis tar jag 

upp hur de som har en väninna, ett pågående par/vänskapsförhållande med en 

kvinna, pratar om det och vad det har för betydelse för dem i deras nuvarande 

liv. 

Att inte vilja prata om förhållanden 

Nilsson (1999) menar att eftersom få av hans informanter hade några större erfa-

renheter av förhållanden hade de svårt att berätta öppet om frågor rörande sexua-

litet. Nilsson skriver vidare att eftersom det, på grund av den samhälleliga hete-

ronormativiteten och normen om tvåsamhet, kan verka suspekt att framstå som 

att man inte strävar efter heterosexuella relationer. Enligt Nilsson lägger hans 

informanter en stor vikt vid att förklara varför de inte har fru och barn. Förklar-
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ingarna varierar men de verkar alla vara genomtänkta och Nilsson tolkar det som 

att det beror på att männen bearbetat frågan för sig själva. I intervjuerna för den-

na studie är det få av männen som kan sägas ha tydliga narrativ som förklarar 

hur det kommer sig att de kommit att leva som ungkarlar. Istället är beskriv-

ningarna ofta kortfattade och förefaller snarare vara påkomna i nuet än som ge-

nomtänkta. Detta återspeglas inte minst i att de flesta är kortfattade och något 

svävande när de pratade om förhållanden och relationer genom livet, liksom re-

lationer till kvinnor i allmänhet. Ett liknande mönster fann Engwall (2010) i in-

tervjuer med män i yngre medelåldern som var frivilligt barnlösa. Barnlösa 

kvinnor hon intervjuat hade däremot tydligare och mer genomarbetade narrativ 

för att förklara varför de valt att inte skaffa barn. 

Att några av männen hade svårt att prata om tidigare relationer till kvinnor och 

hur de upplevde det som unga framkom på några olika sätt. Ingen sade rakt ut att 

de inte ville prata om förhållanden och relationer till kvinnor. Vid ett par inter-

vjuer var det tydligt att männen var obekväma med ämnet. Nedan följer ett ex-

empel från intervjun med en av männen. Eftersom jag tyckte att han uttryckte 

sig vagt om ämnet återkom jag till ämnet senare under intervjun för att se om 

han ville säga mer när samtalet hade kommit längre och han hade berättat mer 

om sig själv på andra sätt. Excerptet är långt och skälet till det är att visa på hur 

han tar kontrollen över samtalet och byter till ett ämne han hellre pratar om. 

 M: Ja (.) jag har några mer frågor här kring det här med att vara ensamstående, 

om du (.) eh (3s) har du, har du nån gång tyckt att (.) att det har varit ett problem 

att du har varit det (.) jag tänker på (.) i umgänget med andra och så 

IP: med andra och så nej det- 

M: för det är många som umgås i par till exempel, sådär va 

IP: Jo, jo, jo visst är det (1s) nae (.) nej du vet att det kan jag inte säga, önskan då 

var ju när jag började växa upp och kunna få ihop så en kunde köpa en motorcykel 

(2s) och det var ju efter lumpen där, där tog jag ju körkort då året innan, en hade 

ju ingen väg vet du det var ju bara en körväg och där fanns ju- ja det var väl nån 
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sådan här T-ford med så höga hjul de kunde i bästa fall köra fram men det var ju 

inte och det var ju inte tänkbart att en- (.) nåt sånt då inte (.) men sen jag tog kör-

kort- jag fick ihop så jag kunde ta körkort på bil innan jag mönstrade för en hade 

en viss aning om att det var  inte så många som hade körkort en kunde kanske 

komma till ett motorkompani så jag sökte till pansartrupperna i Helsingborg men 

det var ju fullt, vi var sena som mönstrade så det var inte chans utan det var [re-

gemente X] eller [regemente Y] och det lät ju inte så vidare det men det var ju-, 

alla nästan alla sökte till flyget för det var ju- (M: ja, det var det ja) jaha om jag 

går in på det då så satt den där majoren där (.) tittade i papperen, mönstrade jaha 

(såg ut si och så) jaha ‖och önskan var där och där det var flyget där (.) och nåt 

annat där (.) och så var det [regemente x] ‖varför ska jag dit då‖ ja det var ju för 

att det var nära hem jaha (.) och det sade han innan- det fanns inte mer än dom 

dära infanterierna att välja på och en kille vet du han var (.) ja det är inget person-

ligt att gå in på (.) men han hade många bröder han var yngst och de drev ett me-

tallföretag här i trakten det vet ju inte du för det var väl nerlagt innan du föddes 

där (M: *ja*) men [företagsnamn] det var ju ett (.) ett framåt företag ja visst visst 

väldigt så [skratt] kom han in den där killen, det var när vi mönstrade och yrket ja 

det var jordbruksarbetare eller skogsarbetare det var ju det var nästan inget annat 

(M: nej) kanske någon fabriksarbetare sådär kommer han in där sitter gubben där 

eh ‖lagerchef‖ sa den gubben (du vet en sådan där) barsk militär ‖i så unga år, vad 

är det inom för bransch?‖ [skratt] han stammade lite den killen sa han dedededet 

är inom rostfritt (1s) och så sade han att han hade försökt flyget ja det blir infante-

riet (stämpelljud) (skratt) det var inget-  

 

I detta utdrag ur intervjun syns tydligt hur informanten väldigt snabbt byter 

ämne. Anledningen till att hela detta långa utdrag är med är för att visa hur man-

nen är väldigt kortfattad i sitt svar på frågan. Han stannar heller inte upp och re-

flekterar kring vad frågan kan betyda innan han svarar. Han avfärdar frågan, flyr 

undan den, eller struntar i den genom att börja prata om något helt annat. Det 

görs också genom flera sammanlänkade narrativ som relaterar till hans tid som 

värnpliktig. Detta är det mest extrema exemplet på att informanten inte vill prata 

om att vad det kan ha betytt för hans liv att han lever som ensamstående. Det är 
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möjligt att tolka detta som å ena sidan en flykt från ämnet, men det kan å andra 

sidan lika gärna ses som att informanten tar tillbaka kontrollen över intervjun. 

Det är han som sätter agendan och han bestämmer vad han vill prata om och att 

han tar tillfället i akt att prata om det som intresserar honom och inte mig (jfr 

Russell 1999).  

Förutom denna flykt från ämnet var det en annan sak som var utmärkande för 

hur männen pratade om sina förhållanden och relationer. Det var att männen i så 

gott som samtliga fall blev mer fåordiga och kortare i svaren när jag ställde frå-

gor om detta. Som synts tidigare i föreliggande text har de intervjuade männen, 

generellt sett, inte svårt för att prata. Intervjuernas längd, där det stora flertalet 

var omkring eller över tre timmar, visar också på att männen i övrigt inte var 

ovilliga att prata. Det finns således något med talträngdheten i relation till för-

hållanden och relationer att förstå. Nedan följer ett exempel. 

M: Men det här (.) nu lever du ju som ensamstående då, på ett sätt i alla fall. Är 

det någonting som du tänker på nu? 

IP: Nej, jag vet inte. Det är inte så mycket att tänka på. (5s)  

M: Nej. Du var ensamstående även när du var i 20-års åldern, 30-års åldern? 

IP: Ja. 

M: Tyckte du det var skillnad då på att vara ensamstående då? 

IP: Nej, jag vet inte det. Det har jag inte grunnat så mycket på.  

M: Men har du någon gång önskat att du inte hade-? 

IP: Nej, jag vet inte.  

M: Nej. (5s) Men tror du att livet hade sett annorlunda ut om du-? 

IP: Ja, det hade det väl förstås.  

M: Men är det någonting som du känner att du inte var intresserad av? 

IP: (2s) Nja, det kan en ha varit lite sådär men- 

M: Det fanns ändå någon som du var intresserad av sådär? 

IP: Ja, det har funnits kanske. 
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Detta exempel är hämtat från en av de mest talträngda männen. Det är dock il-

lustrativt för hur det kunde se ut i intervjuerna. Det mest karaktäristiska med det-

ta excerpt är de korta replikerna och de många frågorna. Replikskiftet innehåller 

också flera långa pauser på upp till fem sekunder. Som intervjuare upplevde jag 

denna situation som svår, vilket också återspeglas i de många frågorna som för-

söker finna en ingång till ett samtal. Men det blir aldrig av. Svaren är svävande 

och ospecifika och det finns inga initiativ från den intervjuade mannens sida till 

att utveckla sina svar eller att berätta något om sitt liv ur ett annat perspektiv. 

När männen berättade om andra aspekter av sina liv, såsom arbetet, händelser de 

varit med om eller män(niskor) de umgåtts med genom livet var de i allmänhet 

såväl ord- som infallsrika. De tog initiativ till att berätta och deras kroppsspråk 

signalerade ett självförtroende som många gånger försvann när vi talade om re-

lationer. Trots talträngdheten när relationer och känslor kom på tal uttryckte fle-

ra av männen att de tidigare aldrig pratat så mycket om dessa ämnen tidigare 

med någon. Några uttryckte också en tacksamhet över att de hade fått prata om 

detta. 

Informanterna i intervjuerna byter således ämne och börjar prata om något annat 

på ett ibland ganska abrupt sätt och ibland på ett mer subtilt vis. Ibland pratade 

de utan att ta hänsyn till den fråga som jag ställt. Ibland började de med att svara 

och gled sedan snabbt över till ett annat ämne. Detta skedde inte alls i samma 

utsträckning vad gäller andra ämnen. Vad exemplen visar, förutom att det ibland 

fanns en ovilja eller svårighet att prata om relationer, är att jag som intervjuare 

inte kan sägas styra och påverka informanten i någon direkt mening, trots att jag 

ibland använder mig av ledande frågor. Det visar på hur de intervjuade männen 

på ett tydligt sätt är subjekt under intervjuerna. Det är de som kontrollerar sin 

berättelse under intervjusituationen och berättelserna är selektiva (jfr Russell 

1999; Arvidsson 1998). Man kan tolka talträngdheten som att intervjuaren inte 

anses ha med det att göra. Jag tror dock att det då skulle visat sig på ett annat 
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sätt. I samklang med att flera av dem efter intervjuerna uttryckte sig positivt om 

att de hade fått chansen att prata om sina känslor verkar inte detta vara den mest 

troliga förklaringen. Detta pekar mot att relationer, förhållanden och känslor är 

ämnen som kan vara känsliga och svåra att prata om (jfr Nilsson 1999; Nordin 

2007). 

Uppvisa heterosexualitet 

Även om alla män utom en levt större delen av sina liv som vuxna utan en part-

ner fanns heterosexualitet närvarande som ett tema i flera av männens berättelser 

genom att de på olika sätt representerar sig själva i relation till normer om hete-

rosexualitet och tvåsamhet. Nilssons (1999) studie av gammpojkar i Norrland 

fann ett liknande mönster i de intervjuer han gjorde. I detta avsnitt ger jag några 

exempel på hur informanterna positionerar sig som heterosexuella i samtalen. 

Att det är ett uttryck för positionering ska ses i relation till att männen i stor ut-

sträckning levt utanför den heterosexuella tvåsamhetens normer och därmed all-

tid riskerar att uppfattas som avvikare i förhållande till detta.  

Under intervjuerna vinnlade jag mig om att i mina frågor inte utgå från att de var 

heterosexuella. Jag frågade dem om förhållanden, relationer och partners och jag 

försökte uttrycka mig så att de inte skulle känna att jag tog för givet att det hand-

lade om förhållanden med kvinnor. Jag ville på så sätt hålla det öppet för dem att 

istället prata om förhållanden med män. Ingen av de intervjuade männen pratade 

dock om något annat än relationer till kvinnor. Många av dem var istället tydliga 

med att framstå som heterosexuella. I en heteronormativ kultur fungerar hetero-

sexualiteten som en normalitet. I mötet med andra, framförallt personer man ti-

digare inte pratat med, pratar de allra flesta därför som om de vore heterosexuel-

la. Heterosexualiteten är alltså en förutsatt egenskap hos den man pratar med 

(Ericsson 2011). En av de första av männen jag intervjuade uttryckte en stark 

antipati gentemot homosexuella och sa att han hade funderat på att gå ur kyrkan 

för att man där nu skulle viga homosexuella. Han var dock den ende som uttala-
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de sig på detta sätt, detta till skillnad från männen i Nilssons (1999) studie där 

det beskrivs som en strategi för att framstå som ’normal’. 

En av männen som enligt egen utsago aldrig haft ett förhållande med en kvinna 

berättade följande historia under intervjun: 

IP: /…/ *det kommer* såna där Jehova ibland *men att de är roliga att resonera 

med* /…/ (skratt) nej det är väl ett par år sen nu. Jag brukar- nåt som jag brukar- 

jag har ju en sandgång här [det] tycker jag är roligt på lördagskvällen när en lik-

som gör helgdagsfint och drar räfsan där  

M: Ja just det men det såg jag ju när jag kom nu det var ju fint 

IP: Jo jag tänkte innan det frös igen och det gjorde det ju häromdagen då var [den] 

igenfrusen. Hade gjort det precis och jag såg att det var några [som] hade varit hos 

grannen där då, så kom det en tjej där och gick- fick gå fram där ‖får en gå i det 

här nykrattade?‖ ‖ja det går bra det att gå i‖ (M: skratt) då gick hon fram då och 

presenterade sig då, (.) Jehova där och ‖det var väl synd då att gå i och göra spår‖ 

‖mycket trevligt‖ sade jag ‖för mig‖. ‖Tänk när grannarna kommer imorrn bitti 

och sen med hundarna går förbi här och sett att jag haft dambesök här på lördags-

kvällen‖ (M: *jaha*) ‖mycket trevligt‖ sade jag (skratt) och ja vi höll på rätt bra 

länge sen och pratade där och ‖jag ska komma tillbaka till dig‖ sa hon men hon 

har aldrig kommit, *nej* jag tänker att hon har blivit mamma på nåt vis (M: *ja 

just det*) det har  

M: efter alla hembesök? 

IP: *jaaa det är väl-* 

 

Denna berättelse utspelar sig i trädgården hos mannen och grusgången spelar en 

central roll för händelsen. Den yngre kvinnans spår i gruset fram till huset be-

skrivs som ett tecken som är synligt för grannar och andra förbipasserande på att 

han haft besök. Han beskriver det också som att det skulle synas på spåren att 

han haft dambesök. Trots att mannen, enligt vad han själv säger, aldrig haft ett 

förhållande med en kvinna berättar han här en historia som tydligt anspelar på 

heterosexualitet och sexuell aktivitet. Den sexuella aktivitetens närvaro i histori-
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en markeras också av att han avslutar med en reflektion om att han tror att kvin-

nan blivit mamma eftersom hon inte kommit tillbaka. Skämtsamt kommenterar 

jag också ‖efter alla hembesök?‖ vilket ytterligare förstärker det heterosexuella i 

berättelsen och mannen svarar jakande på detta med ett skrattande ‖jaa det är det 

väl-‖.  

Denna man var en av de som i störst utsträckning visade att han inte ville prata 

om sin egen status som ungkarl och vad det kan ha betytt för hans liv. Här tar 

han istället tillfället i akt och på eget initiativ berättar en historia som beskriver 

honom som en person som lever inom ramen för en heterosexuell föreställ-

ningsvärld och där heterosexualiteten är en del av en självpresentation inför 

både mig och de grannar som beskrivs i historien (jfr Nilsson 1999). En tolkning 

är att talet om att vara ensamstående och utan erfarenheter av förhållanden med 

kvinnor destabiliserar bilden av honom som normal och han undviker därför att 

tala om det. Istället markerar han sin normalitet genom denna berättelse som 

bygger på ett heterosexuellt samförstånd om normer, och kanske en föreställning 

om manligt delad humor (Jfr Ericsson 2011). 

Andra exempel på att positionera sig som heterosexuell i intervjuerna var då 

männen berättade om sexuella erövringar i sin ungdom. Det var aldrig berättel-

ser från senare i livet. Dessa berättelser etablerade mannen som heterosexuell 

och med en ’sund’ sexualitet (jfr Ambjörnsson & Bromseth 2010). Dessa berät-

telser återfanns inte i alla intervjuer då det fanns män som uttryckte att de aldrig 

varit involverade med någon. Heterosexualitet är således i högsta grad närvaran-

de i intervjuerna. Det fungerar som en normativ ram inom vilken de deltagande 

aktörerna i stor utsträckning förutsätter att den andre hör hemma. I vilken ut-

sträckning det inneburit att jag inte fått svar på de frågor jag ställde är förstås 

svårt att veta. För den ensamlevande, oavsett tidpunkt i livsloppet, har dock det 

föreskrivna och förväntade betydelse för hur man kan tänka sitt liv och förhålla 

sig till det som blev och inte blev. 
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Förhållanden som ung 

Under intervjuerna ställde jag frågor om de hade haft kärleksförhållanden som 

unga och hur de hade tett sig. Delvis berodde det på att jag något oreflekterat 

förhöll mig till föreställningen och normen om att det är i ungdomen eller som 

ung vuxen man ska hitta en partner och bilda familj, att det inte sker senare i li-

vet. Men delvis berodde det också på att det var en del i att få kunskap om deras 

ungdom och tidigare liv i enlighet med livsloppsperspektivet. Ett ytterligare skäl 

till att jag tog utgångspunkt i deras ungdom när jag pratade om förhållanden var 

för att jag utgick från att det skulle vara enklare för männen att prata om sig 

själva och sina tidigare relationer med ett stort tidsavstånd. Om ämnet var käns-

ligt antog jag att det kanske skulle vara mindre känsligt om de händelser vi pra-

tade om låg långt bak i tiden och att vi på det sättet kunde följa denna tråd ge-

nom livsloppet. I flera fall var det dock så att männen med hänvisning till att det 

var så länge sedan påstod sig inte komma ihåg hur det hade varit. Nedanstående 

citat exemplifierar detta.  

M: Nä, men det var någon som du ändå hade sällskap med  

IP: Ja, ja, just det, tidvis men inte några fasta Det var mest *lösaktiga*  

M: *Jaha* Men hur långa var, var de? 

IP: Ja det eh, det kan jag inte, det vet jag ju inte fasen, 50 år sedan det kan ju ingen 

människa (i den här åldern) (M: Nä) men det var inga längre så (2 s) Så eh, och 

det är ju ett helt annat i det med det i dagens läge sambo, särbo och de byter. Det 

är ju inte- Det är inget- 

 

I detta citat hänvisar den intervjuade mannen till åldern och tiden som förflutit 

sedan hans ungdoms förhållanden. Genom att hänvisa till den långa tid som för-

flutit legitimerar han att han inte har så mycket att säga om de förhållanden han 

hade som ung. Mannen tillstår dock att han hade förhållanden som ung. Han be-

skriver dem skämtsamt som ‖lösaktiga‖ och det förstår jag som att det är en be-

skrivning av att förhållandena inte var stadiga och långvariga, där man hade 
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gjort upp planer för en gemensam framtid. Beskrivningen ger också en tolkning 

av att det var flera förhållanden och genom att han benämner dem som ‖lösakti-

ga‖ är det också möjligt att tolka dem som sexuella. Genom att vara uttalat inom 

en heterosexuell ram är detta ett exempel på ett av de uttalanden som gestaltar 

honom som heterosexuell och med en normal sexualitet (jfr Nilsson 1999). När 

jag frågar om detaljer kring dem avvisas detta med hänvisning till tiden och ål-

dern.  

En annan man berättar om ungdomens förhållanden på följande vis. 

M: Men du träffade ju ändå kvinnor säger du. 

IP: Ja oja. 

M: Hur träffade du dem då. Var det genom jobbet eller? 

IP: Ja det var både och. Det hände väl också att- (.) man var ju mycket och dansa-

de på den tiden med. 

M: Ja, var det häromkring då? 

IP: Ja det var det ju. Vi hade ju en omkrets här på 10 mil vi åkte då på fredags och 

lördags danser.  

M: Men är det någon som du fortfarande har kontakt med som bor här omkring? 

IP: Jodå kontakt med dem det har jag med flera stycken av dem. Så vi pratas vid 

ibland. 

M: Men det är ingen som friar så här på äldre dagar? 

IP: vi är inga ovänner (skratt) 

M: (skratt) Nej. Men det är ingen som friar  

IP: *Nej då* (M: nej) Det är inte mycket att ha (.) gamla gubbar. 

 

Mannen som talar i excerptet ovan arbetade i ett företag där han hade mycket 

kontakt med kunder och det återspeglas också i hans relationer. De relationer 

han varit involverad i beskriver han som relaterade till arbetet som en mötes-

plats. Men han hänvisar, liksom många av de andra männen, till dansen som den 

arena där det var möjligt att träffas och upprätta relationer. Liksom i föregående 

citat görs här heterosexualitet genom olika uttalanden. För det första sker det i 
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svaret på min inledande fråga om han träffade kvinnor. Han säger då ‖ja oja‖. 

Det är inte bara ett jakande svar utan ett svar med eftertryck. Det sker också ge-

nom uttalandet ‖vi är inga ovänner‖ som signalerar en pågående flörtighet med 

kvinnor i bekantskapskretsen och det är också möjligt att tolka det som att det är 

flörtiga relationer som pågått sedan ungdomen. Men det är också värt att lyfta 

fram mannens avslutande kommentar att gamla gubbar inte är mycket att ha. 

Dels är det en beskrivning av honom själv, en gammal gubbe, och dels uttrycker 

det en erfarenhet av att åldras. Att bli gammal innebär att inte längre vara attrak-

tiv för kvinnor. Åldern beskrivs därmed som ett hinder för att inleda förhållan-

den. 

Ett gemensamt drag bland de som berättade om förhållanden i ungdomen och 

tidigt i livet var att de beskrev det som att de hade relationer med flera olika 

kvinnor. Relationerna beskrivs som kortare och som att de inte var allvarliga på 

det sättet att man planerade en gemensam framtid. Tiden är dock en faktor, inte 

bara när det gäller att minnas hur det var i tjugoårsåldern, utan också när det 

gäller hur man ska förstå vad det betyder att inte ha längre förhållanden bakom 

sig. En av männen berättade nämligen att han varit involverad i ett kort förhål-

lande. Längden på förhållandet var dock två eller tre år. Detta är förstås kort sett 

till att andra runt omkring dem nu levt kanske 50 år inom äktenskapet.  

Förhållanden i ungdomen är således något som de flesta av männen beskriver. 

De beskriver att de haft relationer med kvinnor och flera av dem beskriver att 

det var dansen som förde dem samman och som också erbjöd en plats där de 

kunde mötas. Men det fanns också män som fortfarande hade kontakt med kvin-

nor de haft en relation med som unga vuxna. Bland de intervjuade finns också 

exempel på män som inte har erfarenheter från förhållanden i ungdomen. Bland 

dessa män har vissa uttryckt att de inte var så intresserade, andra sa att ingen var 

intresserad av dem. Erfarenheterna ser således olika ut vad gäller deras erfaren-

heter av förhållanden och relationer i det tidiga vuxenlivet. Att de har så skilda 
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erfarenheter har också haft betydelse för deras vidare liv. Det är en avgörande 

skillnad mellan att ha haft förhållanden med flera olika kvinnor och att, som en 

av männen beskrev det, knappt ha blivit tilltalad av en kvinna. Det har sannolikt 

haft betydelse för hur de senare under livet kommit att se på sig själva som en-

samstående och också för hur de värderat sig som män. 

Arbetet som orsak 

Som jag tidigare beskrev har arbetet haft en central roll i männens liv. Det gäller 

inte bara det formella lönearbetet utan också andra aktiviteter som att sköta om 

huset, reparera och underhålla maskiner som används i hushållet, arbeta i skogen 

och sköta om djur. Männens livsberättelser är, som tidigare nämndes, präglade 

av ett fokus på aktivitet på ett sätt som liknar Sandstedts (1991) beskrivning av 

de ‖de arbetsorienterade‖ ensamboende hon fann i sin studie. Det var personer 

vars identitet var starkt förknippad med arbetet som aktivitet. De flesta av män-

nen som intervjuats för föreliggande studie är sådana som enligt berättelserna 

arbetat mycket och varit involverade i olika projekt utanför det formella lönear-

betet. Den stora mängden arbete återkommer också i intervjuerna som ett sätt att 

förklara hur det kommer sig att de kom att leva som ensamstående. Denna för-

klaring är till och med det vanligast förekommande sättet för männen att förklara 

varför de lever utanför den heterosexuella tvåsamhetens normerande ramar. En 

av informanterna uttrycker det så här: 

Jag har haft så mycket att göra tycker jag så jag har inte haft (skratt) *jag har inte* 

(.) engagerat mig så mycket och det är klart att man har haft många förbindelser 

det har man ju haft med andra kvinnor och sådär men jag har aldrig bott ihop med 

en, så jag har ju offrat min fritid egentligen på arbetet med för att jag jobbade alla 

helger med trots att vi hade stängt då. Vi stängde klockan fem på lördagar på den 

tiden. /…/  Jag har alltid vart intresserad och tyckte att det har varit roligt att gå till 

jobbet.   
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En tolkning av pratet om arbete som ett hinder för att träffa någon att inleda ett 

förhållande med kan dels vara att arbetet och att arbeta mycket är kopplat till att 

vara man, det är en del av en form av maskulinitet som är normerande. Den upp-

tagne, entreprenörielle mannen som satsar på sin karriär är en legitim identitet 

och är därför ett sätt att presentera sig själv som respektabel (Rubinstein 1986). 

Mannen som talar ovan hade en chefsposition på sin arbetsplats. Att anföra arbe-

tet som skäl kan då tolkas som en kompensering av den nedklassning av masku-

liniteten som avsaknaden av en kvinnlig partner kan medföra (Connell 2003). 

Detta är förstås en del av den självpresentation som genomförs under intervjun 

där det kan upplevas som ett krav att komma med en socialt accepterad förklar-

ing till att man lever som ungkarl (Nilsson 1999). Men det betyder inte att för-

klaringarna inte också korresponderar med deras liv. En anledning till att enga-

gera sig i arbetet kan förstås som att det beror på ett behov av att kompensera för 

bristen av maskulinitet som avsaknaden av en kvinna medför istället för att vara 

en orsak. Man kan i linje med detta tänka sig att om mannen haft en partner hade 

han kanske inte arbetat så mycket och inte heller engagerat sig i så många ar-

betsliknande aktiviteter heller.  

Att ha en väninna 

Fyra av informanterna hade en kvinna som de hade, vad de själva beskrev det 

som, ett vänskapsförhållande med. Ingen av dem ville beskriva det som en kär-

leksrelation. Under intervjuerna tolkade jag det som att två av männen gärna 

skulle velat säga kärleksrelation, att det kunde ha varit det och att de kanske vil-

le det. De beskrev dock att de var nöjda med det arrangemang de hade. Två av 

väninnorna bodde på ett äldreboende och deras kontakt hade minskat, men inte 

upphört till följd av det. Det förhållande de hade haft hade på grund av kvinnor-

nas sjukdomsbild förändrats. Männen och kvinnorna pratade i telefon ofta, nå-

gon till och med dagligen, och de träffades en eller ett par gånger i veckan. Två 

av dem sade att de planerade semesterresor tillsammans med sina väninnor. 
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Nedan beskriver jag först relationerna hos de två män vars väninnor inte bodde 

på ett äldreboende. Dessa kontakter hade knutits på senare år och i det ena fallet 

var det det första förhållande mannen varit involverad i. Därefter beskriver jag 

hur en av männen förhöll sig till att ingå ett nytt förhållande. Avslutningsvis tar 

jag upp hur en av männen vars väninna bodde på ett äldreboende resonerade om 

att inleda ett annat förhållande. 

Ingen av männen tog upp sin relation till väninnan som en del av berättelsen om 

sitt liv och hur de spenderade sin tid. Istället dök väninnan upp i berättelsen som 

en konsekvens av att de berättade om en aspekt av livet. Till exempel berättade 

en av männen att han var aktiv i en förening och att han var i föreningslokalen 

en eller två gånger i veckan för olika arrangemang. Jag ställde då lite frågor 

kring hans engagemang och den roll han hade i föreningen. Jag var nyfiken på 

den sociala situation som hans föreningsengagemang innebar för att få en upp-

fattning om hans sociala kontakter. När han berättade om föreningen framgick 

det att det var en mindre grupp människor som var aktiva och samma personer 

hade arbetat nära varandra under en längre tid. En bit in i denna redogörelse 

framkom det att det fanns en kvinna som han samarbetat med under flera år; en 

kvinna som han efterhand hade fått väldigt god kontakt med. De hade daglig 

kontakt och deras relation sträckte sig nu utanför föreningens angelägenheter. 

De hade till exempel planerat en gemensam semesterresa. Denna man beskrev 

sig själv som socialt isolerad. Han beskrev också att kvinnor aldrig varit intres-

serade av honom och det var något som han var ledsen för. Den kontakt han nu 

hade med den kvinna han umgicks med var därför väldigt betydelsefull för ho-

nom. Förhållandet var dock inget han ville tala så mycket om under intervjun.  

Den andre mannen som hade ett pågående förhållande hade träffat en kvinna 

som några år tidigare, när hon gick i pension, hade flyttat till kommunen från 

Stockholm. Hon hade kommit i kontakt med kommunen genom en väninna som 
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hade en sommarstuga i området och under sina besök hos väninnan fattat tycke 

för bygden. Så här beskriver han sitt förhållande till väninnan: 

M: Men hur skulle du beskriva ert förhållande, är ni tillsammans eller?  

IP: mer vänskapligt, kan man väl säga sådär, nej då vi är väl på samma nivå och 

jämngamla är vi med och sådär, nej vi är nog väldigt vänskapligt- vi åker och äter 

någon gång och åker och handlar och sådär och- jadå.  

M: det är mer vänskapsförhållande än kärleksförhållande då? 

IP: ja det kan vi väl nästan säga, ja hon är rätt ensam där men står rätt ensam, på 

sommaren (ohörbart) sådär så det är ju en omställning att flytta ifrån Stockholm, 

känns så- men hon har fått många goda vänner här med, vi har ju lite umgänge 

här, några stycken som hänger ihop ibland, lite kalas och så där, nyårsafton var vi 

tillsammans på, nejdå, det är en väldigt lugnt då, liv vi har här då (M: ja).  

 

Liksom mannen ovan kallar han hellre förhållandet för vänskapligt än ett kär-

leksförhållande och han beskriver här också vad det är för saker de gör tillsam-

mans. De gör vardagliga saker som att handla tillsammans men de umgås också 

vid festligare tillfällen som nyårsafton. Vid en annan passage i intervjun framgår 

också att de planerat att resa iväg någonstans tillsammans. Men de har också nå-

got annat gemensamt som binder dem samman; en hund. När han börjar berätta 

om hundens betydelse så gör jag som intervjuare en parallell till att ha barn.  

M: ja det är nästan som du fått barn då, på gamla dagar?  

IP: ja precis! Vi, Anna säger det, det är vårt gemensamma barn det här, och det 

säger hon åt mig, för jag tycker synd om henne så jag betalade halva, halva vov-

ven för, de kostar pengar så  

M: ja det gör det ju 

 

När mannen fick veta vad hunden skulle kosta erbjöd han sig att betala hälften 

av kostnaden. Hunden bor hos kvinnan men i och med att mannen träffar henne 

flera gånger i veckan träffar han också hunden ofta. Ibland har han hand om 
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hunden i längre perioder då hon åker iväg för att träffa vänner och släktingar och 

den betyder mycket för honom. Hunden fungerar också som ett gemensamt pro-

jekt för dem båda; något att vårda tillsammans. Något som är gemensamt för 

båda citaten är hur mannen uttrycker att det är svårt för kvinnan på olika sätt. I 

det första citatet handlar det om att det var svårt för henne när hon flyttade till 

bygden från Stockholm och i det andra handlar det att kostnaden för hunden var 

stor för henne. Hans agerande gentemot henne och själva anledningen till förhål-

landet presenteras genom dessa och andra uttalanden som något han gör för att 

han tycker svarar gentemot hennes behov. Det är hennes behov som sätts i cent-

rum och han tonar därmed ned den betydelse som hon har för honom. Han vill 

inte skylta med sina känslor för henne. Ändå är det tydligt att hon har en stor 

betydelse för honom genom hur han pratar om henne och vad de gör tillsam-

mans. 

Som avslutning på detta avsnitt redogör jag för hur en annan av männen som 

hade en väninna resonerade om framtida förhållanden. Denne man har kontinu-

erligt varit involverad i olika förhållanden, men aldrig bott med någon. Han har 

nu en väninna men hon är nu sedan en tid på ett äldreboende på grund av en de-

menssjukdom. Utan att överge henne funderar han dock på att inleda ett förhål-

lande med en annan kvinna. Det förefaller handla om bekvämlighetsskäl och jag 

tycker att det är en intressant aspekt att lyfta fram. Ett flertal gånger under inter-

vjun pratar vi om att åldras och vad det betyder för honom. Mannen hyr en lä-

genhet i en villa och bor på övervåningen i huset. Han resonerar kring framtiden 

och att det bara är en tidsfråga innan han måste flytta därifrån eftersom trappor-

na sannolikt kommer att bli besvärliga för honom. I det följande pratar han om 

att flytta och det övergår till att prata om att flytta ihop med en kvinna. Han sä-

ger så här: 

IP: mark-, marklägenhet på [gatunamn] det är- så sånt har jag nog tänkt på om om 

det skulle bli- eller så får jag väl flytta ihop med nån änka här nånstans 
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M, IP: [skratt] 

IP: det finns gott om änkor här 

M: du har ingen på gång här då? 

IP: ae jag har ju allt lite på gång men- träffas lite sådär då och då så det finns ju 

möjligheter mm (.) 

M: men det är nått möjligt förhållande det kanske? 

P: Jaa det kan det va, det är det här med ekonomin vet du som är lite körigt (.) det 

blir lite dåligt när man är ensam man kan inte unna sig nått vet du... 

M: nae ja ja det blir svårare 

IP: det blir ju att jag går och äter ute rätt så mycket, det är ju det enda jag kan unna 

mig men det ä ju 74 spänn var gång och lagar du det själv så gör du det för kanske 

15 kronor  

M: det går ju att laga ganska mycket själv 

IP: det går ju att laga väldigt billig mat 

 

Från att han resonerade kring att han kanske skulle behöva flytta till en marklä-

genhet eller i alla fall en lägenhet med bättre tillgänglighet än den han har nu så 

övergår han till att prata om att flytta ihop med en änka. Det skäl som han för 

fram till varför det skulle vara bra relaterar han till ekonomin. Vid flera gånger 

under intervjun återkommer han till hur han förhåller sig till kvinnor. Han upp-

rätthåller aktivt flera vänskapsförhållanden med olika kvinnor genom att hjälpa 

dem med olika praktiska göromål. Han hjälper till att handla och bära tungt samt 

också ofta hjälpa till att köra kvinnorna när så behövs. I gengäld får han ofta la-

gad mat hemma hos kvinnorna som tack för hjälpen. Denne man ger uttryck för 

ett instrumentellt förhållande till relationer där det känslomässiga, att trivas och 

ha roligt tillsammans, inte står i centrum, vilket det gör för övriga män som pra-

tar om och har pågående förhållanden. Det han ger uttryck för finns också närva-

rande som ett tema i några av de övriga männens sätt att prata om och förhålla 

sig till relationer. 
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De män som har intervjuats här har, i de flesta fall, på olika sätt varit involvera-

de med kvinnor genom livet. Få har dock, som tidigare framgått ingått längre 

stabila relationer. Endast en man har under en längre period varit sambo. I detta 

avsnitt har vi sett exempel på hur männen även som äldre har ingått förhållanden 

och aktivt söker relationer med kvinnor. De män som har en relation beskriver 

den som väldigt betydelsefull för dem. Och detta gäller framförallt den man som 

tidigare inte haft något förhållande med en kvinna tidigare i livet. Detta visar att 

männen är aktörer i sina liv och behovet av närhet och relationer inte tar slut 

utan har fortsatt betydelse genom livet. I nästa avsnitt redogörs för hur männen 

förhöll sig till att de inte har barn och att de åldras utan arvingar. 

Att åldras utan barn… 

I detta avsnitt redogör jag för hur männen berättade om att åldras som ensamstå-

ende och utan barn. Anledningen till att jag inte separerat att vara ensamstående 

och att ha barn är på grund av att de i så stor utsträckning hängde ihop i inter-

vjuerna. Det föreföll därför som att partner och barn var väldigt tätt samman-

tvinnat för informanterna.  

Bland de intervjuade fanns de som uttryckte att de inte tänkte så mycket på att 

de var ensamstående och det fanns de som gav uttryck för att det hade betydelse 

i deras liv. Men mer än att leva med någon verkade barnlösheten vara mer bety-

delsefullt för dem som sa att det nog hade varit bra om de gift sig som yngre. Att 

de saknade en partner att dela livet med var inget som stod ut som ett framträ-

dande tema, även om det förekom. Det var två män som tydligt angav att de 

ångrade att de inte hade fått barn och att de trodde att det skulle ha betydelse för 

dem som äldre. Några var mer svävande när det gällde betydelsen av barn och 

gav uttryck för en ambivalent hållning och pendlade fram och tillbaka när de 

pratade om barn.  
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Behöver nödvändigtvis inte betyda så mycket 

Det framhålls i tidigare forskning att det är potentiellt stigmatiserande att leva 

sitt liv som ungkarl och att det därför är av betydelse att ha trovärdiga och soci-

alt accepterade förklaringar till att vara ensamstående (Nilsson 1999). Det finns 

många föreställningar om människor som lever utanför parrelationer och två-

samhet som avvikande på olika sätt. Inte minst framhålls det att den som lever 

utan en partner och utan att bilda familj inte lever ett lika meningsfullt liv som 

de som gör det (Dykstra & Hagestad 2007b) och bland de intervjuade männen 

fanns det exempel på män som uttryckte just detta. De hade gärna sett att de fått 

leva på ett annat sätt och att det alternativa livet hade inbegripet en fru och barn. 

Det fanns också andra som uttryckte det motsatta, att det hade varit positivt för 

dem att leva ensamma. Att leva som ensamstående kopplade de samman med att 

leva i frihet. Att var gift med en kvinna associerades således till att vara bunden 

och begränsad i sina livsval. I flera av intervjuerna skedde också en pendling 

mellan att å ena sidan se livet som ensamstående som något positivt och å andra 

sidan hade de gärna kunnat tänka sig ett liv som äldre där framförallt barn, men 

också en kvinna, fanns närvarande. Några uttryckte också att de inte tänkt så 

mycket på att de levt som ungkarlar och att det inte heller präglat deras liv på 

något speciellt sätt. 

En man säger så här om att ha barn och familj: 

M: men jag tänkte på det här med familj och så, är det nånting som du har fu- fun-

derat på sedan du blev pensionär att du inte har egna barn? 

IP: ja men nä, tänker så mycket på det gör jag väl inte (.) så länge jag har ett nät-

verk så jag inte känner mig ensam så(.) men det hade säkert vart roligt att ha barn, 

det tror jag om de sen hade kommit hem det vet man ju inte  

M: *ae* [skratt] 

 

Detta uttalande relativiserar betydelsen av barn på ett intressant sätt. Han säger 

att det säkert hade varit roligt att ha barn och genom att dra parallellen till sitt 
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nätverk så får barnen också representera samma sak som hans sociala nätverk 

gör för honom; sällskap, hjälp och stöd när så behövs. Han säger också ‖så länge 

jag har ett nätverk‖ vilket pekar mot en tanke om, eller en medvetenhet om, att 

det sociala nätverk man har inte är stabilt utan också i förändring. Hans uttalan-

de öppnar således upp mot att det finns en framtid då det sociala nätverket inte 

kan fylla de behov han då kan ha. Även om det är med skratt i rösten så lyfter 

han också fram att barn inte nödvändigtvis är att lita på som ett stöd. Ett sätt att 

tolka hans uttalande på är att det syftar på att föräldrar och barn kan ha många 

olika relationer, och de är nödvändigtvis inte av en sådan art att barnen alltid 

kommer och hjälper föräldrarna. Man kan också förstå det i relation till att 

många yngre flyttar från bygden och därmed inte kan fungera som ett stöd i och 

med att de bor alltför långt bort.  

En annan man tog istället mer aktivt avstånd från tanken på att ha egna barn ut-

ifrån erfarenheten av andras barn och de relationer de hade med sina föräldrar.  

M: Hur (4s) har, kände du nån gång att det har varit problem då, att du inte, att du 

inte blev gift eller? 

IP: /…/det är ju många annars, dom bildar ju familj och lite, det kunde vart kul att 

haft kanske. Men sen är det det, jag ser dom har problem med sina (2s) stackars 

barn, dom sätter igång och knarkar och dom rökar och dom super och dom donar 

(*jo*.) Så det- 

M: Det förekommer ju det med 

IP: Hemskickade ibland utav mina kamrater som jag känner då, som är ju lite för 

tyglade för dom är bra själva ser du, ja, men det är sånt som händer nu och dom 

eggar varandra i skolor och sånt, du ser själv hurdant det är och lärarna, dom får ju 

fara illa 

M: Ja, men är det annars nånting som du har saknat tidigare då, som du- 

IP: Nehej då, för fasiken jag har levt ett lyckligt liv ser du (.) jag har aldrig haft 

några bekymmer.  
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Inledningsvis tillstår informanten att ‖det kunde vart kul‖ med familj, även om 

han lägger till ett ‖kanske‖ för att mildra sitt uttalande. Därefter lyfter han upp 

vad han uppfattar som det problematiska med att ha barn. Han refererar i replik-

skiftet till ungdomar och de problem som stereotypt kopplas samman med dem, 

snarare än med människor i 50-årsåldern som hans egna barn kunde ha varit. Att 

jag tolkar det som att det främst refererar till ungdomar utgår också från hur han 

pratar om vad som händer i skolor. Han tar upp droger och alkohol och att de 

inte kan sköta sig i skolan där de ‖eggar varandra‖. Barn representerar här alltså 

något som snarare är ett problem än något att sakna och längta efter. Här finns 

inte heller några praktiska aspekter på att ha barn, som att kunna fungera som 

hjälp och stöd när behovet uppstår. Han avslutar också denna ordväxling med att 

påpeka att han inte har saknat barn i sitt liv. Han har levt ett lyckligt liv ändå. 

Han understryker detta genom att säga att han aldrig haft några bekymmer. Det-

ta uttalande pekar dock på att barn kopplas samman med ett lyckligt eller lyckat 

liv. Uttalandet ska också ställas i relation till att han under andra delar av inter-

vjun berättar om olika typer av ‖bekymmer‖ i livet, men de görs inte aktuella i 

detta sammanhang. Att han säger att han inte haft några bekymmer tolkar jag 

främst att det handlar om att han här vill understryka att han haft ett bra liv i re-

lation till att han inte har några barn. 

En annan man sa så här när jag frågade honom om han någon gång upplevt det 

som ett problem att han inte blivit gift. 

IP: Nej, för fasiken, *det hade* (2s) det är samma sak för den här, vad heter han 

nu igen? Amos Persson (skratt) han sa det har vart många förslag sa han (skratt) 

(*ja*) nej det var la aldrig så riktigt att en pratar om sånt där, för att det- jag inte 

vad det var fatt, men jag hade för mycket annat att stöka med, så det blev inte av 

(.) på det viset, det är ju många annars, dom bildar ju familj och lite-  det kunde 

vart kul att haft kanske men sen är det det, jag ser dom har problem med sina (2s) 

stackars barn, dom sätter igång och knarkar och dom röker och dom super och 

dom donar så det- 
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Denna man svarar med eftertryck  att ‖nej, för fasiken‖ det hade han inte. Svaret 

är dock präglat av en skämtsam ton som går igen i att han refererar till den ko-

miska karaktären Amos Persson. Denna man resonerar som i opposition till den 

diskurs som artikulerar ungkarlen som en person som missat mycket av det goda 

livet har att erbjuda (Jfr Rubinstein 1986). Det är en diskurs som fungerar som 

en retorisk kontext (Billig 1996) för samtliga av männen i deras uttalanden. Men 

här ställs den på huvudet genom att mannen beskriver de problem som han anser 

att barn medför. Ur det perspektivet har han inte förlorat något genom att leva 

som ogift.  

När det gäller uttalanden som dessa är det viktigt att hålla i minnet att flera av 

männen uttryckte flera olika positioner under intervjuerna. Inte minst var det 

tydligt med mannen som citerades först i detta avsnitt. Att det uttrycktes flera 

olika positioner beror delvis på hur den retoriska kontexten skiftade under sam-

talet. Men vad jag också tror att det pekar mot är att den bild de flesta av dem 

har av sig själva präglas både av avsaknaden av något man kunde haft och som 

man upplever kunde berikat deras liv och att det i vissa sammanhang inte alls 

känns så utan istället som att ensamheten är detsamma som frihet. Det är således 

möjligt att tolka de positionsskiften som männen gjorde under intervjuerna som 

ett tecken för en inre spänning mellan dessa olika förhållningssätt till livet som 

ensamstående. Till detta bör tilläggas att det också fanns exempel på män som 

inte alls gav uttryck för att sakna en relation samtidigt att det fanns män som i 

högsta grad var ledsna att de inte hade någon att leva med, och framförallt barn. 

Och att önska att man nu hade barn 

Även om det, som visats ovan, fanns män som inte uttryckte att de saknade barn 

i sina liv så fanns det också exempel på män som önskade att de hade fått barn. 

Framförallt var det två män som uttryckte detta. I detta avsnitt är fokus på hur de 
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resonerar kring betydelsen av barn och på vilket sätt barn skulle kunna ha haft 

betydelse för dem. 

Ett citat som illustrerar ett förhållningssätt till barn är hämtat från en intervju 

med en 80-årig man och som också får inleda beskrivningen av de olika sätt som 

männen resonerade på. Han var vältalig och berättade om sitt liv på ett målande 

sätt. Liksom många andra av de intervjuade blev han dock fåordig när jag ställde 

frågor om förhållanden och barn. Han var en av två män som sade att de önska-

de att de fått barn och en partner att dela livet med. 

M: Men det var ändå någonting som du hade tänkt något mer på så här på äldre 

dagar? 

IP: Ja på äldre dagar har jag ångrat det där att man inte har bildat [familj] som alla 

andra. 

M: Men vad är det då du saknar tycker du? 

IP: Naj det är väl mest att man känner sig lite ensam då när man börjar ha lite 

krämpor, men dessförinnan tänkte man inte så mycket på det. 

M: Men även barn, är det någonting som du har funderat på? 

IP: Ja [ohörbart] men det har inte blivit så. 

M: Men är det någonting som du har funderat på även tidigare i livet? 

IP: Nej det gjorde jag väl inte så mycket så länge allt flöt på som det skulle 

(skratt) 

M: När började du fundera på det tror du? 

IP: Ja det är ju först på äldre dagar. 

M: Är det de senaste åren eller? 

IP: Ja det skulle man nog kunna säga. 

 

I citatet berättar mannen hur han på senare år börjat tänka på och också ångra att 

han inte bildat familj ‖som alla andra‖. Detta ‖som alla andra‖ pekar på en upp-

levd norm och också att han uppfattar sig själv som avvikare i förhållande till 

den. Mannen som intervjuas här var chef för en verksamhet och beskrev sig sna-

rast som att han levde för sitt arbete. I och med att han tidigare varit så fokuse-
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rad på arbetet och utvecklat ett liv och rutiner utanför tvåsamheten har han inte 

tidigare saknat en partner. Men nu när han börjat få lite krämpor, som han be-

skriver det, så har han börjat tänka mer på det. Detta gäller även att han inte har 

några barn. Man kan fråga sig om de begynnande krämporna är delaktiga i att 

han utvecklar ett existentiellt behov som han inte tidigare haft eller skjutit undan 

genom att vara upptagen med olika projekt? Något som också är relevant för 

ämnet är hur han skapar en distans mellan sig själv och ämnet genom att 

genomgående använda uttrycket ‖man‖ om sig själv. Det är överhuvudtaget van-

ligt när männen pratar om förhållanden.  

Vad jag också slås av i detta excerpt är att jag som intervjuare inte går in djupare 

med fler följdfrågor för att undersöka innebörden i det han säger bättre. Anled-

ningen till detta är hur jag under denna passage upplever att det tar stopp efter 

varje yttrande från mannen. Samtidigt sägs varje ord med ett sådant allvar att jag 

i situationen upplevde hans uttalande som starkt laddat med betydelser, som att 

han upplevde att det han sa berättade väldigt mycket. Efter intervjun sa denne 

man flera gånger att det hade varit roligt att prata med mig och att han trodde att 

han aldrig pratat så mycket om frågor som rör förhållanden, barn och vad det 

betyder för honom tidigare. Detta pekar mot att han är ensam med de känslor 

och tankar han har kring detta. 

En annan man uttryckte sig starkare kring att han inte hade en familj och vad det 

betydde för honom som äldre. Att han under en period levde med en kvinna som 

också hade barn kanske förstärkte denna känsla eftersom han, till skillnad från 

övriga män, hade något att relatera till och en relation att sakna. Han hade pro-

blem med hälsan och hade svårt att gå. Han kom inte ut så mycket och kände sig 

instängd i den lägenhet han bodde i. Känslor av ensamhet kom över honom 

ganska ofta och det var framförallt på lördagar och söndagar han kände så. En 

möjlig tolkning av detta är att dessa dagar i någon mån representerar dagar då 

man umgås med släkt och familj och därför kom att accentuera hans känslor av 
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ensamhet. Tidigare i livet upplevde han inte att det var ett problem att han var 

ensam. Han beskriver sitt sociala liv som rikt och att han hade ett stort umgänge. 

Vid ett tillfälle under intervjun då vi pratade om hans sociala umgänge under 

livet och om han trodde att livet hade sett annorlunda ut om han träffat en part-

ner tidigare i livet svarade han så här: 

IP: Ja det hade det ju. Det hade det ju. 

M: På vilket sätt då tror du? 

IP: Och jag skulle ju velat lev- (.) skulle vilja leva om livet.  

M: Jaså? 

IP: Ja. 

M: Hur skulle det ha varit då? 

IP: Ja då skulle jag ju ha skaffat mig (2s) en dam så att jag, så att vi hade fått barn. 

För att jag har ju alltid vart intresserad utav barn. Alla mina syskonbarn förstår du, 

dom är ju så, dom är ju så dana med mig så. Jag har ju, det är många nu. Och dom 

ringer ju och dom pratar ju och dom dividerar och- ‖Att inte du fick, att inte du 

fick några barn och det-‖ och så där. 

 

På frågan om hur livet skulle ha sett annorlunda ut om han träffat en partner sva-

rar han jakande, men istället för att utveckla det resonemanget svarar han att han 

skulle velat leva om sitt liv på ett sådant sätt att han då bildat en familj och då 

också fått egna barn. Han beskriver att hans syskon har barn och han säger att de 

är ‖så dana‖ med honom. Detta pekar mot att syskonbarnen är omhändertagande 

gentemot honom och att de tycker om honom. Genom att uttrycka att de säger 

‖att du inte fick några barn‖ framträder syskonbarnen som de som aktualiserar 

vad han själv saknar.  

Under intervjun återkommer han till sin saknad av egna barn och illustrerar det 

med att berätta om hur en av hans grannar frågar honom om vem som ska kom-

ma till honom nu när fars dag börjar närma sig. Grannen vet förstås om att man-

nen inte har några egna barn.  
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M: Men på, på vilket sätt tror du livet hade varit annorlunda (3s) nu då, om du 

hade haft barn? 

IP: Ja det hade ju varit en väldigt stor skillnad för det är ju- (3s) en ser ju det när 

dom kommer föräld- (.) eller kommer, barnen och hälsar på sina föräldrar, en an-

nan sitter där, det kommer ingen där det ser jag ju, grannen här inne, Karl här inne 

han är ju så helvetes dum så han sa till mig en gång att, vi fikade, att (.) ‖det är ju 

pappas dag imorgon, vem kommer till dig då?‖ Och sånt där det- det skär ju i 

kroppen på en  

 

Genom att berätta om denna händelse där en annan person genom sin fråga på-

pekar att mannen saknar barn beskriver han en smärta över att inte ha det som 

han upplever att andra har. Uttalandet, och flera av hans uttalanden ovan, pekar 

mot att det finns en saknad av en relation som han upplever skulle berika hans 

liv som äldre. Konsekvent är dock att han, liksom de flesta andra, inte uppger att 

barn direkt skulle haft en betydelse för honom tidigare i livet. Det är först som 

äldre som tankarna på barn och vad de inte har i form av relationer dyker upp. 

Att inte ha barn framträder inte bara som en önskan om en relation i ålderdo-

men, utan också som en social avvikelse som också markeras i umgänget med 

andra. Ingen av männen uttryckte att de hade några sådana erfarenheter när jag 

ställde frågan direkt. Men som exemplet ovan visar så dyker det trots det upp i 

talet om barnlöshet.  

Det finns också en annan aspekt av att inte ha egna barn som knyter an till 

landsbygden som kontext. Flera av männen ägde fortfarande de gårdar eller torp 

de vuxit upp på och de har lagt mycket tid och resurser på att underhålla dem. 

Några av männen äger också skog som de förvaltat i decennier. I de flesta fall är 

detta också arv från föräldrarna och skogen hänger ihop med föräldragården. Att 

vara den siste brukaren av en släktgård innebär för några av männen en existen-

tiell problematik. Även om inte alla av dessa män uttryckte en önskan om att ha 

fått barn så att någon kunde ärva och ta över så fanns det något problematiskt i 
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att vara den siste. Så här uttryckte en av männen det angående den skog han tagit 

över från sin farbror och förvaltat under flera decennier. 

M: Mm, mm ja, tror du livet hade varit annorlunda om du hade gift dig och- 

IP: Ja (5s) det hade det ju naturligtvis men, men (3s) framför allt hade en ju haft 

nån som (3s) som hade ta (.) tagit över, för dom här gårdarna nu, dom är ju lik-

som- dom är ju rätt välskötta om en säger så- så utan (2s) att skryta så (2s) så, ja, 

nu har en ingen som tar över det blir lite problem med det för, för (5s) ja. 

M: Ja det är ju tråkigt, det förstår jag. 

IP: Visst, kan väl- (2s) det är ju syskonbarn då va som, som- (.) men dom- det är 

jag inte så säker på att dom begriper vad dom ger sig in på och då- då liksom om 

en- (5s) ja om dom ska betala marknadsmässiga priser liksom för att (4s) ja, om 

dom klarar av det? En kan kanske stjälpa dom istället för att hjälpa dom.  

 

Mannen pratar här om det problematiska i att ingen kan ta över. Han har en 

sjukdom som gör att han inte orkar arbeta så länge och han räknar inte med att 

orka sköta om skogen. Inom en snar framtid kommer han därför att behöva ta ett 

beslut om vad som ska ske med skogen. I detta citat funderar han på möjligheten 

att sälja skogen till något av hans syskonbarn. Senare under intervjun pratar han 

om att skänka skogen eftersom kostnaden kan bli stor, och det är det han menar 

när säger att ‖en kanske kan stjälpa dom istället för att hjälpa dom‖.  

Att ha bildat familj och ha barn har således flera dimensioner. För det första 

handlar det om att ha någon som bryr sig om en, att känna sig uppskattad och 

vara betydelsefull för någon på ett sätt som man upplever att man inte är. En an-

nan dimension är den praktiska. Då handlar det om att kunna få ett praktiskt stöd 

och få hjälp med saker som med åldern kan vara svåra att göra själv. För det 

tredje handlar det om att egna barn innebär att man inte är den siste brukaren 

och ägaren av gårdar och skog som i vissa fall har gått i arv i generationer. Att 

inte ha barn som kan ta över innebär att arvet av det egna arbetet och föregående 

generationers blir mindre värt. Det är som om man frågar sig för vems skull man 
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la ner så mycket arbete. Att ha barn innebär på så sätt att ens egna ansträngning-

ar får en mening bortanför den egna existensen. 
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Avslutning: Maskulinitet, åldrande och landsbygd 

Syftet med detta avslutande avsnitt är att i knyta ihop några av de teman som 

tidigare lyfts och återknyta till tidigare forskning och behovet av mer forskning 

på de områden som denna studie tangerar; maskulinitet, åldrande och landsbygd. 

Forskning om män och maskulinitet har i liten utsträckning ägnat sig åt att stu-

dera äldre män (Calasanti & King 2005; Sandberg 2011) och den äldreforskning 

som har gjorts utifrån ett genusperspektiv har främst studerat kvinnor och kvin-

nors situation (Arber & Ginn 2003). Resultatet av detta är att äldre män som kö-

nade subjekt har givits liten uppmärksamhet i forskning, även om forskningen 

på området ökar (Thompson 2008). Denna rapport är en pusselbit i förståelsen 

av äldre män som män och de olika former som maskulinitet tar sig i samhället. 

Men många fler behövs för att den större bilden ska bli tydlig. 

Forskning om män på landsbygden har huvudsakligen ägnat sig åt att studera 

män som är inbegripna i traditionellt manligt definierade praktiker som till ex-

empel skogs- och lantbruk (Coldwell 2010). Bull (2009) lyfter fram behovet av 

att studera män på andra sätt och i andra situationer för att få syn på vad som i 

relation till den etablerade forskningen kan förstås som alternativa maskulinite-

ter. Äldre män är potentiellt att betrakta som män som lever och förhåller sig till 

maskulinitet på sätt som avviker från de etablerade föreställningarna om hur 

män på landsbygden är och vad de gör. Inte minst visar denna studie på män 

som visar omsorg om andra genom att hjälpa vänner, grannar och bekanta med 

saker de inte själva klarar att göra. Likaså finns här exempel på män som är mot-

tagare av hjälp utan att själva kunna återgälda den på annat sätt än genom tack-

samhet. Detta är förstås en situation som många äldre människor, såväl kvinnor 

som män, befinner sig i (Tornstam 2005). Dessa resultat relativiserar bilden av 

män på landsbygden som präglade av ‖macho‖-ideal. Det visar på behovet av att 

studera män och maskuliniteter över livsloppet och studera män som inte befin-

ner sig i normens mitt (Hearn 1995). 
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Flera forskare pekar på att landsbygden som miljö har betydelse för hur män och 

maskulinitet flätas samman och utvecklas i specifika former. Framförallt är det 

relationen mellan maskulinitet och naturen som har visat sig vara annorlunda 

jämfört med urbana former av maskulinitet (Campbell & Bell 2000; Coldwell 

2010). Det är vanligt att män associeras till kultur, det människoskapade och 

kontrollerade, och kvinnor till naturen, det okontrollerbara. Detta har visats på 

en mängd olika arenor, från vetenskap till populärkultur och uppdelningen av 

arbetsuppgifter mellan män och kvinnor. Forskning om maskulinitet på lands-

bygden visar dock på att här är det männen som istället förstås som kopplade till 

naturen, medan kvinnor inte gör det. Män arbetar med och i naturen genom lant-

bruk och skogsbruk. Det är genom relationen till naturen och arbetet med att 

bemästra den som den rurala maskuliniteten artikuleras (Coldwell 2010). Flera 

av männen som ingår i denna studie har livsberättelser som knyter an till detta 

förhållande till naturen genom berättelser om skogsarbete och de gestaltar sig 

själva genom att berätta om det hårda kroppsarbete de utförde. Ett exempel är 

den man som beskrev att när han började arbeta så var det skogsarbete det hand-

lade om och detta beskrevs som definierande för hans yrkesidentitet trots att 

skogsarbetet endast varade en mindre del av hans yrkesverksamma liv. Men de 

intervjuade uttryckte också andra sätt att förhålla sig till naturen som, likt Bulls 

(2009) informanter, mer handlade om att vara en del av naturen, att anpassa sig 

och visa omsorg istället för ett förhållningssätt som präglas av bemäktigande 

och bemästrande, även om det är aspekter som också återfinns i männens berät-

telser. Männen vistas mycket i naturen och deras dagliga liv utspelas till stor del 

utomhus i trädgården och i naturen. Fiske och jakt är något som de flesta av 

männen ägnat mycket tid åt. Som äldre är det främst fisket de ägnat sig åt och 

det sker oftast tillsammans med andra. Det är en social och avkopplande aktivi-

tet för männen. Precis som Bull (2009) menar jag att man måste ta hänsyn till 

aspekter som omsorgsgivande och anpassning när man ska förstå den pluralitet 

av maskuliniteter som finns, men också hur det maskulina subjektet är splittrat i 
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olika förhållningssätt och relationen mellan dessa över tid och över individens 

livslopp (jfr Spector-Mersel 2006). 

Normer kring tvåsamhet och familjebildning är starka i dagens samhälle (Adeni-

ji 2008; Ambjörnsson & Bromseth 2010) vilket inte minst är tydligt för dem 

som väljer att avstå från barn (Engwall 2010). Går vi längre tillbaka i historien 

så var det en större andel av befolkningen än idag som aldrig fick egna barn 

(Persson 2010). Bland de som idag är äldre har barnlöshet inom äktenskapet va-

rit mer problematiskt än att vara ogift och barnlös eftersom det inte var socialt 

accepterat med barn födda utanför äktenskapet. Rollen som familjeförsörjare 

och förälder har också varit starkt förknippat med att vara en ‖riktig‖ man (Con-

nell 2003; Johansson 1994). Tidigare forskning har också visat att ogifta och 

barnlösa mäns liv har präglats starkt av att vara avvikande som män (Nilsson 

1999; Nordin 2007). Även om det är tydligt att informanterna i denna studie 

upplever sig som avvikare är det inte med samma emfas som tidigare studier 

visat. Männen var dock alla tydliga med positionera sig som heterosexuella un-

der intervjuerna, vilket kan vara ett utslag av ett behov av att presentera sig som 

‖normal‖.  

Normen om det självklara och det rätta med att ingå i ett heterosexuellt parför-

hållande och få barn förefaller ha haft betydelse för hur man tidigare sett på och 

forskat om barnlöshet. Utgångspunkten har varit att deras liv har präglats av en 

brist och att de inte genomgått en ‖normal‖ personlighetsutveckling som vuxna. 

Forskningen har framförallt studerat hur barnlösa skiljer sig från de med barn 

och på det sättet har man missat den variation som finns bland de barnlösa 

(Connidis & McMullin 1996; Dykstra & Hagestad 2007b). Inte minst är normen 

om det självklara med att ha barn synlig i diskussioner om omsorgen om äldre 

människor som behöver hjälp och stöd. Diskussioner om den informella omsor-

gen av äldre tar oftast utgångspunkt i att nära släkt, i form av partner och barn, 

finns som ett antingen närvarande eller frånvarande stöd (Jegermalm & Jeppsson 
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Grassman 2009a; 2009b; Nordberg 2007). Denna bias kan ses som ett utslag av 

en heteronormativ ordning där den heterosexuella tvåsamhetens föreskrivna livs-

lopp, där barn och föräldraskap, ingår ses som en självklar och oproblematiserad 

utgångspunkt för förståelsen av och forskningen om att åldras. De män som in-

går i denna studie har inte detta för givet tagna stöd. I detta fall finns inte barn 

med ens som potentiella hjälpare. Tidigare forskning har visat att äldre utan barn 

blir beroende av den formella äldreomsorgen tidigare i ett tidigare skede och att 

man också behöver flytta till ett äldreboende tidigare än de med barn – generellt 

sett (Wenger 2001a; 2009). Majoriteten av de som intervjuats för denna studie 

bor i hus och är beroende av att till exempel kunna skotta snö, eller få hjälp med 

det, för att kunna bo kvar i sina bostäder.  Avsaknaden av egna barn kan innebä-

ra att de får svårt att bo kvar då de inte längre kan utföra vissa sysslor, som snö-

skottning, själva. Men den betydelse som egna barn har för människor sträcker 

sig förstås bortanför deras potential som omsorgsgivare. För att förstå bredden 

och variationen i de sätt att tänka som finns i gruppen ger denna rapport flera 

exempel på den betydelse som männen lägger vid avsaknaden av egna barn samt 

hur de har byggt upp andra nätverk. Den självklara betydelsen av barn som ett 

stöd i ålderdomen ifrågasattes och problematiserades också av flera av de inter-

vjuade männen. Det fanns också exempel på män som lyfte fram att vuxna barn 

inte nödvändigtvis tar ansvar för sina äldre föräldrar även om de finns i närhe-

ten. En av männen tog upp att det inte är självklart att man som äldre har en god 

relation till sina barn. I och med den rådande situationen av utflyttning av yngre 

från landsbygden är vuxna barns praktiska stöd till gamla föräldrar inte längre så 

självklar som den tidigare varit (jfr Hjälm 2011). 

Några av männen ångrade som äldre att de inte fått egna barn. Detta var fram-

förallt påtagligt hos den man som genom ett tidigare samboförhållande hade haft 

en nära relation till sambons barn från ett tidigare äktenskap. Denna man kände 

sig ensam och han pratade om ensamheten främst i relation till att han inte hade 
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egna barn. Hans sociala nätverk var numera också svagt vilket innebar att han 

kände sig isolerad, trots att han träffade andra människor nästan varje dag. De 

män som saknade barn sa att det var först på senare år, då de började känna av 

krämpor som de relaterade till åldern och åldrandet, som tankarna hade kommit. 

Vad männen lyfte fram som det som de saknade och som egna barn skulle av-

hjälpa var inte huvudsakligen ett behov av praktiskt stöd. I denna rapport tolkas 

det istället som att det handlar om att barn representerar sällskap och psykolo-

giskt stöd och att ha någon att lita när man inte längre klarar sig själv.  

Bland de intervjuade männen fanns ytterligare en dimension i att sakna barn. 

Flera av männen ägde torp eller gårdar de växte upp på, och i några fall bodde 

de ännu kvar där. Andra ägde skog som de skött i decennier och skogen hade 

tidigare ägts av föräldrarna eller någon annan i släkten. De män som ingår i stu-

dien var sista länken i kedjan av generationer som hade brukat och vårdat hus 

och mark och det fanns en existentiell problematik i att vara den siste, att inte ha 

någon att lämna över till. Att det inte fanns någon i familjen som kunde ta över 

problematiserade det egna verket; för vems skull hade man lagt ner detta arbete? 

Till vem skulle ens verk gå när man inte själv kunde bo kvar eller ta hand om 

skogen? Att inte ha egna barn utgjorde för dessa män en existentiell utkikspunkt 

utifrån vilken det egna livet och arbetet kunde betraktas och ifrågasättas. 

Åldrande på landsbygden – forskning behövs 

Det pågår en demografisk förändring som innebär att både andelen äldre och 

antalet äldre ökar i befolkningen. Bakom förändringen ligger mindre barnkullar 

och en ökande medellivslängd. Men förändringen ser inte likadan ut över landet, 

istället är den i förhållande till framförallt storstadsregionerna accentuerad i 

landsbygdsområdena. Anledningen till detta är att många unga människor flyttar 

från lands- och glesbygden in till städerna. På så sätt mildras effekten av den 

demografiska förändringen i de större städerna samtidigt som den förstärks i 

landsbygdsområden. Den demografiska förändringen kommer sannolikt att in-
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nebära att sociala relationer på alla nivåer kommer att påverkas och förändras 

och det kommer att ske tidigare och kanske också i större utsträckning på lands-

bygden än i de större städerna. Nya sätt att organisera omsorg, såväl formell som 

informell, kommer att tvingas fram när kommuner har många äldre med behov, 

men svårt att rekrytera ny personal. Att åldras utan att kunna få hjälp och stöd i 

vardagen av egna barn kommer, på grund av utflyttningen från landsbygden, att 

vara en realitet för en allt större andel äldre på landsbygden. Förändringen 

kommer även påverka andra delar av samhället såsom privata företag då de san-

nolikt kommer att behöva utveckla nya strategier och sätt att förhålla sig till äld-

re medarbetare eftersom det kan vara svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft 

(jfr Mattsson 2010). Samhällen i landsbygd kommer därmed att ställas inför svå-

ra utmaningar. Att förstå dessa processer på landsbygden lär oss inte bara något 

om att leva på landsbygden utan också något om vad som i ett senare skede ock-

så kommer att ske i städer som idag har en inflyttning. Den normerande position 

som det urbana har (SOU 2006:106) borde därför inte vara så självklar inom 

forskningen om äldre och att åldras (Phillipson & Scharf 2005). Kunskapen om 

äldre människors sociala nätverk, hur de hanterar sin egen och andras behov av 

omsorg, är exempel på områden där forskningen behöver utvecklas. Relaterat till 

detta är frågan hur det civila samhället på landsbygden kan svara upp mot de 

utmaningar det kommer att ställas mot i och med den demografiska förändring-

en. Inte minst är det viktigt att förstå och ha kunskap om människors egna per-

spektiv på livet och hur de önskar att framtiden ska gestalta sig. 
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