Att bo som äldre i stadsdelen Ljura
Ljura i Norrköping är en tidstypisk 1950-talsstadsdel. Hyresbostäder
byggde den nya tidens stad och lägenheter, en dröm för dåtidens
barnfamiljer. Liknande stadsdelar finns i andra svenska mellanstora och
stora städer.
I dagens Ljura bor många äldre. I denna skrift får vi stifta bekantskap
med en del av dem. Vi får följa deras boendekarriär från
barndomshemmet till den nuvarande bostaden. De har bott olika långa
tider i Ljura och de har olika erfarenheter av att bo där. Vi får ta del av
hur de ser på grannrelationer, hur de erfar grannskapet och hur de
använder sig av bostadsområdet, men även andra delar av staden. De
berättar också om sina sociala relationer, både i och utanför Ljura. Hur
de tänker inför framtiden och hur de vill bo som äldre lyfts också fram.
Den undersökning som skriften bygger på är unik eftersom den
behandlar äldre som bor i en stadsdel som till stor del består av
hyreshus som byggdes för 60 år sedan. Många hus saknar hiss. Vad
det innebär att åldras i denna typ av boende undersöks sällan.
I forskningsprojektet Staden och de äldres boende behandlas äldres
boendemönster i förhållande till de olika aktörer som finns på
bostadsmarknaden.
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist är fil dr i äldre och åldrande.
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Förord
Hur skall äldre och gamla bo för att åldras väl och hur skall boendet förändras för att passa den som är gammal? Svaren på frågorna är beroende på hur man ser på dagens och morgondagens
äldre, men också förstås på vilken betydelse som man tillmäter
hemmet och bostaden.
En första ståndpunkt är att det inte är någon avgörande skillnad
mellan äldre och andra. Variationen bland äldre är stor, man bor
väldigt olika, har olika ekonomiska resurser och har liksom yngre olika intressen, drömmar och bilder av framtiden. En andra
ståndpunkt är måhända den motsatta. Äldre är som grupp annorlunda än yngre. De har levt ett långt liv och har en kort återstående livstid. De har fler krämpor och många får med tiden svårare att klara sin vardag. De har andra intressen än yngre och
deras sociala nätverk är annorlunda och ofta glesare genom att
vänner och jämnåriga släktingar har gått bort.
En tredje ståndpunkt är att äldre ofta är mer beroende av den
bostad som man har och av den plats där man lever än yngre.
Detta kan bero på att man har levt där länge och är väl anpassad
till platsens speciella egenskaper och karaktär. Men det kan
också bero på att alternativen är få och att man tillbringar en stor
del av sin tid i bostaden. En fjärde ståndpunkt är att det finns
vändpunkter i äldre människors livslopp då frågan om hur och
var man skall bo blir särskilt närvarande - när man pensioneras,
när partnern går bort eller man skiljs, när man får svårt att klara
sig själv, när livet närmar sig sitt definitiva slut och man inte vill
vara ensam. En femte ståndpunkt är att äldre ofta lever nära andra äldre, i vissa stadsdelar, bostadsområden, orter och delar av
Sverige. Ett bostadsområde med många äldre har förstås en annan karaktär och kanske också atmosfär än ett område med
många yngre.
Vid NISAL har vi sedan flera år bedrivit forskning om äldres
boende. Ett syfte är att bidra till en bättre förståelse av hur äldre
vill och kan bo i en tid då antalet äldre ökar kraftigt. En sådan
förståelse förutsätter att både boendets sociala och fysiska dimensioner undersöks - både människorna och stadens eller or-

	
  
tens sociala liv och husen, kvarteren och platsen i vidare mening. Vi har koncentrerat oss på fyra dimensioner: äldres boende
i staden, i första hand i hyreshusområden, äldres boende och åldrande i landsbygdsmiljöer, nya former av bostäder - seniorboenden och trygghetsboenden, och institutionellt äldreboende
boende (särskilt boende).
I denna skrift, som ingår i projektet Staden och de äldres
boende, redovisas forskning som vi har utfört i en stadsdel i
Norrköping - Ljura. Ljura byggdes på 1950-talet och utformades
för barnfamiljer, men kom successiv att bebos av allt fler äldre.
Många har levt hela sitt vuxna liv i Ljura. I denna skrift presenteras resultat från en intervjuundersökning som gjorts med äldre
och blivande äldre i Ljura. Undersökningen är gjord av
Mirjaliisa Lukkarinen Kvist. Hon har även skrivit denna skrift.
I en annan skrift från projektet skriven av Jan-Erik Hagberg, En
stadsdel som rum för åldrande. Sega strukturer och tidens gång,
beskrivs Ljura och dess historia som ett exempel på hur en
stadsdel förändras under årtiondenas gång. I en kommande skrift
av Marianne Abramsson behandlas ett nytt seniorboende i Norrköping.
Delar av forskningen i Ljura har bekostats av Hyresbostäder i
Norrköping AB. Vi är tacksamma för det långsiktiga stöd som
Hyresbostäder har givit till vår forskning. Stödet har varit en
förutsättning för att vi har kunnat bygga upp en unik inriktning
mot forskning om äldres boende i hyresrätt.
Vi är mycket tacksamma till de Ljurabor som har medverkat i
intervjuerna.
Norrköping i november 2011
Jan-Erik Hagberg
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Sammanfattning
Föreliggande skrift baserar sig på intervjuer med 21 personer bosatta
i stadsdelen Ljura i Norrköping om hur det är att leva och bo i en
urban miljö och hur de ser på sitt boende i förhållande till sitt åldrande. Intervjuerna gjordes år 2007. De som intervjuats är mellan 55
och 74 år gamla. De, som många andra blivande äldre och äldre, bor
i hyreslägenhet. Deras liv och livsvillkor är betydelsefulla att belysa,
likaså hur de ser på sitt framtida boende.
De intervjuade utgör givetvis inte någon homogen kategori. De finns
inom ett relativt stort åldersspann och de har skilda bakgrunder. Deras livsvillkor och levnadsförhållanden varierar. Deras berättelse kan
inte generaliseras till att gälla alla kommande äldre och äldre personer i Ljura eller annorstädes.
Bostadsbolaget Hyresbostäder tillhandahöll forskargruppen vid Nisal (Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande) vid
Linköpings universitet en lista på de hyresgäster som var över 55 år
gamla. Urvalet gjordes så att studien skulle omfatta ungefär lika
många kvinnor som män. Av de intervjuade är 12 kvinnor och 9
män. I urvalsprocessen togs även hänsyn till att det skulle bli en någorlunda jämn åldersspridning. Många uppringda avböjde att medverka i intervjustudien och några av dem som först tackade ja drog
sig ur av olika anledningar. Fem intervjuade är mellan 55 och 59 år
gamla, två mellan 60 och 64 år, nio mellan 65 och 69 år och fem mellan 70 och 74 år.
Intervjuerna var byggda kring ett antal teman: Demografisk bakgrund, historisk boendekarriär, område där man bor för närvarande,
tankar om åldrande och om framtidens boende. Som nämnts varierar
de intervjuades bakgrund, livsvillkor och levnadsförhållanden. Det
finns dock en del likheter dem emellan. De lever och åldras i en urban miljö och de bor i hyreslägenheter. De har relativt låg utbildning
som för det mesta omfattar endast folkskola. De allra flesta har arbetat inom arbetaryrken. Deras ekonomiska resurser är relativt små.
Ytterligare en likhet gäller deras boendekarriär. Den övervägande
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majoriteten har enbart bott i hyreslägenheter och de har inte planer
på att byta till en annan upplåtelseform i framtiden.
De intervjuade kommer således från förhållandevis knappa förhållanden och deras berättelser om sina boendekarriärer ger inblickar i
hur dåliga boendeförhållanden kunde vara så sent som på 1960-talet
för en del av befolkningen i Sverige. Flytt till en modern lägenhet
som var utrustad med bekvämligheter i områden som Ljura beskrivs
som ”att komma till paradiset”. De flyttningar de har gjort genom
livsloppet är förknippade med specifika händelser som giftermål och
tillökning i familjen, skilsmässa och dödsfall.
Livet i urbana miljöer som Ljura kännetecknas av en kombination av
fysisk närhet till andra människor i grannskapet och frånvaro av nära
sociala kontakter med grannar. De flesta intervjuades relationer med
sina grannar kan definieras som tunna band (Henning & Löfgren,
2002). Att hälsa på sina grannar och byta några ord med dem är ett
exempel på sådana band. De är mycket värdefulla för grannsämjan
och de bidrar till att man känner gemenskap, trygghet och tillit till
sina grannar. En del har erfarenheter av störande grannar, vilket
minskar trivseln i grannskapet. Men livet inklusive social samvaro
med andra utspelar sig inte enbart i Ljura. De intervjuades sociala
nätverk bestående av familjemedlemmar och släktingar, vänner och
gamla arbetskamrater sträcker sig utanför Ljuras gränser, de finns i
det övriga Norrköping, men också ute i landet och i vissa fall i andra
länder.
Studien visar att de allra flesta intervjuade trivs mycket bra i Ljura.
Stadsdelen har många goda egenskaper; närhet till Norrköpings
centrum och till stora köpcentra, grönska och den stora Ljuraparken.
Ytterligare en egenskap som omnämns är lugnet. Flera menar dock
att Ljura numera är nedgånget och att det har blivit oroligare och
tryggare i området jämfört hur det var tidigare. En del intervjuade
avstår på grund av känsla av otrygghet från att röra sig ute på kvällar
och nätter, både i Ljura och i det övriga Norrköping. Ljura är inte
enbart byggnader, vägar, stigar och parker. Ljura som plats skapas
när de som bor där upplever den, tolkar intryck av det som finns där
och berörs känslomässigt. Den skapas av människors närvaro och
aktivitet. Ljura är förknippat med minnen och erfarenheter.
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Av studien framgår också att de allra flesta intervjuade inte funderar
särskilt mycket på åldrandet och dess konsekvenser vad gäller deras
boende. De trivs med sina lägenheter och vill gärna bo kvar. Flyttbenägenheten är med andra ord låg även om några nyligen har flyttat
eller är i färd med att göra det. Flera intervjuade menar att det finns
ett par faktorer som kan leda till att de måste flytta. Den ena är att de
flesta husen har besvärliga trappor och saknar hiss. De tror att de
förr eller senare måste flytta till ett hus med hiss. Den andra är hushållsekonomin. Några funderar på att flytta till en billigare lägenhet
på grund av att de hyser farhågor för att hyrorna kommer att höjas.
De anser att deras ekonomi saknar marginaler för hyreshöjningar.
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Bostadsområdet Ljura i Norrköping
Solen skiner från en molnfri himmel. Det är en vacker försommardag och naturen bjuder på en skir skönhet. Jag är på väg till fots till
Ljura i Norrköping där jag skall göra en intervju med en äldre person. Bostadsområdet är beläget söder om Norrköpings stadskärna.
Det ligger i nära anslutning till stadens centrum, men samtidigt en
liten bit utanför. På min väg dit passerar jag Stadsbiblioteket och trafikplatsen Söder Tull med hållplatser för bussar och spårvagnar. Till
höger ser jag Norrköpings konstmuseum med en hög silverfärgad
spiral på en prydlig gräsmatta utanför. På arbetsplatsen har jag tittat
på kartan över denna del av staden så jag vet vilka gator jag skall ta
för att komma till Ljura. Men jag upptäcker en genväg. Många människor är ute denna soliga dag och flera av dem tar genvägen över en
stor gräsmatta i en park till vänster om vägen som jag hade tänkt gå.
Genvägen är en smal och nött stig. Också jag väljer stigen. Det är så
grönt. Längre bort utmed parken sträcker sig buskar och träd mot
solen. Här och där finns lekande barn och solande vuxna på gräsmattan. Jag fortsätter mot husen som skymtar bortom parkens lummighet. Strax är jag framme i Ljura. Det har tagit cirka tio minuter att
promenera från Norrköpings centrum till Ljura. Jag har medvetet
valt att vara ute i god tid så att jag före intervjun hinner gå runt i området.
Denna dag skall jag göra min första intervju i Ljura. Den skall handla om hur det är att leva och åldras i en urban miljö som Ljura och
hur äldre människor ser på sitt boende i förhållande till att de blir
ännu äldre. Sammantaget skall 21 personer mellan 55 och 74 år intervjuas. De som är mellan 55 och 64 år benämns som blivande äldre
och de som är mellan 65 och 74 år som äldre. Den frågelista jag
kommer att använda mig av innehåller bl.a. följande frågor: Hur
kommer det sig att de kom att bosätta sig i Ljura? Hur är det att bo
där? Vilka slags relationer har de till sina grannar? Och hur tänker de
inför framtiden, har de planer på att flytta eller vill de stanna kvar?
Kategorierna blivande äldre och äldre är inte homogena, lika lite
som andra ålderskategorier i det svenska samhället. Blivande äldre
och äldre finns inom ett stort åldersspann och de har skilda bakgrunder och tillhörigheter. Deras livsvillkor och levnadsförhållanden varierar. Så är det självfallet även i Ljura. Det finns dock ett par saker
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som förenar de intervjuade och det är dels det att de lever och åldras
i en urban miljö, dels det att de bor i hyreslägenheter.
Ljura är speicellt på så sätt att där finns nästan bara hyreslägenheter.
De förvaltas av det kommunala bostadsbolaget, Hyresbostäder. Bostadsområdet började bebyggas år 1950. Arbetet pågick fram till år
1955. Totalt uppfördes tolv trevåningshus och nitton hus med fyra
våningar. Ljura byggdes då välfärdssamhället växte fram och folkhemmet på allvar började realiseras. De som flyttade till de moderna
lägenheterna i de nya bostadsområdena i Norrköping och på många
andra orter i Sverige ”var pionjärer i välfärdsprojektet” (Ristilammi,
1994, s. 54). Ljura var ett led i att ersätta Norrköpings många bostadsområden med trånga, dåligt utrustade lägenheter med nya kvarter där alla bostäder var moderna, hade centralvärme, badrum, ordentligt kök och tvättstuga i källaren (Hagberg, 2008). Standarden i
Ljura var så hög att lokaltidningen menade att bostadsbolaget byggde rena lyxlägenheter. Ljura var det första området i Norrköping som
planerades efter de principer som kom att tillämpas på många håll i
efterkrigstidens Sverige. Enligt dessa principer skulle bilarna hållas
på utsidan medan gemensamma parker och lekplatser skulle vara på
insidan (Sandell, 1996). Ljura kännetecknas fortfarande av ett kvartersideal från 1950-talet, med i huvudsak trevåningshus, gröna gårdar och ett mindre centrum. Det finns också höghus i området. I slutet av 1950-talet byggdes tre tiovånings höghus som sammanbands
med två låghus. I dag finns i området omkring 1 200 lägenheter, varav merparten är på två eller tre rum och kök. Med dagens mått mätt
är lägenheterna i Ljura små och i de flesta husen saknas hiss. Men de
ca 150 lägenheter som byggdes mellan åren 1992 och 1993 i Ljura
är större, hälften är fyra rum och kök eller större. Det bor omkring
2 200 personer i Ljura. Av dem är drygt 400 65 år eller äldre. Lika
många är barn under 15 år.
Då de första husen uppfördes i Ljura gränsade området till landsbygden. Sedan dess har nya bostadsområden som Hageby, Smedsby
och Navestad, vuxit upp, områden som ligger längre bort från stadens centrum än Ljura.
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För närvarande är Ljura under ombyggnad. 1 De har gått sextio år
sedan de första husen stod färdiga. Ljura genomgår förändringar.
Hyresbostäder rustar upp lägenheterna i området. Ett nytt bostadsområde kommer att byggas på andra sidan av Ljuragatan, som är en
av de tre gator som ringar in Ljura. På Hyresbostäders hemsida kan
man läsa att Ljura skall ”omdanas till en ljuv 50-talsdröm” och att
området skall bli finare och modernare, men behålla sin arkitektoniska charm.2
Den som kommer från Norrköpings centrum till Ljura, till fots, med
buss eller spårvagn, hamnar ganska säkert på Ljuratorget. Det ligger
i korsningen av Ljuragatan och Albrektsvägen. Alldeles vid ingången till torget finns en stor tavla där lokala företag annonserar med
sina företagsnamn. Tavlan upplyser om att det i Ljura finns bl.a. frisör, trafikskola, mäklarbyrå, djuraffär och juristbyrå. På en husgavel
vid Ljuratorget finns en stor bild vars budskap är detsamma som på
Hyresbostäders hemsida ” Vi förvandlar Ljura till en modern 50-tals
dröm”. Människorna på bilden, en man, en kvinna och ett barn, ser
glada ut. Bilden föreställer en del av en lägenhet. I bakgrunden står
mannen i ett kök och torkar disk. Dörren till köket står på glänt och
mannen tittar leende ut genom dörröppningen. Kvinnan som har ett
tangentbord i knäet sitter i förgrunden. Hon sitter lätt framåtlutad
och tittar på en platt-tv som står en bit bort. På tv-skärmen kan man
se en massa text, bl.a. ”Nyheter”. Bredvid den moderna platta tv:n
står en gammaldags radio. Till höger om kvinnan sitter barnet, en
flicka, i en fåtölj. Hon har flätor och spelar datorspel. Hela bilden
går i bruna färgtoner och bildspråket förmedlar en stämning av en
annan tid, en svunnen tid. Detta förstärks av texten som refererar till
50-talet. Samtidigt kommunicerar bilden ett budskap om nutid med
markörer som platt-tv och datorspel. Den lyfter fram och leker med
ändrade könsroller.
Som sagt, det är gott om tid innan jag skall göra intervjun. Därför
skall jag ta en liten promenad i Ljura.
Om man börjar sin promenad i Ljura genom att ta gatan till höger är
man i början på Ljuragatan. Den är den längsta av de tre gatorna och
1
2

Intervjuerna gjordes år 2007.
www.hyresbostader.se
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inramar Ljura på två sidor. Till vänster finns en ICA-affär. I samma
byggnad finns Ljurasalen. Ljuragatan är rak. På vänster sida av gatan reser sig fyravåningshus i tegel. Några hus har stora inglasade
balkonger på husgaveln. En sommardag som denna ser man på Ljuragatan och på de andra gatorna vackra blommor på balkongerna.
Men det finns också balkonger som ser lite skräpiga ut, som om de
utgjorde extra förvaringsutrymmen. Här och där kan man se parabolantenner. En del hus har färggranna balkonger, både gula och blå. På
båda sidor av Ljuragatan står bilar parkerade i långa rader. På höger
sidan av gatan utbreder sig stora gröna ytor. Där kommer nya hus att
byggas. När man når vad man lätt kan tro är Ljuragatans slut upptäcker man att gatan svänger till vänster. I svängen har Hyresbostäder ett områdeskontor. Där finns också baracker där de hyresgäster
vars lägenhet genomgår upprustning kan bo. Inne på en av gårdarna
finns en liten affär. När man fortsätter promenaden på Ljuragatan har
man Ljura med sina tre- och fyravåningshus på vänstra sidan av gatan. På andra sidan finns radhus. På denna del av Ljuragatan finns en
gammal butikslokal som har omvandlats till en möteslokal för äldre,
”Ljuraknuten”. Det är tydligt att en del av husen i Ljura redan är
upprustade. Lägenheterna på nedre botten har nya uteplatser. En del
andra hus är under upprustning. I dessa hus har fönstren försetts med
vita lappar. På gårdarna finns byggmaterial och stora containers. Cykelställ kan man se på många håll i Ljura. Likaså bilar som står parkerade inne i området. På gårdarna finns miljöstationer, röda stugor
med tre vita dörrar med skyltar ”Grovsopor”, ”Återvinningsrum”
och ”Soprum”. När man har kommit till en korsning där Ljuragatan
möter Dagsbergsvägen ser man en blå Pressbyrå. På Dagsbergsvägen finns de enda höghusen i Ljura. De tre höghusen har tio våningar. Där på Dagsbergsvägen finns också en del av Ljura som kallas
för Kardusen och som byggdes så sent som år 1992. Kardusen liknar
en trädgårdsstad med små täppor utanför husen. På andra sidan av
Dagsbergsvägen finns stora gröna ytor. Där finns också en ridskola
och Dagsbergshallen. Ljuraparken skymtar tydligt när man går på
Dagsbergsvägen. Tar man en avstickare till parken möter man stora
öppna ytor som omgärdas av höga mäktiga träddungar och buskage.
Marken är något kuperad. På sommaren finns en del vackra planteringar i parken. När man har passerat Kardusen är man framme i
korsningen av Dagsbergsvägen och Albrektsvägen. På andra sidan
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av Albrektsvägen, den som vetter mot Norrköpings centrum, finns
ljusa trevåningshus. Efter en kort promenad på Albrektsvägen är
man snart tillbaka på Ljuratorget. På markplanet till de byggnader
som omgärdar torget bedrivs olika slags affärsverksamhet. Massören
har en lokal där, likaså mäklaren. I ett fönster görs reklam för resor,
till bl.a. Lübeck och Bodensjön. Cyklar står uppställda i ett par
skyltfönster. Bredvid dem finns en djuraffär med ett café. Där har
också Hyresbostäder och Hyresgästföreningen en lokal, ”Kringlan”.
När man står vid ingången till Ljuratorget och blickar mot det grönområde som skall bebyggas kan man se en stor skylt med färggranna bilder på blommor, lekande barn, äpplen och spårvagnar. Överst
på skylten står ”Vasastaden. Här planeras för nya bostäder”. Det är
Riksbyggen och HSB som har satt upp skylten, det är de som skall
bygga den nya Vasastaden.
Det är dags att träffa den första ljurabon för en intervju! Efter det har
jag träffat och intervjuat ytterligare 20 personer bosatta i Ljura. I
denna rapport kommer vi att stifta bekantskap med dem och ta del
av deras erfarenheter, tankar och upplevelser samt deras föreställningar om framtiden. I rapporten får vi följa de intervjuades boendekarriär från barndomshemmet till den nuvarande bostaden i Ljura.
De har bott olika långa tider i Ljura och de har olika erfarenheter av
att bo där. Vi får ta del av hur de ser på grannrelationer, hur de erfar
grannskapet och hur de använder sig av bostadsområdet men även
andra delar av staden. De berättar också om sina sociala relationer,
både i och utanför Ljura. Hur de tänker inför framtiden och hur de
vill bo som äldre kommer också att lyftas fram i rapporten.
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Dessa har intervjuats
För studien har 21 personen som är mellan 55 och 74 år gamla intervjuats. Bostadsbolaget Hyresbostäder tillhandahöll en lista på sina
hyresgäster i Ljura som är över 55 år gamla Av de intervjuade är 12
kvinnor och 9 män. I urvalsprocessen eftersträvades också en jämn
åldersfördelning. Många uppringda avböjde att medverka i intervjustudien och några av dem som först tackade ja drog sig sedan ur av
olika anledningar. Fem intervjuade är mellan 55 och 59 år gamla, två
mellan 60 och 64 år, nio mellan 65 och 69 år och fem mellan 70 och
74 år.
Den forskare som gjorde intervjuerna tog således telefonledes kontakt med presumtiva informanter för en förfrågan om intervju. De
som tackade ja till en intervju fick både muntlig och skriftlig information om syftet med studien vid flera tillfällen. Den första informationen fick de i samband med det första telefonsamtalet. Efter att de
hade tackat ja till att bli intervjuade fick de en bekräftelse på en
överenskommen tid för intervjun och en kort skriftlig information
om studien tillsammans med kontaktuppgifter till den forskare som
intervjuade dem. De informerades också vid intervjutillfället om syftet med studien. Likaså informerades de om att deras deltagande var
helt frivilligt och att de kunde dra sig ur studien om de så önskade.
De fick också veta att alla intervjuade anonymiseras i de publikationer som projektet resulterar i. De intervjuade fick själva välja platsen
för intervjun. De flesta valde att intervjun gjordes hemma hos dem.
Några föredrog att bli intervjuade på universitet.
Ingen av de intervjuade har högre utbildning. En stor del av dem anger att de endast har gått i folkskola. Ett par personer har gått i realskolan och en har som vuxen studerat på komvux och förvärvat
gymnasiekompetens. Flera har dock skaffat sig yrkesutbildning. Exempelvis kan nämnas en som har gått i handelsskola och ett par personer som har utbildat sig till undersköterska. Likaså finns det de
som har lägre teknisk utbildning eller kontorsutbildning.
Merparten av de intervjuade var inte kvar i arbetslivet vid intervjutillfället. Detta gäller även dem som inte har uppnått pensionsålder.
De var förtidspensionerade, sjukskrivna eller arbetslösa. Men motsatsen fanns också, en som redan uppnått pensionsåldern yrkesarbe-

16

tade fortfarande. 16 av de intervjuade är ensamstående: frånskilda,
separerade, änkor eller änklingar. Någon har alltid varit ensamstående. Resten av de intervjuade är gifta. Två av de intervjuade är gifta
med varandra. De intervjuades tillsammans. De allra flesta har barn,
men barnen är utflugna sedan länge. Många har barnbarn. Flera anger att de har syskon och likaså att de har en förälder kvar i livet.
Fem av de intervjuade är födda i Norrköping. De allra flesta av de
övriga har bott i flera årtionden i staden. Den som har bott kortast tid
i Norrköping flyttade dit 1990. Två av de intervjuade är födda i ett
annat nordiskt land och två i ett sydeuropeiskt land. En intervjuad
med svensk bakgrund har bott en längre tid i ett annat land utanför
Europa.
Tiden som man har bott i Ljura varierar mycket. Det finns de som
flyttade till området redan på 1950-talet och det finns de som flyttade dit på 2000-talet, bara några år innan intervjun gjordes.
Intervjuerna var byggda kring ett antal teman: Demografisk bakgrund, historisk boendekarriär, område där man bor för närvarande,
funderingar om åldrandet och tankar om framtidens boende. Intervjuerna inrymde både sådant som hör till det förflutna, som de intervjuade redan har realiserat och genomfört, och sådant som är på
gång och i varande. Där finns också planer, föreställningar, farhågor
och förhoppningar inför framtiden. Samtalen under intervjuerna har
rört sig genom livsloppet, från barndom till ungdom, från ungdom
till vuxenlivet och livet som äldre. Intervjuerna varierade i längd. En
del informanter svarade mycket utförligt, medan en del andra gav
mer knapphändiga svar. Den kortaste var knappt en timme och den
längsta runt två timmar. Dokumentationen skedde med en bandspelare. Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet. En förutsättningslös genomläsning av intervjuerna har utkristalliserats i ett antal
teman i intervjumaterialet. Syftet har varit att förstå de intervjuades
perspektiv, att ta del av deras erfarenheter och upplevelser samt om
deras föreställningar om framtiden.
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Från föräldrahemmet till det nuvarande hemmet i
Ljura
I detta kapitel skall vi lite närmare följa några intervjuades3 boendekarriär genom livsloppet. Varför de flyttade till Ljura belyses i kapitlet.
Begreppet boendekarriär är ett neutralt begrepp så till vida att det
endast skildrar hur en individ genom livsloppet flyttar från en bostad
till en annan. Det betyder att alla flyttningar som man gör är delar av
ens boendekarriär. Karriären kan gå från en mindre bostad till en
större, men den kan också gå från en större till en mindre bostad,
från en hyreslägenhet till en bostadsrätt eller en villa, men också från
en bostadsrätt eller en villa till en hyreslägenhet (Abramsson, 2003
s. 12).
Ett livsloppsperspektiv innebär bland annat att åldrandet betraktas
som en livslång process (Hareven, 2000; Elder & Johnson, 2003)
och att fokus riktas på individens hela livslopp och inte enbart en
enskild livsfas, som till exempel livsfasen som äldre (Hareven,
2000). Det betyder också att människors liv ses som inbäddade i ett
historiskt sammanhang, hur de lever sina liv reflekterar kulturella,
ekonomiska, politiska och demografiska förhållanden och händelser
(Hagestad, 2003). Enligt livsloppsperspektivet fattar människor beslut inom ramen för de möjligheter och de hinder som skapas av historiska och sociala omständigheter. Tidigare händelser påverkar senare händelser i deras liv (Hareven, 2000).
Samtliga intervjuades boendekarriär omfattar många flyttningar. I
sin barndom flyttade de tillsammans med sina föräldrar. Den egna
boendekarriären började med flytten från föräldrahemmet till en liten bostad, i samtliga fall till en hyresbostad. En del flyttade från
föräldrahemmet för att bo ensamma i sin första bostad. En del andra
i sin tur flyttade i samband med att de gifte sig eller att de bildade
sambopar.
3	
  Alla

namn som förekommer i rapporten är fingerade.
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De allra flesta intervjuade var unga då de flyttade från föräldrahemmet. Den som var yngst, Berit (1947), var endast 15 år gammal då
hon flyttade till eget boende. Hon hade slutat skolan och börjat arbeta i en affär. Hon bodde inneboende hos familjen som ägde huset
vari affären låg. Hon säger att arrangemanget var bra eftersom ägarfamiljen såg efter henne. Skrattande berättar Berit om sin första bostad:
Berit: Nej, jag var inte gammal. Men då var det ju så att man hade
mat och husrum där ovan affären och där var lägenheten. För de ägde
affären och rummen där vi bodde. Och så åt vi hos den familjen och
de skötte tvätten vad jag kan minnas. Så det var väldigt bra. Då hade
man ju lite tillsyn där.

Också många andra intervjuade flyttade mycket tidigt från föräldrahemmet. Det finns dock undantag. Den som var äldst vid flyttillfället
är Hjördis (1938). Hon flyttade från föräldrahemmet då hon var 34
år. Hon kommer från en familj med många barn. Familjen bodde i
två rum och kök. När fadern gick i pension flyttade hon som då var
vuxen tillsammans med sina föräldrar till en betydligt större och
modernare bostad på en annan ort nära Norrköping. Vid detta tillfälle var de andra barnen redan utflugna. Hon arbetade i Norrköping
och pendlade med egen bil mellan bostaden och arbetsplatsen. Först
när båda föräldrarna var döda flyttade hon till sin första egna bostad.
Då valde hon att flytta till Norrköping.
Boendekarriären omfattar som nämnts för de flestas del flera flyttningar. De är förknippade med olika händelser i livet; flytten från
föräldrahemmet, giftermål eller samboförhållande, barns födelse,
skilsmässa eller separation, barnens flytt hemifrån eller dödsfall i
familjen.
Boendekarriären har gått åt olika håll under de intervjuade individernas livslopp. När hushållet har blivit större eller inkomsterna
ökat, har efterfrågan på en större boendeyta också ökat. Flertalet
flyttade till en större bostad, allra oftast i en hyresrätt. Ytterst få har
bott i bostadsrätt eller i villa. Det finns ett mönster av försiktighet i
de intervjuades boendekarriär. Oftast skedde flytten till en större bostad i flera steg. När familjen fick sitt första barn flyttade de från ett
rum och kök till två rum och kök. När familjen utökades med ytterligare ett barn flyttade man till tre rum och kök. När barnen sedan
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lämnade föräldrahemmet gick flytten åt ett annat håll, föräldrarna
flyttade till en mindre lägenhet. Liknande beteenden visar de som
har genomgått en skilsmässa eller en separation. När inkomsterna
minskar anpassar man sitt boende till de nya ekonomiska villkoren.
Samma mönster finns i två andra intervjustudier som gjorts i Norrköping (Hagberg, 2008; Larsson, 2009).
Den som har flyttat flest gånger är en kvinna som är född på 1930talet. Hon har flyttat 29 gånger. Hennes motsats är ett par personer
som har flyttat endast fyra gånger. För att illustrera mångfalden i boendekarriär skall vi nu stifta bekantskap med några av dem som intervjuats i Ljura. Dessa berättelser illustrerar hur de bodde under sin
barndom och ungdom. De beskriver också den första flytten till den
egna bostaden och alla de andra flyttningarna sedan dess tills nu. De
ger också bakgrund till de olika flyttningarna, det vill säga att de
knyter specifika händelser till sina flyttningar.
Den första är Ruth som är född på 1930-talet i ett annat nordiskt
land. Hon föddes före andra världskriget. När kriget rasade som allra
värst valde hennes föräldrar att sända henne till Sverige som krigsbarn. Hon återvände till föräldrahemmet efter några år i Sverige.
Ruth bodde på landet med sina föräldrar och syskon. Drygt 20 år
gammal gifte hon sin med en ung svensk man. De hade träffats som
barn under hennes vistelse i Sverige. Kontakten upprätthölls mellan
dem medan de bodde i olika länder. De unga nygifta flyttade till
Norrköping. Deras första lägenhet var på ett rum och kök och den
var omodern. Efter två år flyttade de till en annan, ungefär lika stor
och omodern lägenhet i centrala Norrköping eftersom huset där de
bodde skulle rivas. I denna nya lägenhet bodde de i några år. Deras
första barn föddes då. Efter ett tag var de tvungna att flytta eftersom
även detta hus skulle rivas. Därefter flyttade de till två rum och kök
och något senare till tre rum och kök. Orsaken till dessa flyttningar
var att familjen utökades med flera barn. I lägenheten om tre rum
och kök bodde familjen i över 20 år. Eftersom Ruths make blev sjuk
och hade svårt att gå i trappor flyttade de till en lägenhet i ett hus i
Ljura som är utrustat med hiss. Lägenheten är på två rum och kök.
Ruth bor ensam kvar i lägenheten sedan hennes man dog för en tid
sedan. Hon har inga planer på att flytta från lägenheten och från
Ljura. Ruth trivs både med sin lägenhet och med bostadsområdet.
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Den andra vars boendekarriär som beskrivs är Sonny som har bott i
tio år i Ljura. Han föddes på 1940-talet i ett mindre samhälle i norra
Sverige. Familjen som bestod av två vuxna och ett barn bodde i en
hyreslägenhet på två rum och kök. Han var bara några år gammal då
hans far fick en anställning på en annan ort i norra Sverige. Familjen
flyttade på grund av detta. Nu hade familjen utökats till fyra personer. De bodde i två rum och kök på den nya orten. Familjen flyttade
ett par år senare till Norrköping där fadern hade fått arbete. Bortsett
från de första barndomsåren har Sonny alltså bott i Norrköping. När
han var i tonåren skildes hans föräldrar och Sonny flyttade med sin
far. Sonnys far gifte om sig och den nybildade familjen bodde i tre
rum och kök. Sonny flyttade från föräldrahemmet vid 18 års ålder.
Han blev sambo med en kvinna. Det unga paret bodde i en lägenhet
om ett rum och kök. Så småningom gifte de sig och fick ett barn. Då
Sonny och hans fru fick sitt andra barn flyttade familjen till en större
lägenhet, en om tre rum och kök. Efter några år gick Sonny och hans
fru skilda vägar. Han flyttade till ett rum och kök. Efter ett tag flyttade han ihop med en ny kvinna. De skaffade sig en större lägenhet
om tre rum och kök. Under den tid som samboförhållandet varade
flyttade de några gånger, de hyrde först en lägenhet, därefter hyrde
de ett hus, och sedan bodde de i eget hus om fem rum. Förhållandet
tog så småningom slut och Sonny flyttade till en hyreslägenhet om
två rum och kök i centrala Norrköping. Efter ett par år flyttade han
till en lika stor lägenhet på en annan central gata i Norrköping. När
han bodde där inledde han ett förhållande med en kvinna som hade
en lägenhet i Ljura. Efter ett tag beslutade Sonny att flytta till en lägenhet i Ljura för att vara närmare sin särbo. Han berättar så här om
flyttbeslutet: ”Jag bodde kvar i centrala Norrköping och det var ett
jädrans cyklande mellan centrala Norrköping och Ljura, då kan jag
ju lika gärna flytta dit.”Sonny som är över 65 år har valt att fortsätta
att yrkesarbeta på heltid. Han säger sig trivas med det. Hans särbo är
några år yngre. Hon jobbar oregelbundna tider och därför föredrar de
att bo var för sig tills hon går i pension. Han upplever den nuvarande
lägenheten som en tillfällig lösning:” Ett ställe där jag sover och
äter.” Sonny berättar att han och särbon skall flytta ihop i en större
lägenhet, kanske fyra rum och kök, när hon går i pension. För Sonnys del spelar det ingen roll var de bor. Han tror dock att det mycket
väl kan bli i Ljura eftersom hans särbo är mycket förtjust i Ljura och
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gärna vill bo kvar där även i fortsättningen. Sonny räknar upp att han
har flyttat 14 gånger i sitt liv. Troligen blir det en flyttning till, då
han och hans särbo flyttar samman någon gång inom de närmaste
åren.
De två följande ljuraborna är Berit och Bertil. Också de är födda på
1940-talet och de arbetar båda två fortfarande. De har bott i närmare
fyrtio år i Ljura. Bertil är född och uppvuxen i Norrköping. Han
bodde i en och samma bostad bestående av två rum och kök tillsammans med sina föräldrar under hela sin barndom och ungdom.
Han är en av de få intervjuade vars föräldrar har bott i bostadsrätt.
Han flyttade från föräldrahemmet då han gifte sig med Berit. Både
Berit och Bertil var under tjugo år gamla då. Berit är född och uppvuxen i ett mindre samhälle på landsbygden. När hon föddes bodde
familjen i ett rum och kök som de hyrde. Så småningom flyttade familjen till en större lägenhet, två rum och kök. Då hade familjen utökats med ytterligare ett barn. Under sin barn- och ungdom flyttade
Berit tillsammans med familjen fem gånger. När hon fick arbete som
14-åring bodde hon under veckorna på orten där hon arbetade. Varje
veckoslut åkte hon hem till föräldrarna. När Berit och Bertil gifte sig
flyttade de till en liten omodern lägenhet i Norrköping. Deras barn
föddes då de bodde i den lägenheten. De ville ha en modernare och
bekvämare lägenhet och flyttade till två rum och kök i Ljura. De säger att på den tiden fanns det inte så mycket att välja på och därför
tog man den lägenhet som erbjöds. När de bodde där föddes deras
andra barn. Efter sju år i lägenheten flyttade de till en större lägenhet
bestående av tre rum och kök. Också denna lägenhet var belägen i
Ljura, men på en annan gata. När familjen bodde i denna större lägenhet fick de sitt tredje barn. I dag är barnen utflugna sedan länge.
Berit och Bertil bor kvar i lägenheten, där de har bott i långt över 30
år. De har stannat kvar i Ljura för de trivs så väl med lägenheten.
Men de har vaga funderingar på att flytta från Ljura. De har dock
inga konkreta planer på det. ”För på något sätt är det bekvämare att
bo kvar än att flytta.”, säger de.
Ett par intervjuade har en något brokig boendekarriär som även omfattar vräkningar. En av dem är Nils. Vräkningarna inträffade för flera årtionden sedan, i hans ungdom. Nils är född i Norrköping i en
flerbarnsfamilj. De bodde först i ett rum och kök som de hyrde av en
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släkting. När Nils var ett år gammal flyttade familjen till en lägenhet
om tre rum och kök. Vid 17 års ålder lämnade han föräldrahemmet.
Han säger att han inte fick bo kvar i föräldrahemmet för han var för
störig. Han flyttade till en etta i Norrköpings centrum. Det var hans
syster som stod för kontraktet. Nils drar sig till minnes att han drog
hem en del kompisar och att de orsakade störningar vilket gjorde att
Nils inte fick bo kvar. Han fick tag på en lägenhet om tre rum och
kök. När han gjorde militärtjänstgöring bodde en kamrat till honom i
lägenheten. Men kamraten skötte inte hyresinbetalningarna vilket
gjorde att Nils, som hade kontrakt på lägenheten, blev vräkt. När han
muckade var han arbetslös och hade hyresskulder. Det tog lång tid
innan han hade betalat dem. Nils flyttade ihop med en kvinna. Men
de separerade efter en kort tid och han flyttade. Han löste sin bostadsfråga genom att köpa sin brors bostadsrätt. Även nu ställde hans
kamrater till det, enligt Nils. De slogs i trapphuset och störde grannar. Då köpte brodern tillbaka lägenheten. Efter det flyttade Nils
ihop en kvinna, och de bodde i en etta. Sedan flyttade de till en trerummare. Med tiden blev det separation och Nils flyttade igen, nu
till en stor etta i Ljura. Så småningom flyttade han ihop med en ny
kvinna. De kom att leva tillsammans tills hon dog för drygt tio sedan. Sedan dess har Nils bott ensam. Men, säger Nils: ”Jag har gäster ibland.” Vid tiden för intervjun hade en kvinnlig bekant bott hos
honom i sex månader.
Sist skall vi träffa Ingrid som är född i början på 1950-talet. Ingrid
arbetar inte längre på grund av olika sjukdomar. Hon är en av dem
som har flyttat endast fyra gånger. När hon var ett par år gammal
flyttade hon tillsammans med sina föräldrar till en lägenhet om två
rum och kök i Ljura. Ingrid fick barn vid tjugo års ålder. Hon skaffade sig dock inte egen lägenhet utan fortsatte att bo hos föräldrarna
med sitt barn. Efter en tid valde hon dock att flytta med barnet till en
egen lägenhet i Ljura. Lägenheten var inte stor, endast ett rum och
kök. Med tiden kom hon att tycka att lägenheten var för liten för
henne och barnet, varför hon flyttade till en lägenhet om tre rum och
kök, även denna gång i Ljura. Än i dag bor hon i samma lägenhet
som hon flyttade till för över trettio år sedan. Hon har varit gift men
är numera frånskild. Hon har tre barn. Hennes mor bor också kvar i
Ljura. Ingrid funderar på att flytta till en mindre lägenhet, kanske till
en tvårummare. Hon säger sig inte behöva tre rum och kök eftersom
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hon är ensamboende. Problemet med en mindre lägenhet skulle kunna vara att det kan bli svårt att ha barn och barnbarn som nattgäster,
säger Ingrid.
Varför flyttade man till Ljura?
Varför blev det Ljura och inte något annat bostadsområde? Svaren
varierar givetvis. Här nedan berättar några intervjuade om sina vägar
till Ljura.
Det finns de som med avsikt har sökt sig till Ljura, själva området
var det viktiga och avgörande. En av dem, Sonny (1941), träffade vi
redan tidigare i detta kapitel. Han flyttade till Ljura därför att hans
särbo bodde där och att han ville ha en bostad nära henne. Kerstin
(1946) är en annan som sökte sig just till Ljura. Hon bodde i en lägenhet tillhörande Hyresbostäder, men i ett annat närliggande bostadsområde. Hon säger att hon alltid har velat bo just i Ljura eftersom hon tycker att området är så fint. Hon ville ha en lägenhet på
nedre botten och med en uteplats. Det fick hon i Ljura. Kerstin berättar om sina strävanden efter sin drömbostad:
Kerstin: Ja, när jag ringde till Hyresbostäder och sade att jag vill ha
en lägenhet på Ljura, så sa hon som jobbade där så här: ”Ja, det
kommer att dröja många år innan du får en lägenhet.” ”Nej, jag vill ha
det snart”, sade jag.”Nej, det förstår du att det är sådana köer på
dem.”, sade hon. Men det gick tre månader och sedan fick jag ett
papper i brevlådan på att jag har fått en lägenhet. Jag skulle gå och
titta på den. Jag har bott på Hyresbostäder i 35 år, hyrt av dem, då ska
jag ha tillbaka någonting!
Intervjuaren: Och det fick du nu?
Kerstin: Mm…

För dem som av olika anledningar har svårt att gå är det förhållande
att huset har en hiss av avgörande betydelse. Hans (1933) som är
född på 1930-talet bor i ett hus med hiss. Det är bara några år sedan
han flyttade till den nuvarande lägenheten. Han har haft mycket ont i
sina knän. Ganska nyligen har han genomgått en knäoperation. Något senare skall även det andra knäet opereras. Han menar att han
inte skulle klara sig i ett hus utan hiss. Men det finns också andra
skäl till Hans val av den nuvarande bostaden. Redan från början
tycke han bra om denna eftersom det är en hörnlägenhet och den har
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en balkong. Dessutom uppskattar han att lägenheten har flera fönster
mot Ljuraparken. Då intervjun gjordes lyste höstens alla färger som
starkast genom hans lägenhetsfönster.
Inte bara Hans sätter värde på att ha en balkong. Också Stig (1935)
valde att flytta till Ljura eftersom där fanns lägenheter med balkong.
Han kände till Ljura sedan tidigare och visste hur lägenheternas
planlösning var eftersom han hade en vän som bodde i området. Han
ansåg att området var trevligt varför han valde att flytta till Ljura.
I vissa fall är det primära att få en lägenhet som uppfyller de specifika krav som man har som hyresgäst. Ruth (1936) är en av dem. Hon
och hennes make beslutade att söka en lägenhet i ett hus där det
fanns en hiss. Makens hälsa hade försämrats avsevärt och han hade
svårt att röra sig och förflytta sig. Det blev omöjligt att bo kvar i det
gamla huset eftersom det saknade hiss. Att den nya lägenheten som
de blev erbjudna låg i ett hus med hiss var alltså avgörande för Ruths
och hennes mans beslut att flytta till Ljura. Men lägenheten har
också många andra värden som Ruth säger sig uppskatta. Hon berättar hur förtjust hon blev i den:
Ruth: Ja, ja, vad ska jag säga… jag tyckte att det var, på alla sätt och
vis det… jag tyckte att det var så trevligt och snyggt och stort. Och
den där balkongen, den tyckte jag väldigt mycket om. Ja, alltsammans… jag kan inte riktigt förklara mig varför jag var så kär i den här
lägenheten, det vet jag inte…
Intervjuare: Det var helheten?
Ruth: Det var helheten på något sätt…

Det var lägenheten som hon blev förtjust i. Att lägenheten låg i Ljura
hade ingen betydelse i sammanhanget. Men från första början trivdes både Ruth och hennes make i området. Ruth är fortfarande
mycket nöjd med sin lägenhet och hon finner flera fördelar med lägenheten. Hon är till exempel mycket nöjd med att lägenheten är
handikappvänlig, den har inga trösklar, och att tvättstugan är lätt tillgänglig.
Efter skilsmässa eller separation är man ofta i behov av en ny bostad. Det är dock inte alltid lätt att få tag på en snabbt nog. Dagmar
(1937) skilde sig för drygt trettio år sedan. Hon och hennes dåvaran-
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de man bodde norr om Norrköping. När hon hade bestämt sig för att
skiljas var hon i akut behov av en egen bostad. Hon och hennes barn
kunde efter en tid, genom en byteskedja, få tag på en lägenhet i
Ljura:
Dagmar: Det var det där triangelbytet som gjorde att den här
lägenheten var ledig. Jag var ju och tittade på den förstås, och
den var ju okej. Jag brydde mig nog inte och tänkte inte vad det
var för något område eller så… nej, det gjorde jag inte. Jag var
bara glad att jag kom iväg….
Också för Dagmar var själva lägenheten det primära. Var lägenheten
låg hade ingen betydelse. Efter flytten upptäckte hon att i närheten
låg ett daghem där hennes barn kunde börja. Det var enligt henne en
glad överraskning och en stor fördel i sammanhanget. Hon hade inte
undersökt om det fanns daghem innan hon flyttade till Ljura. Det
viktiga var att få en lägenhet snabbt så att hon kunde flytta från maken och deras gemensamma bostad. Dagmar har stannat kvar i bostaden och i Ljura. Hon uppskattar att bostadsområdet ligger nära
staden och att det samtidigt ligger något avskilt, en bit från stadens
centrala delar. Även Dagmar sätter värde på att huset har hiss och att
tvättstugan ligger i samma trappuppgång, vilket underlättar tvätthanteringen.
Det finns också de som har bott som barn i Ljura och som bor där
även idag. Gunhild (1942) är en av dem. Vid tio års ålder flyttade
hon med sina föräldrar till Ljura. Innan dess hade familjen som hade
flera barn bott i en omodern lägenhet i centrala Norrköping. Gunhild
berättar att föräldrarnas vardag underlättades avsevärt när de fick tag
på en modern lägenhet i Ljura. Hon nämner att i lägenheten fanns
värme, varmt vatten, dusch och badkar. Hon sammanfattar intrycken: ”Det var himmelriket.” När Gunhild gifte sig flyttade hon tillsammans med sin make till en omodern lägenhet i centrala Norrköping. Men hon kom att återvända till Ljura. När hon och hennes man
fick barn ville de bo i en modern lägenhet. Då föll valet på Ljura.
Familjen hade helst velat ha en lägenhet om tre rum och kök men de
nöjde sig med två rum och kök eftersom de inte ansåg sig ha råd
med en större. Det var också viktigt för dem att lägenheten skulle
vara på nedre botten. Numera bor Gunhild ensam i lägenheten. När
hennes make blev svårt sjuk vårdade hon honom i hemmet. Han av-
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led för en tid sedan. Hon har alltid trivts i Ljura. Hon menar att hon
har sett hur Ljura genom åren har förändrats. Enligt henne är Ljura i
dag något stökigare och oroligare än vad det har varit tidigare. Men
hon trivs i lägenheten, i synnerhet tycker hon om utsikten från lägenheten. Också Gunhilds föräldrar kom att bo länge i Ljura, de
bodde där livet ut.
Också flera andra har bott i stort sett hela sitt liv i Ljura. Inga-Lill
(1950) var bara ett år gammal då hennes föräldrar flyttade dit. Hon
säger att orsaken var att de ville ha en modern bostad. I och med detta ”slapp de bära in och ut vatten och ved och allt sådant”. Inga-Lill
fick barn i unga år. Hon bodde kvar i föräldrahemmet ett tag innan
hon flyttade till en egen lägenhet i Ljura. När hon fått sitt andra barn
flyttade hon, barnens far och barnen till en lägenhet om tre rum och
kök. Också denna låg i Ljura. Numera är barnen utflugna och IngaLill är ensamstående. Hon bor kvar i sin trerummare där hon har bott
i närmare fyrtio år. Inga-Lills ena förälder är kvar i livet och är bosatt i Ljura. Också Inga-Lill säger som Gunhild att hon har trivts
mycket bra i lägenheten och i området, men att trivseln har minskat
under de senaste åren. Även Gun (1952) var ett litet barn – två år
gammalt - då hon flyttade med sina föräldrar till Ljura i början på
1950-talet. Familjen bodde dock bara några år i Ljura innan de flyttade till ett närbeläget bostadsområde. Gun bodde i några år på
1970-talet i Ljura. Därefter bodde hon på flera olika håll, men återvände för tiotal år sedan till Ljura. Hon flyttade eftersom hon ville
ha en mindre och billigare lägenhet då hennes barn hade flyttat till
egna bostäder. Kort därpå träffade Gun en man som hon flyttade
samman med i Ljura. Redan första kvällen i den gemensamma bostaden kände hon: ”Nej, det här går inte, jag orkar inte”. Samboendet
varade ändå i sex månader. Gun beslutade att flytta och hittade en ny
bostad i Ljura. Hon har inga planer på att flytta eftersom hon trivs
både med lägenheten och med området.
Henrik (1951) som har fört ett relativt kringflackande liv och som
har bott på flera orter har en lång erfarenhet av olika bostäder. Han
säger att han har i färskt minne att han har bott i mycket dåliga bostäder och under mindre bra förhållanden varför han ”tackade och
tog emot” när har fick en bra lägenhet i Ljura. Han jämför med hur
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han har haft det genom åren och betraktar sin nuvarande situation
som lyxig.
Flera likheter
Inblickarna i några intervjuades boendekarriär illustrerar den mångfald som kännetecknar de intervjuades flyttningar från föräldrahemmet till den nuvarande bostaden i Ljura. Det finns dock flera likheter
som förenar de flesta intervjuade.
Gemensamt för de allra flesta intervjuade är att de kommer från relativt knappa förhållanden, framför allt om man mäter med dagens
mått. De har erfarenheter av att bo i omoderna bostäder, både vad
gäller boende i städer och på landsbygden. Dessa bostäder saknade
både varmt vatten och inomhustoalett. Ofta var bostäderna mycket
små. Flera forskare (Brusman, 2008; Hagberg, 2008) har visat hur
dåliga boendeförhållanden i Norrköping var för stora delar av befolkningen. Bostäderna var mörka och små. Många bodde i så kallade järnspisrum, det vill säga man hade en spis i köket som värmde
upp bostaden. Långt in på 1960-talet var bostadsstandarden låg i
Norrköping. De allra flesta intervjuade har flyttat flera gånger tillsammans med sina föräldrar. I deras fall kan man inte tala om ett
barndomshem utan om flera barndomshem.
Gemensamt är också en viss försiktighet och måttlighet som präglar
de intervjuades flyttkarriär och att upplevda behov styr boendekarriären genom hela livsloppet. Ytterligare en likhet är en påtaglig upplevelse av hur deras bostadsstandard förbättras och av hur vardagen
förändras och underlättas i en modern bostad. I flera intervjuer lyfts
fram hur fantastiskt det var att flytta från en omodern lägenhet till en
modern. Att bo i en modern lägenhet upplevs som att ”komma till
paradiset.” Per-Markku Ristilammi visar att liknande beskrivningar
om det paradisiska eller himmelska är vanligt förekommande bland
personer som flyttade från omoderna bostäder till moderna i 1950talets Sverige. Ristilammi menar att de nya områdena kom att fungera som frontzoner där skarpa gränser drogs mellan det som uppfattades som modernt och det som inte var det (Ristilammi, 1994). De
som lämnade sina omoderna bostäder gjorde inte enbart en geografisk resa till en annan ort utan framför allt en kvalitativ resa till det
moderna – och ju modernare, desto bättre! De gjorde också en resa i
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tiden, till en tid som andades framtidsoptimism och framåtanda. Det
nya folkhemmet skulle nu realiseras. Resor till moderniteten gjorde
de som på 1950-talet flyttade till moderna lägenheter i Ljura eller
andra liknande bostadsområden. Det nya och moderna beskrivs enbart i uppskattande ordalag.
De flyttningar man gör under sitt livslopp är förknippade med händelser i livet som föranleder byte av bostad. Det är tydligt att boendekarriären kan innebära många flyttningar och att den kan gå från
en mindre till en större bostad, men också från en större till en mindre. Ett gemensamt drag är att den övervägande majoriteten av de intervjuade har bott enbart i hyreslägenheter.
De intervjuade har samlat en hel del erfarenheter, upplevelser och
intryck från olika hem genom livsloppet (jfr. Lantz, 2007). Men
också de familjekonstellationer som de har ingått i har förändrats.
När de var barn kunde syskonskaran utökas. Men det hände också
att äldre syskon flyttade hemifrån och då minskade syskonskaran.
En del har varit med om att deras föräldrar skilde sig och gifte om
sig. Eller att föräldrar dog. Vuxenlivet har också inneburit många
olika familjekonstellationer. Samboförhållanden eller giftermål innebar att man kom att dela bostaden med en annan. De allra flesta
fick barn och familjestorleken utökades. När barnen flyttade ut
minskade familjestorleken. En del har skilt sig eller separerat och på
nytt levt ensamma. Några har senare bildat nya familjer och några
har fortsatt att leva ensamma.
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Ljura - grönt, lugnt och nära till allt
I detta kapitel belyses de intervjuades anknytning till Ljura. Mer
specifikt kommer kapitlet att handla om hur Ljura med sina hus, gator, torg och parker används av de människor som bor där och hur de
olika platserna har olika betydelser och innebörder för områdets invånare.
Ett eget litet samhälle
”Ljura är ett eget litet samhälle. Det ligger inom tre gator”, säger
Anita (1952) när hon skall beskriva Ljura. I Anitas beskrivning finns
en tydlig avgränsning av vad som är Ljura och vad som inte är det.
De allra flesta intervjuade har samma uppfattning som Anita om
Ljuras gränser: Det som är innanför de tre gatorna utgör Ljura. På så
sätt exkluderas radhusen på Ljuragatan från Ljura, likaså de ljusa
husen på Albrektsvägen, de som vetter mot Norrköpings centrum.
De är utanför, på andra sidan av gatorna. Det finns dock några som
menar att även dessa fastigheter tillhör Ljura. Några intervjuade
funderar också på om de nya husen i Vasastaden kommer att vara en
del av Ljura.
Hur är Ljura som bostadsområde?
Det som är ens vardag är inte alltid lätt att få syn på. Det är heller
inte lätt att klä det i ord. Vardagen med sina otaliga sysslor tas allt
som oftast som självklar. Varje vecka handlar man mat. Man kanske
storhandlar en gång i veckan och kompletteringshandlar vid behov.
När soppåsen är full måste man gå med den till en miljöstation. Kanske passar man på att ta med sig tidningar och glasflaskor. Man kanske sjunger i kör och träffar gamla vänner för att spela bridge. Man
kanske besöker sina gamla föräldrar för att se till dem. Vardagen är
fylld med väl inarbetade rutiner som man inte reflekterar särskilt
mycket över. När de intervjuade skulle beskriva vad de gör i Ljura
svarar flera att de inte gör något speciellt. Det första spontana svaret
är att man inte gör annat än äter och sover i Ljura. Men efter en
stunds funderande kommer de på att de i själva verket gör en hel del
saker där. Bo (1943) säger först att han inte gör något speciellt i
Ljura, men sedan berättar han att han ofta är hundvakt och då blir
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det en hel del promenader i Ljura. Också Harriet (1946) säger först
att hon inte gör någonting i Ljura. Men vid närmare eftertanke
kommer hon på att hon, om inte annat, promenerar i Ljura. Både
Bertil (1944) och Berit (1947) jobbar heltid. De menar att de tillbringar mycket lite tid i Ljura och när de är där brukar de mestadels
vara hemma. ”Vi äter och sover här,” säger de. Efter ett tag säger de
dock att när deras barnbarn kommer på besök brukar de ta dem till
Ljuraparken.
Det finns några ord som förekommer ofta då de intervjuade beskriver vad som kännetecknar Ljura. De ord som mest frekvent förknippas med Ljura är grönt, lugnt, läget eller med andra ord närheten till
staden, till andra förorter som Hageby och stora köpcentra. Dessa
egenskaper är uppskattade och positiva. Det är också dessa egenskaper som enligt de intervjuade gör Ljura till ett attraktivt område att
bo i. Överlag är de nöjda med hur området är planerat. Det som
kommenteras i positiva ordalag är tillgången till parkeringsplatser.
Att det är lätt att hitta parkeringsplatser uppskattas av flera intervjuade.
Sonnys (1941) utsaga om Ljura sammanfattar väl de flesta intervjuades uppfattning om Ljura. Han säger:
Sonny: Ja, jag skulle väl säga att det är ett trivsamt område, det är ju
rätt grönt och fint innanför, och det är lugnt.
Intervjuare: Det är lugnt?
Sonny: Samtidigt som det är nära till staden, med bussförbindelse och
allting sådant som man kan behöva. Så det är nog vad jag skulle säga
i stora drag om Ljura.

Bostadsområdet är indelat i olika zoner. Man kan säga att vardagslivet är placerat i ett rumsligt sammanhang så till vida att man gör olika saker på olika platser (Åquist, 2001). Om man vill koppla av med
en promenad i det gröna eller tillbringa en tid tillsammans med
barnbarnen söker man sig förmodligen till Ljuraparken. Om man vill
handla eller titta på folk kan man bege sig till torget i Ljura. Där
finns butikerna och där finns folk som är i rörelse, på väg någonstans.
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Det finns flera skäl för de boende i ett område att röra sig i det lokala
offentliga rummet (Gehl, 1987, refererad av Persson, 2001). Det
första motivet är nödvändiga aktiviteter som att ta sig till arbetet eller att handla. Det andra är valfria aktiviteter. Ett exempel på denna
typ av aktiviteter är att flanera eller sitta i en park. Det sista och tredje motivet är sociala aktiviteter. Dessa aktiviteter förutsätter att det
finns offentliga rum utanför den privata bostaden där de boende kan
mötas i olika sociala sammanhang.
Nödvändiga aktiviteter
Mycket av de nödvändiga aktiviteterna sker utanför Ljura enligt de
intervjuade. De måste ta sig utanför Ljura när de skall besöka tandläkare, vårdcentral eller sjukhus. Om de skall inhandla medicin måste de söka upp apotek i Norrköpings centrum eller i andra bostadsområden. Likaså om de skall skaffa sig kläder eller skor. Detsamma
gäller om de vill köpa något på systembolaget. De intervjuade som
har arbete arbetar utanför Ljura och de som är arbetslösa måste besöka arbetsförmedlingen i Norrköpings centrum. Listan kan göras
lång. Det finns sålunda flera motiv och situationer då de intervjuade
söker sig utanför Ljura. Här skall fokuseras på de konsumtionsmönster som tecknar sig i intervjuerna. Det belyser hur de intervjuade rör
sig i Ljura och i stadens andra delar.
De allra flesta av de intervjuade väljer att handla till exempel i Hageby eller i Ingelsta köpcentrum. Det främsta skälet är att det där
finns ett stort utbud av butiker och en lägre prisnivå än i Ljura. Där
finns också flera klädbutiker. När man väl är där passar man på att
besöka flera butiker, och kanske apoteket och systembolaget. De intervjuade handlar också i Norrköpings centrum. Någon söker sig dit
för att handla kläder, någon annan verktyg eller garn. Torghandel
med frukt och grönsaker i Norrköpings centrum lockar också en och
annan dit.
Det finns emellertid några intervjuade som handlar enbart i Ljura.
De väljer medvetet att vara köptrogna med argumentet att de vill att
affärerna i Ljura skall vara kvar. En av dem är Gunhild (1942). Hennes konsumtionsmönster har förändrats sedan hennes make dog. När
han levde storhandlade Gunhild en gång i månaden. Då köpte hon
bl.a. en hel back lättöl och vichyvatten, och andra tunga saker som
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vetemjöl. Hon orkade inte ta hem de tunga varorna utan beställde
hemkörning. För denna service betalade hon 40 kr. Men, menar hon,
det var väl använda pengar. Numera lever Gunhild ensam. Hon storhandlar inte längre och hon beställer heller inte hemkörning. Hon
handlar alltid i Ljura centrum. Ibland får hon hjälp av sin dotter att
handla. Dottern handlar på andra ställen än i Ljura berättar Gunhild:
Gunhild: Affären i Ljura kan ju inte konkurrera med de här stora affärerna, det säger sig självt, den är lite dyrare än de andra affärerna.
Men jag menar… jag kan ju inte åka till Hageby eller Maxi eller vad
det är någonstans och storhandla för jag har ju ingen bil, ingenting. Så
om det gäller exempelvis toalettpapper eller hushållspapper då kommer min dotter med det åt mig. Hon köper när hon kommer och hälsar på, hon tar svängen förbi Hageby och så tar hon det, hon har ju bil
och då köper hon det. Då har jag toalettpapper och hushållspapper,
det köper jag inte här, utan det köper hon billigt, och vissa andra saker också.
Intervjuare: Tunga saker?
Gunhild: Ja, för det kan jag inte ta på cykeln. Förr tog jag det på cykeln men inte nu längre.

Det är inte långa sträckor i Ljura. Men de kan bli till oöverstigliga
hinder när krafterna avtar. Att transportera varor på cykeln underlättar men även där finns begränsningar, som i Gunhilds fall. Men
Gunhild har i likhet med andra utvecklat anpassningsstrategier vari
hennes dotter spelar en roll. Eftersom dottern storhandlar skrymmande varor slipper Gunhild transportera dem på cykeln. Dessutom
blir det billigare för Gunhild att dottern storhandlar åt henne i affärer
utanför Ljura.
Nils (1947) i sin tur gör sina inköp mestadels i Hageby, men även i
Ljura då och då. Var han handlar beror på hur han känner sig. Är
Nils pigg och i form brukar han ta cykeln med kärra och dra iväg till
Hageby. Nils är inte ensam om att cykla när han skall handla. Flera
andra gör det också. En del cyklar året om. En del andra däremot
cyklar endast då marken är bar. När väglaget är besvärligt tar de buss
eller spårvagn. Orsaken till att Nils handlar i Hageby är butikernas
lägre prisnivå. Ibland får han hjälp av någon kamrat som har bil att
handla i Hageby. Men när Nils känner sig trött och ur form handlar
han i Ljura centrum. Då blir turen till Hageby lite väl ansträngande.
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Också Sonny (1941) handlar mest i Hageby centrum. Där finns affärer som Ica Kvantum och Willys. Hans särbo gillar dessa affärer och
därför åker de dit för att handla. Dessutom finns det också andra affärer där, som de passar på att besöka. Om Sonny har glömt något så
kompletteringshandlar han i Ljura centrum. Där liknar han andra
intervjuade. Flera säger att de använder sig av butiken i Ljura när de
har glömt köpa sådant som mjölk.
Vad gäller konsumtionsvanor finns ett förr som var annorlunda, och
till viss del bättre, än i dag. De som bott länge i Ljura menar att
Ljura centrum har utarmats på utbud. Enligt dem fanns det tidigare i
Ljura bl.a. konditori, fiskaffär, fotoaffär, blomsteraffär, kemtvätt,
mjölkaffär, post och apotek. I hela Ljuraområdet fanns en gång i tiden tre livsmedelsaffärer. På den tiden låg Ljura i utkanten av staden. Det närbelägna Hageby bebyggdes först senare. Invigningen av
Hageby centrum ägde rum i mitten av 1960-talet.4 Förr handlade
man mycket mer i Ljura centrum. Om man behövde köpa medicin
på apotek eller skicka ett paket kunde man göra det i Ljura. Dessa
och andra serviceverksamheter har flyttats ut från de intervjuades
närmiljö, menar de. I och med att dessa serviceverksamheter inte
längre är tillgängliga i Ljura är de boende i området hänvisade till
andra delar av staden, till exempel i Norrköpings centrum och i Hageby centrum. Det är inte långt dit eftersom de ligger på en promenad- och cykelavstånd. Den som har tillgång till bil kan snabbt ta sig
dit. Det går särskilda bussar till Hageby som äldre kan åka med.
Det främsta skälet till att de flesta intervjuade handlar framför allt i
Hageby är det ekonomiska. Det finns ett samband mellan de intervjuades livsvillkor, i första hand deras ekonomiska situation, och
deras sätt att utnyttja staden. Affärer och service som finns i Ljura
används inte av de intervjuade i någon större utsträckning, eftersom
de upplevs vara dyra i jämförelse med andra alternativ. I sin egenskap som konsument rör sig de över större områden än förr.
För dem som använder bil är det viktigt att enkelt hitta parkeringsplats. En av dem är Britt (1938) som har svårt att röra sig. Hon för4 Hageby Centrum är idag Norrköpings största daglivarucentrum. och har
3,9 miljoner besökare om året. http://www.allacentrum.se/hageby-centrum,
2009-08-10
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söker undvika besök i Norrköpings centrum eftersom det inte alltid
är lätt att parkera där. Britt berättar om sina erfarenheter från senaste
besöket i stadens centrum.
Britt: Jag tycker att det är jobbigt helt enkelt. För det första måste jag
ju ha parkeringsplats då. Jag var där i lördags med min kompis för jag
skulle handla lite grann. Hon hjälper mig bära. Men jag tycker att det
är jobbigt att parkera. Och det är mycket folk och väldigt virrigt. Jag
mår inte bra och jag har svårt för att gå. Jag tar ju en runda liksom
och går till de affärer som jag måste. Men väldigt sällan går jag till
och handlar på stan. Men det är några affärer som jag brukar gå till.

Britt har svårt att gå. Hon måste sätta sig emellan för att vila och
samla krafter. Britt berättar om de försämringar hon har erfarit under
de senaste åren:
Britt: Det är ju mycket som är ombyggt där nere i stan. Man känner
inte igen sig när man åker dit. Och sedan har de ju tagit bort alla soffor. Det är jag upprörd för. För att… när man är som jag handikappad
och har svårt att gå, och man går mellan olika affärer… förr kunde
man sitta ned på Domus. Nu har de tagit bort alla soffor så det finns
ingenstans att sitta. Det är likadant på Hageby, utanför entrén på Hageby fanns det förr… förra året fanns det en soffa man kunde sitta på
och vänta på färdtjänsten. Nu har de tagit bort den soffan också. Det
finns ingenstans… Det finns en soffa utanför apoteket och så finns
det en liten… utanför tobaksaffären, men det är väldigt dåligt med
soffor för handikappade. Jag vet inte om de tror att… eller om de
tycker att det sitter missbrukare på sofforna. Jag har klagat väldigt
mycket på det.

Valfria aktiviteter
Vad gäller valfria aktiviteter har Ljuraparken utan tvekan en särskild
ställning hos de intervjuade. Parken är mycket uppskattad av dem. I
parken kan man flanera och där kan man sitta en stund på en parkbänk, ensam eller tillsammans med barnbarn. Parken är en offentlig
plats som är tillgänglig för alla och den är en plats där människor
möts. Offentliga platser är inte neutrala utan de har en mängd innebörder. De kan ha olika innebörder för olika människor. Platsens innebörd kan variera för en och samma person beroende av tidpunkt
på dygnet. Äldre personer kan vara rädda för en illa belyst park sent
på kvällen eller på natten. Men de använder sig gärna av den då det
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är ljust och de samlas i stora grupper för att spela till exempel boule.
Tonåringar däremot kan känna sig hemma i samma park vid den tidpunkt som pensionärer försöker undvika den. Parken fungerar som
en trygg och trevlig samlingsplats för de unga.
Några intervjuade har bott i Ljura som barn. För dem betyder parken
lek, året om. En av dem är Inga-Lill (1950). Hon var liten när hon
tillsammans med sina föräldrar flyttade till Ljura. Inga-Lill beskriver
hur det på den tiden fanns mycket barn i Ljura och att det alltid
fanns gott om lekkamrater. Barnen tillbringade mycket tid i Ljuraparken. På vintern fanns en isbana där man kunde åka skridskor och
skidspår för den som föredrog att åka skidor. På sommaren kunde
man sparka boll på en fotbollsplan.
Några kvinnliga intervjuade nämner att de bodde i Ljura då deras
barn var små. De berättar att de som småbarnsföräldrar använde parken mycket och att de höll till med barnen i parken. På den tiden
fanns det lektanter i parken. Detta omnämns som något positivt.
Men det är länge sedan lektanterna försvann från parken, säger de
intervjuade.
Berit (1947), som i närmare tjugo år har arbetat som dagmamma i
Ljura, säger att hon ofta tog dagbarnen till parken. Det gjorde också
andra dagmammor. Berit berättar:
Berit: Hela sommaren så var de där. De hade ju grejor, pingisbord, de
ritade och pysslade, gjorde grejer. Så de hade ju grejer som, typ
hopprep och sådär, och bollar och sådant. Barnen fick leka med dem.
Det fanns duschar i Ljuraparken. Och det var midsommarfirande där.

Berit har använt sig av Ljuraparken på olika sätt under årtionden.
Hennes berättelse visar att användningen har skiftat från en livsfas
till en annan. Som barn lekte hon i parken. Då var Ljura ett barnrikt
område. Som dagmamma tog hon barnen till parken till den organiserade verksamheten med lektanter. Men hon söker sig även i dag
till Ljuraparken. Det gör hon tillsammans med sina barnbarn.
Berit anser att Ljuraparken, som förr var fin och så trygg, har blivit
otrygg att vistas i. Enligt henne törs ingen gå ut i parken efter mörkrets inbrott. Hon säger också att hela Ljura förut kändes som ett
tryggt område. Då såg man aldrig polis i Ljura till skillnad från i
dag. Berit är inte ensam om denna uppfattning. Flera intervjuade
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menar att Ljura under åren har förändrats till det sämre. Ruth (1936)
rör sig sällan ute när det är mörkt. Sina vänner träffar hon helst på
dagtid. Skälet till detta är enligt Ruth:
Ruth: Inte på dagarna, men på kvällarna kan jag bli lite rädd. Ja, ja,
jag skulle aldrig våga gå på kvällen genom Vasaparken 5, sent på kvällen, vid tio-, elvatiden skulle jag aldrig göra det och inte genom någon annan park heller, men, men… kommer man med spårvagnen hit
och går hem, då är jag inte rädd…
/---/
Intervjuaren: Men du sade att du har så mycket vänner överallt och att
du umgås väldigt mycket. Men ses ni mest på dagtiden eller?
Ruth: Det är mest på dagtid, det är sällan på kvällar, väldigt sällan. I
går var jag på åttioårskalas så därför kom jag hem lite sent, vid nio,
men annars så går jag oftast inte ut när det är mörkt.

Ruth har utvecklat strategier som gör att hon kan fortsätta umgås
med sina vänner och delta i olika aktiviteter. Hon har inte makten
över hur och när hon vill röra sig ute utan det är snarare fråga om att
hon har utvecklat anpassningsstrategier. Både Ruths och flera andra
intervjuades rörelsefrihet är således till viss del begränsad. Men fortfarande beskrivs Ljura som ett lugnt område. Men det är inte lika
lugnt som det har varit. Den rädsla som präglar Berits (1947) uppfattning om Ljuraparken och Ljura i stort tycks inte ha funnits då
hon var barn eller småbarnsförälder. Parken har sedan dess laddats
med osäkerhet och rädsla. Parken har blivit en plats som skall undvikas, åtminstone under vissa tider. Man kan tala om tankelandskap
(mindscape), kartor som är ”individuella eller kollektiva uppfattningar om en plats och dess funktion vilket bottnar i minnen, nuvarande status, förväntningar och förväntningar och drömmar om vad
den borde stå för” (Friberg, 2008 s 67). Jane Jacobs menar att
grundvalen för en välfungerande stadsdel är trygghet och säkerhet på
gator och torg. Det behövs inte många våldsbrott för att människor
skall känna sig rädda och otrygga (Jacobs, 2004). Men fortfarande är
parken en trivsam plats och dit går Berit i dag med sina barnbarn.
Men endast på dagtid.
5

Vasaparken är en av de största parkerna i Norrköping och ligger mellan stadens
centrum och Ljura.
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Också Harriet (1946) tycker mycket om parken. Men, menar hon,
Ljuraparken inte är lika fin som förr. Hon säger:
Ja, det sorgliga är… vet du att de har dragit ned på så mycket av det
som var ifrån början. /---/ Där har det varit en enorm lekplats, med
hur mycket saker som helst, de hade till barnen här nere. Nu har du
bara några små, ja, dåliga gungor, kanske en rutschkana. Det har de
dragit ned på väldigt mycket. Det är sorgligt faktiskt, annars är det
kanonhärligt, med den här parken här inne.

På liknande sätt som i Berits (1947) berättelse finns det också i Harriets ett förr som var bättre än det som är nu. Även om de inte längre
har småbarn sörjer de den försämring som enligt dem har ägt rum
och som drabbar dagens föräldrar och barn i Ljura. Det de själv har
uppskattat önskar de också att andra skall ta del av. Men det finns
också ett förr som var tryggt i motsats till nuets otrygghet.
De intervjuade månar om Ljuraparken. Den får inte bli mindre, menar Bo (1943). Han är rädd att det skall byggas parkeringar inne i
parken. Han menar att redan nu har parken minskat i yta. Han säger:
”Man har ju redan börjar snott härinne och byggt parkeringar jämte
soprummet till exempel, så att man ser ju att de smyger på.” Han
ogillar starkt tanken på parkeringar på det område som idag utgörs
av parken.
Parken erbjuder också en fin visuell upplevelse för många intervjuade. Det är den som utöver träden, buskarna och blomplanteringar på
gårdarna gör Ljura så grönt. De intervjuade vars lägenhetsfönster
vetter mot parken nämner den vackra utsikten i uppskattande ordalag. De kan genom fönstret följa årstidernas gång och de naturens
skiftningar som följer därav.
Det som enligt de intervjuade gör Ljura till ett attraktivt område är
områdets närhet till andra grönområden och sjöar. Några nämner
Vasaparken som ligger mellan staden och Ljura. Till exempel berättar Henrik (1951) om konserter i Vasaparken. Thomas Ledin och Ulf
Lundell har uppträtt där, säger han. Från Ljura är det inte långt till
Vrinneviskogen. Gunhild (1942) brukar sommartid cykla till Vrinneviskogen och Ensjön som ligger en bit bort från Ljura. Parkvägar
längs med Motala ström och Färgargården med café lockar också till
cykelturer när det är fint väder. Flera intervjuade har sommarstuga
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eller kolonilott relativt nära Norrköping. Att äga eller hyra sommarstuga eller kolonilott gör att man lämnar Ljura för en kortare eller
längre vistelse i stugan eller på kolonilotten. De intervjuade säger att
de gärna vill ha stugan eller kolonilotten kvar så länge som möjligt.
Men det finns också de som har måst avvara sitt sommarnöje när
ekonomin försämrats eller när hälsoproblem gjort att de inte längre
orkar ta hand om stugan eller kolonilotten. Att vara ute med båten är
en kär hobby för Bo (1943). Han har en båt i en sjö relativt nära
Norrköping. Den senaste tiden har Bo varit sjuk en hel del. Det gör
att hans fru är orolig för honom när han är ensam ute med båten.
Han säger att han förmodligen kommer att sälja den, men det har
inte än blivit av, så han har båten kvar.
Sociala aktiviteter
I Ljura finns några offentliga rum där de boende kan mötas. Ett av
dem som omnämns är Ljuraknuten på Ljuragatan. Stora skyltfönster
påminner om att lokalen tidigare har varit en affär. De aktiviteter
som man kan ägna sig åt på Ljuraknuten är tipspromenader, bingo
och musikunderhållning. På sommaren kan det också vara grillaftnar
och boule i parken, enligt dem som besöker stället.
Ett annat offentligt rum som flera berättar om är det gym som drivs
av Hyresbostäder i Ljura centrum. Några intervjuade brukar besöka
gymmet. En del känner till det men har ännu inte besökt det. Sonny
(1941) berättar att hans särbo tränar flera gånger i veckan där. Hon
tycker att också Sonny skall börja. Han har redan skaffat sig den
bricka som krävs för att ha tillgång till lokalen. Bo (1943) är en annan som kanske kommer att gå dit. Han känner några som gör det:
Bo: Ja, jag träffar lite killar när jag går på fotbollsmatch, de är
pensionärer som jobbade på samma ställe som jag. Och de började tjata om gymnastik en gång i veckan och simning en gång i
veckan. Det är inte helt fel i och för sig….
Intervjuare: Du har inte börjat funderar på saken?
Bo: Ja, det blir väl att de tjatar ett par gånger så är man väl med där…

De intervjuade är aktiva personer, de dansar och de sjunger i kör, de
fiskar och de spelar bridge. De lånar böcker på stadsbiblioteket och
de hejar på sitt idrottslag, det kan vara IFK Norrköping eller Vargar-
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na. En hel del av dessa sociala aktiviteter för dem utanför Ljura, till
andra delar av staden, men också utanför Norrköping. En kvinnlig
intervjuad berättar att hon är mycket motorsportintresserad och följer i synnerhet speedwaytävlingar och sitt speedwaylag Vargarna.
Hon följer med dem även då de tävlar ute i landet.
En slutsats som kan dras av intervjuerna är att Ljura är en plats
som utgör en avgränsad egen miljö med en historia, som de som bor
där förhåller sig olika till. Men bostadsområdet är också en del av
staden. Den urbana miljön är mångfacetterad och ter sig olika för
olika individer och grupper (Elander & Åquist, 2001). Detta framträder till exempel då man betraktar individers och gruppers rörelsemönster i det egna bostadsområdet och i staden. Intressant är det
tydliga sambandet mellan de intervjuades livsvillkor, i första hand
deras ekonomiska situation, och deras sätt att utnyttja staden. Affärer
och service som finns i Ljura används inte av de intervjuade i någon
större utsträckning, eftersom de upplevs vara dyra.
Sammanfattningsvis kan sägas att de intervjuades förhållningssätt
till sitt bostadsområde är komplext och delvis motsägelsefullt. Å ena
sidan beskrivs Ljura som ett bostadsområde som är lugnt, grönt och
nära till allt. Det är positiva särdrag, som lyfts fram som betydelsebärande och som markerar åtskillnad till andra bostadsområden. De
allra flesta är övertygade om att omvärlden har en relativt positiv
uppfattning om Ljura. Boendet utgör en betydelsefull och grundläggande del i individens självsyn och självkänsla. Om det omgivande
samhället har en positiv syn på ens bostadsområde påverkar det rimligtvis ens självsyn på ett positivt sätt. Å andra sidan beskrivs Ljura
som ett område som åtminstone till viss del börjar bli otryggt och
slitet. Det nybyggda Ljura representerade någonting nytt, nämligen
det moderna som var löftesrikt och beskrevs som ”himmelrike” att
flytta till. De intervjuade beskriver Ljura på 1950-talet ofta i relation
till innerstadens omoderna lägenheter. Men dessa slags beskrivningar finns inte längre, utan de går i motsats riktning. Dagens Ljura står
för någonting gammalt som måste moderniseras. Nya bostadsområden står nu i stället i frontlinjen för det moderna.
Det finns en tydlig hierarki på bostadsmarknaden. Ljura har degraderats till viss del, enligt några intervjuade. Men när Ljura kontrasteras till andra bostadsområden framstår det fortfarande som ett bättre
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område. Nu är det ofta det närbelägna Hageby som fungerar som
jämförelsematerial. Alberto (1948) svarar på frågan om han kunde
rekommendera Ljura till sina vänner så här: ”Jag kan inte rekommendera Ljura, utom för dem som bor i Hageby.” Denna utsaga kan
tolkas som att många områden uppfattas som bättre än Ljura, men
att det finns områden som är sämre. Endast de som bor i de sämre
områdena kan rekommenderas att flytta till Ljura.
Grannar och grannskap
I detta kapitel lyfts frågor fram som handlar om det sociala livet,
framför allt umgänget mellan grannar. Vi får ta del av hur de intervjuade resonerar om sina grannkontakter, men vi får också kunskap
om rådande normer och värderingar vad gäller uppförande grannar
emellan i flerfamiljshus, det vill säga hur man skall uppföra sig och
hur man skall sköta sig för att passa in i grannskapet och inte stöta
sig med grannar eller störa grannsämjan. Innan dess ges några korta
inblickar i de intervjuades familjerelationer.
Ibland hävdas att det urbana livet inte gynnar familjeliv och att familj- och släktband är svagt utvecklade (Elander & Åquist, 2001).
Utan att uttala sig om familjebandens karaktär eller innehåll kan
konstateras att de flesta intervjuade har barn och barnbarn, antingen i
Norrköping eller i någon av grannkommunerna. En del har barn
längre bort, antingen i södra Sverige eller i Stockholmstrakten. Några har föräldrar kvar i livet. I ett par fall bor föräldrarna i Ljura. Flera
anger att de har syskon. I flera fall bor syskonen i Norrköping eller i
näraliggande kommuner. De som har bakgrund utanför Sverige har
släktingar kvar i det gamla hemlandet.
En stor del av de intervjuade bor som redan nämnts ensamma. Bakom sig har de ett eller flera äktenskap eller samboförhållanden. Flera
av de frånskilda och separerade framhäver det självvalda i livssituationen. Inga-Lill (1950) berättar med eftertryck varför hon trivs att
bo ensam:
Vad jag uppskattar mest nu, ska jag säga vad det är. Det är det att jag
är ensam och jag njuter och jag lever så bra. Jag älskar mina kvällar
när jag är själv nu. Och jag gör precis vad jag vill, när jag vill, åker
till vem jag vill /---/ jag kan vara borta hur länge jag vill. Jag behöver
ju inte meddela någon om var jag är. Det njuter jag av.
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En del har sällskap, men väljer att bo ensamma. Vi har redan träffat
Nils (1947) som har bestämt sig för att bo ensam tills hans särbo går
i pension. Först då skall de flytta samman. En annan intervjuad Arnold (1939) är sammanboende under sommarhalvåret då han och
hans särbo, som också bor i Norrköping, tillsammans flyttar till hans
sommarstuga. När hösten kommer återvänder de till staden och till
sina respektive hem och blir åter särbos. Harriets (1946) särbo är
bosatt i Ljura. De har haft sällskap i tjugo år men har inga planer på
att flytta ihop. Hon säger att det är roligt att ha någon att tycka om.
De ringer ofta till varandra och de ses regelbundet. De delar ett gemensamt intresse för speedway. Även Dagmar (1937) har en särbo i
Norrköping. Hon träffar sin särbo en gång i veckan då de går ut och
dansar. Också de ringer ofta till varandra. Dessutom har de sina
sommarstugor i samma område.
I varje samhälle finns olika slags normer och värderingar förknippade med olika livsfaser. Som ung förväntas man grunda ett eget hushåll, hitta en partner, bilda familj och gå in i tvåsamhet. Dessa normer tycks inte vara lika starka vad gäller de kommande äldre och
äldre. Det råder för dem en större frihet att välja ett annat sätt att
forma sitt liv än att leva samman i ett äktenskap eller samboförhållande. Eva Sandstedt hävdar att begreppet ensamboende ingår i en
negativ associationsstruktur. Ensamboende har negativa innebörder
som ofta är outtalade och underförstådda. Sandstedts forskning visar
dock att bo ensam inte betyder att man lever isolerat. Tvärtom!
Människor som bor ensamma kan ingå i olika sociala sammanhang
och uppleva samhörighet och gemenskap (Sandstedt, 1991).
En del intervjuade umgås mycket med sina familjemedlemmar och
släktingar. En av dem är Inga-Lill (1950). Hon har flera syskon i
Norrköping och de ringer till varandra varje dag. Enligt Inga-Lill har
samhörigheten dem emellan förstärkts av deras föräldrars sjukdomar
och ökade hjälpbehov. Inga-Lill har också mycket nära kontakt med
sina barnbarn:
Inga-Lill: Det äldsta barnbarnet, han är ju 14 år, och det är en kille.
Och han, han längtar efter att få komma hit nu i sommar.
Intervjuaren: Är det han som bor på en annan ort?
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Inga-Lill: Ja. Och jag sa ju det att jag har en säng där inne med. Men
nejdå! Han vill ligga inne hos mormor, så ligger vi och pratar och så
lyssnar vi på Karlavagnen.
/---/
Intervjuaren: Vad pratar ni om?
Inga-Lill: Allt. Om skolan, om tjejer, om bilar, om motorcyklar och…
allt!

Ibland kan det bli för mycket av umgänge med barnen, berättar IngaLill skrattande.
Inga-Lill: Barnen kommer ju hit väldigt mycket. Och ibland tänker
jag: ”Fasen! Skall de sitta här länge till, ska de inte gå snart?”Fast jag
tittar inte på klockan, det gör jag ju inte, för det är ju lite fult. Men det
är väl mest det yngsta barnet, men de andra kommer ju de med. /---/
Och de sitter kvar, och det är ju jätteroligt, jag missunnar dem inte
det. För jag älskar mina barn.

Också Anita (1952) umgås med sina barn och barnbarn som bor i
Norrköping. Ett sätt att umgås med barnen är att göra gemensamma
resor. När intervjun görs har hon planer på att resa med sina barn till
Stockholm. Hon tycker mycket om Stockholm, i synnerhet om promenader i Gamla stan. Tidigare gjorde Anita och barnen bussresor
till Stockholm varje år, men numera något mer sällan. Anita ger
handräckningar åt sin dotter eftersom ett av hennes barn är sjukt.
Hon har märkt att dottern verkar vara utmattad och Anita menar att
hon är i behov av avlastning. Men också Anita känner sig trött. Hon
säger sig vara tröttare nu än tidigare. Hon har sin 80-åriga mor
boende i Ljura. Anita brukar träffa sin mor nästan dagligen och ser
till att hon har det bra. Också Inga-Lills (1950) mor bor i Ljura. På
liknande sätt som Anita hjälper Inga-Lill sin gamla mor med olika
sysslor som modern inte klarar av själv.
Hjördis (1938) kommer från en barnrik familj. Hon har en syster
som bor i Norrköping och de umgås en hel del. Varje år ordnar de
syskonträff för alla syskon med sina respektive. De träffas också i
andra festliga sammanhang. Däremellan har de telefonkontakt med
varandra, framför allt om någon råkar vara krasslig, berättar Hjördis.
Bo (1943) i sin tur har en halvsyster i Norrköping. Det är allt som
oftast halvsystern som hör av sig till honom, han är mer passiv vad

43

gäller kontakterna. Bo säger sig inte umgås så mycket med sina
släktingar, som mostrar, morbröder och kusiner.
Hälsningskontakt
Människor som lever i städer har kontakt med andra människor hela
tiden, de är kroppsligen mycket nära varandra överallt i staden, på
gator och torg, på spårvagnar och i bussar, på konserter och i affärer.
De bor också nära varandra, i synnerhet de som bor i flerfamiljshus..
Man kan bo i samma hus och i samma trappuppgång utan att umgås
med varandra eller ens att hälsa på varandra då man möts i trappan.
Den urbana människans beteende har drag av ignorans. I en stad är
man omgiven av tusentals impulser och man måste på något sätt
skydda sig, avskärma sig, för att inte drunkna i allt.
Trappuppgångar är någon form av gråzon mellan det privata och det
offentliga. De är offentliga platser som gränsar till den privata sfären, de privata lägenheterna. I det offentliga rummet möter man
främlingar. I trapphuset möter man sina närmaste grannar. Bemöter
man dem på samma sätt som obekanta på gator och torg?
De allra flesta intervjuade vet vilka som bor i deras trappuppgång.
Grannarna beskrivs utifrån ålder, etnisk bakgrund och yrke. De beskrivs också utifrån sin skötsamhet, det vill säga om de är goda och
trevliga grannar eller om de är störande grannar. Kännedom om
grannar inger en känsla av trygghet i tillvaron.
Bertil (1944) och Berit (1947) säger sig inte umgås med sina grannar. De känner till vilka som bor i deras trappuppgång. De vet till
exempel att en av grannarna kommer från före detta Jugoslavien. De
känner också till att det bor en ung kvinna högst upp i huset men
henne ser de aldrig. Bertil reflekterar över att de inte vet särskilt
mycket om sina grannar och säger: ”Det är otroligt att man kan bo så
här och ändå inte känna dem alls.” Bertil och Berit arbetar långa dagar. De åker tidigt hemifrån och kommer hem sent, så det blir inte
mycket tid att vara hemma i Ljura.
Också Sonny (1941) säger att han inte umgås med sina grannar.
Sonny, Bertil och Berit är inte på något sätt unika, snarare tvärtom.
De allra flesta har inte något nämnvärt umgänge med sina grannar i
trapphuset eller i det övriga grannskapet. Men vid närmare eftertan-
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ke säger Sonny att det finns en granne som han har lite kontakt med.
”Grannen är en trevlig karl”, menar Sonny. De byter några ord med
varandra när de möts på gatan eller när grannen står i fönstret. Det
här beteendet, att man stannar upp på gårdsplanen eller i trapphuset,
hälsar och byter några ord, är vanligt förekommande enligt flera intervjuade.
Denna typ av relationer grannar emellan kan benämnas som tunna
band (Henning & Löfgren, 2002). De tunna banden är mycket viktiga och värdefulla för grannsämjan. Man vill gärna ha kontakt med
sina grannar men inte för mycket. Kontakterna är dock ytliga och
man håller sina grannar på lagom avstånd. Att hälsa på sina grannar
och byta några ord med dem är ett uttryckssätt för de tunna banden.
Att man hjälper varandra med att ta hand om posten eller att vattna
blommor är ett annat sätt. Man känner tillit till sina grannar. De tunna banden bidrar till att man känner gemenskap och trygghet.
Även Harriet (1946) har enbart hälsningskontakt med sina grannar.
Men i hennes beskrivning finns en något närmare kontakt med en
granne. Hon berättar:
Harriet: Jag umgås inte med grannar, men jag pratar med dem när jag
är ute, på uteplatsen, så är det nästan alltid någon eller några som står
och hänger på sina balkonger och pratar. Vi kan ta, hon, en granne,
och jag kan ta en fika ibland och sådär…

Henrik (1951) trivs med sina grannar. Han uppskattar det lugn som
råder i hans trappuppgång. Henrik har tidigare bott i Eneby i Norrköping och han jämför hur grannar förhåller sig till varandra i Ljura
respektive i Eneby. Han menar att det i Ljura finns ett särskilt sätt att
förhålla sig till grannar. Enligt Henrik håller sig alla lite för sig själva. Det var annorlunda i Eneby, berättar Henrik. Där kunde grannar
till exempel låna saker av varandra, det händer inte i Ljura.
Även Ruth (1936) trivs med sina grannar. I hennes trappuppgång bor
mest äldre personer och det gör att det är ”lugnt och sansat”, som
hon uttrycker det. Ruth säger att hon inte umgås med sina grannar
särskilt mycket:
Ruth: Det blir inte så mycket, nu för tiden, det är ju så att folk inte
umgås med varandra så mycket. Men jag har i alla fall en granne som
bor i samma uppgång här som vill umgås, men inte så mycket.
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Intervjuaren: Okej, är hon jämngammal med dig?
Ruth: Ja, ungefär, kanske är hon lite yngre än jag, men jag vet inte, vi
hälsar på varandra, och vi pratar väl sådär, som grannar emellan.

Anita (1952) framhåller att hon absolut inte vill umgås med sina
grannar. Hon säger sig trivas bäst med sig själv, i sin ensamhet. Anita avvisar de grannar som söker kontakt med henne:
Anita: Jag hade ju en dam under här som gärna ville umgås med mig
och var som ett klistermärke alltså. Men det kom hon snart på att det
inte var någon idé. Nej, jag vill inte umgås med mina grannar. Jag vet
inte, de har inte gjort mig någonting. Men vi bara nickar såhär.

Umgänge med grannar
Alla intervjuade avvisar inte grannkontakter eller nöjer sig med
småprat på gården utan de umgås med sina grannar. En av dem är
Gunhild (1942). Hon brukar dricka kaffe och äta middag med en
grannfru. Hon umgås också med granne som är över 90 år gammal
och änkling. Honom brukar hon då och då bjuda på kaffe och middag.
Också Nils (1947) umgås med sina grannar. Fast just nu inskränker
sig umgänget till kontakt med en granne. Han har tidigare umgåtts
med fler men de andra är borta nu. Grannen som han umgås med tar
gärna ett glas. Nils säger:
Nils: Nu är det ju bara en granne kvar. Jo, vi umgås ju, men det är
bara när han vill supa till. Då kommer han hem till mig, så lurar han
mig i skiten så jag åker med på det också.
Intervjuaren: Aha.
Nils: Men jag vill vara nykter och skötsam.
Intervjuaren: Mm…
Nils: Men det är bara till helgerna.

Nils kallar det hus han bor i för ”djävla flyttkåk” på grund av att omsättningen av hyresgäster är omfattande. I hans – och flera andras utsagor finns ett starkt ogillande över omsättningen. Inflyttning av
nya hyresgäster och grannar innebär alltid oro för de tidigare hyresgästerna, de vet inte vilka som flyttar in och på vilket sätt kommer
de nya att vara som hyresgäster. Är de skötsamma grannar eller stö46

rande grannar? Nils menar att samtalet mellan grannar är nödvändigt. Det är ett sätt att undvika kontroverser, som han säger:
Nils: Men jag kan vara helt normal mot folk, om man kan prata med
varandra. Det kan jag faktiskt vara. Bara som grannar, det är viktigt
att man pratar med varandra så att det inte blir kontroverser. För det
mesta. Ja, det åker in och ut folk jämt här, det är en djävla flyttkåk.

Det förekommer också att de intervjuade ger handräckning åt sina
grannar. Bo (1943) och hans fru umgås inte med sina grannar, men
de – som så många andra – känner till vilka som bor i deras trapphus. Men Bo och hans fru får lite handräckning av en granne som
bor mitt emot dem när de är bortresta. Grannen brukar ta hand om
deras tidning då. Denna granne är Bos enda närmare kontakt i
grannskapet. Han vet inte så mycket om grannen men tror att grannen har utländsk bakgrund.
Gunhild (1942) brukar handla åt några äldre grannar. Hon ringer till
dem och hör i fall de behöver hjälp med något. Gunhild vet till exempel att de äldre kan ha svårt att ta sig till affären vintertid då det är
halt ute på vägarna. Då ställer hon upp för dem och sköter deras inköp. Hon brukar också hjälpa dem i tvättstugan. De äldre har svårt
att bära tvätten till tvättstugan, enligt Gunhild. Hon menar att hennes
engagemang bottnar i hennes uppfostran, hon vande sig vid hårt arbete redan i unga år. Alberto (1948) och hans fru hjälper en äldre
granne med saker som får vardagen att fungera, som att bära tunga
saker och att byta glödlampor. Men på annat sätt umgås de inte med
sina grannar utan de har hela sitt sociala kontaktnät utanför Ljura.
Störande grannar
Det är säkerligen så att det kan vara svårt att beskriva det som fungerar i grannkontakterna. Annat är det med det som inte fungerar, det
som stör, det som sticker ut och avviker från de normer som finns.
Flera intervjuade menar att det finns både narkomaner och alkoholister i Ljura. Dessa grupper upplevs ofta som störande. De intervjuade
menar att Ljura tidigare var ett lugnt bostadsområde men att det numera relativt ofta förekommer att polisen måste tillkallas till området
på grund av störande hyresgäster. Området har förändrats till det
sämre i det hänseendet. Inga-Lill (1950) känner sig otrygg i sitt hem.
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Enligt henne finns det kriminalitet även i hennes trappuppgång. Fast
vid tiden för intervjun är det lugnare. Hon säger att för en tid sedan
var det riktigt otäckt. Folk slängde in fotskrapan genom dörren mitt i
natten. Hon berättar hur hon låg ”på helspänn på nätterna”, så obehaglig upplevde hon situationen vara. Hennes son har flyttat från
föräldrahemmet för länge sedan, men Inga-Lill har hans namn på
dörrskylten bara för att ingen skall lista ut att hon bor ensam.
Det förekommer bränder, stölder och inbrott, enligt de intervjuade.
Bo (1943) har råkat ut för flera otrevligheter genom åren:
Bo: Det har varit bra. Oss har det inte drabbat speciellt mycket, barnvagnar har brunnit upp i trappen, lite inbrott i källaren, men… ett par
cyklar har försvunnit genom åren, så att det är inte så blodigt, bilen
har försvunnit ett par gånger också
Intervjuaren: Det också?
Bo: Ja, två gånger
Intervjuaren: Har du fått tillbaks den?
Bo: Ja, ja visst har det vart lite grann, men äh, lite får man räkna med

Som framgår av citatet tar Bo allt med jämnmod, och kanske med en
gnutta humor. Han beskriver hur hans morgontidningar har försvunnit och förmodar att det var festande kamrater till en av hans unga
grannar. Han var givetvis inte glad åt händelserna, men tillägger
funderande att: ”Vad höll man på med själv då/i ungdomen/?”
Också Gunhild (1942) menar att Ljura inte är lika bra som det varit
förr, eftersom det har kommit så mycket ”skravel” dit. Hon berättar
om sina och sina grannars agerande:
Gunhild: Nej, det är inte bra här i Ljura, det är ju det att Hyresbostäder är mer tvunget än privatägda att ta in de här invandrarna och socialfallen och sådant där, det är ju så. Den här lägenheten mittemot, det
var ju socialen som hyrde den och det bodde så mycket skravel där,
det var knarkare, de klättrade uppför stuprännan och slog i balkongfönstret och allt sådant där, men sedan när vi fick bort dem och de
åkte in, då ringde vi till Hyresbostäder och sade att ni får göra er av
med den här lägenheten till socialen, vi vill inte ha socialfolk här för
det är för mycket bråk. Sedan dess har det varit vanliga människor
där.
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De flesta människor uppskattar lugn och ro i sitt närmaste grannskap. Spring i trappor och sönderslagna fönsterrutor stör nog de flesta. Gunhild berättar, och det gör också andra intervjuade, att grannar
agerar tillsammans gentemot bostadsbolaget för att få bort störande
grannar. Det har de gjort med framgång.
Det finns tydliga normer och föreställningar om hur man skall vara
som en god granne. De som inte lever upp till dessa föreställningar
avviker och blir föremål för grannars omdöme. Att inte ta hand om
barn enligt rådande normer kan skapa irritation i grannskapet. Bo
(1943) är en av dem som störs av att barn enligt honom är utan tillräcklig tillsyn:
Ja det har blivit mycket invandrare, kolossalt mycket, de sista
åren. Och jag tycker Hyresbostäder har fått flera outhyrda lägenheter i Ljura. Det har de aldrig haft förr, det står mycket
tomma. Det enda jag har emot invandrarna, de har inte stört mig
på något sätt, men de kunde se efter sina småbarn. För de har
sin kultur, att bara släppa ut dem, det ser man på uteplatserna.
Är man fem, sex år så är det spännande och se vad som ligger
under balkongerna. Och det har jag sett otaliga gånger att de bär
iväg det /det de hittade under balkongerna/ och det var därför
hon flyttade på hörnet där borta.
Bo är noga med att betona att han inte är rasist och att han inte har
något emot personer med utländsk bakgrund. Han berättar om sitt
familje- och släktnätverk där det finns flera personer med utländsk
bakgrund.
Det finns flera som nämner invandrare då de diskuterar hur Ljura har
förändrats genom åren. När Harriet (1946) beskriver sina erfarenheter av besvärliga grannar tar hon upp varför hon upplever invandrare
som problematiska grannar:
Harriet: Vi har varnat Hyresbostäder från att dra in något elände, så
vi har fått bra grannar. Men vi har sett… vi har skräckexempel.
Intervjuaren: I andra trappor?
Harriet: Ja
Intervjuaren: Vad är det för…
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Harriet: Ja, det är en familj som är invandrare och de skriker och de
gapar, de har inte normalröst heller, och där är det ungar som är vakna
dygnet runt. Jag förstår mig inte på utländska familjer som aldrig lägger sina barn.

Harriet resonerar på liknade sätt som Bo vad gäller barnuppfostran.
Bo menar att grannar som kommer från andra länder har en annan
kultur än svenskar. Däri ligger förklaringen till att de uppfostrar barn
på ett annorlunda sätt, anser han. Han förstår barnen och deras nyfikenhet, men menar att föräldrar borde ha bättre tillsyn över sina
barn. Harriet menar att familjer med utländsk bakgrund avviker på
många sätt från de normer som råder i grannskapet. Man skall föra
samtal i samtalston. Man skall absolut inte höja rösten. På nätterna
skall man sova, framför allt skall barnen göra det.
Även Harriet har agerat för att få bort en stökig granne. Hon och de
andra grannarna tog kontakt med Hyresbostäder. Harriet menar dock
att bemötandet från Hyresbostäders sida var nonchalant, det borde
ha varit bättre. Hon menar att ”Hyresbostäder inte är Hyresbostäder
längre”. Lena (1938) däremot hade goda erfarenheter av att Hyresbostäder tar hennes och hennes grannars klagomål på allvar. Hon
uppskattar att hon inte blir betraktad som ”den gnälliga kärringen
som ringer igen”. Det är inte för gnällandets skull utan för ordningens skull som hon agerar mot störande grannar, säger hon.
Nils (1947) som själv har blivit vräkt ett par gånger, men som har
skött sig väl under en lång tid nu, säger att Ljura har varit ett lugnt
område. Han menar dock att det har blivit sämre på många olika sätt.
Han klagar över trafikljud från en närbelägen väg och över grannar
som parkerar sina bilar på gården utan tillstånd:
Nils: Fast jag hatar den där djävla trafiken på gården. Det står 20 - 30
bilar på gården här. Och sitter man på balkongen och vill njuta av en
kopp kaffe, så kommer det en massa djävla avgaser och skit, det är
klart man blir förbannad!

Alberto (1948) och hans fru säger att de har fina grannar som de
tycker mycket om. Men också de ger exempel på störande grannar
och berättar om en granne som har uppträtt störande. Bland annat
har fönster krossats. Albertos grannar har nu börjat mobilisera sig för
att få bort den störande grannen. Alberto säger att toleransnivån mot
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dem som uppfattas som störande inte är särskilt hög. ”De tål inte
mycket de där grannarna”, säger han. Det förklarar han med att
grannarna är äldre. Sedan tillägger han att sådana här incidenter inträffar sällan i Ljura, men är vanligt förekommande i områden som
Hageby. Också Anita (1952) menar att äldre har en tendens att klaga
på yngre. Hon berättar att det håller på att ske ett generationsskifte i
Ljura eftersom allt fler ungdomar flyttar in. Anita säger att de äldre
”ojar sig” över ungdomars sätt att vara. Hon själv tycker att ”pensionärer och ungdomar går oftast inte ihop” och därför är det mycket
gnäll i Ljura.
Tvättstugan är en plats där olika uppfattningar om hur man ska sköta
gemensamma utrymmen tar sig uttryck. Anita (1952) berättar att hyresgäster ventilerar sitt missnöje gentemot grannar via lappar. Det
vanligaste budskapet är ”Städa efter dig!
Då Ljura byggdes skulle det vara ett mönstersamhälle (Hagberg,
2011). Från bostadsbolagets sida ställdes tydliga krav på hyresgästers skötsamhet. Området skulle befolkas av ordentliga hyresgäster.
De som vill ha en lägenhet i Ljura skulle uppvisa intyg från nykterhetsnämnden och Anticimex kontrollerade att de blivande hyresgästerna var lusfria. Men även i dag finns det en ordning och det finns
normer som alla hyresgäster förväntas att följa, det framgår tydligt
av intervjuerna. De som avviker från normaliteten är barn utan tillsyn, ungdomar, invandrare, alkoholister och knarkare. De inlemmar
sig inte i rådande skötsamhetsnormer och väcker därmed harmsenhet
och irritation. Det kan lätt hända att man inte vet hur man skall ingripa om grannar stör. Man kanske inte vidtar åtgärder utan förväntar sig att någon annan gör det och larmar polis. Flera intervjuade
berättar dock att de har kontaktat bostadsbolaget för att få bort störande hyresgäster. De aktivt agerande hyresgästerna övervakar att
ordning upprätthålls och att normer följs.
Grannar förr
Några av de intervjuade jämför umgänget med grannar i dag med
hur det var förr, framför allt i deras barndom När de skall berätta om
sina kontakter med grannar görs det ofta genom att säga att det är
annorlunda nu än förr. Man umgicks mer förr, är en ofta förekommande kommentar i intervjuerna. Sonny (1941) minns hur ”tanterna
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där i trappen” bakade bullar och barnen satt och väntade på att bullarna blev färdiggräddade. Man åt bullar hemma och man åt bullar
hos grannar. Sonny säger att det var en helt annan gemenskap förr än
vad det är nu. I hans barndom utförde hyresgäster vissa sysslor, som
trappstädning, berättar Sonny och funderar på om inte det skapade
en viss gemenskap mellan hyresgästerna. Man kommenterar hur
man umgicks med grannar förr, framför allt i barndomen, men också
hur det var förr i Ljura. Gunhild (1942) som har bott länge i Ljura
säger: ” Förr umgicks man mer med grannarna nu umgås man ju inte
med grannarna på samma sätt.”
Alberto (1948) som kommer från ett sydeuropeiskt land berättar hur
det i hans barndom fanns en trygghet som inte längre finns. Han säger:
Alberto: Ja, det var gemenskap där, man kände grannarna, alla kände
varandra där. Man hade en trygghet, man lekte där på gatan med barnen, man trivdes som barn, det var en annan trygghet än nu för tiden.
De bara sitter framför datorn, eller jag vet inte vad de gör, tittar på tv.
Vi lekte och hade roligt och sådant, vi var tillsammans hela tiden, vi
var tillsammans, föräldrar och så.

Men i Albertos berättelse, som i andra intervjuades, finns också en
annan kontrast, den till andra förorter. Alberto beskriver hur han resonerar kring Ljura och eventuell flyttning från Ljura:
Alberto: Ja, det är rörigt där /i Hageby/, det är, det är mycket, ja… Du
vet, där hör du någon granne, det är någon som skriker och musiken,
som kommer på natten, ja vad kan man säga, som Rinkeby i Stockholm, och Tensta, och sådana saker, där vill jag inte bo. Men det är
svårt att hitta platser i fina områden att bo. Här i Ljura, tycker jag, att
det är ganska bra och billigt och fint. Vi har tittat runt för att byta /lägenhet/nu när de skall hålla på i ett år, renovering och sådant. Jag har
tittat lite här i Norrköping, men… de som finns lediga finns på platser
som jag inte gillar så, jag vill inte flytta dit. Men, om vi skulle hitta
någon /lägenhet/ annanstans, lugn som den här, då skulle vi kunna
tänka oss att flytta.

Också Henrik (1951) relaterar till Hageby, men även till centrala
Norrköping, när han beskriver Ljura och de människor som bor där.
Han säger: ”Ja, alltså, det är ett lugnt område. Om man jämför med
Hageby, det är ju ett tjo och tjim.” Enligt Henrik är hans grannar
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lugna och han störs inte av dem på något sätt. ”Det är aldrig bråk
och gnat.”, säger han om grannarna. Henrik uttalar sig utifrån sina
erfarenheter, han har bott på många olika ställen genom livsloppet.
Innan han flyttade till Ljura bodde han i centrala Norrköping. Flytten
till Ljura beskriver han som att ”komma till paradiset/---/ att komma
till en lugn trappuppgång. För jag vet att i natt händer ingenting.”
Andra sociala kontakter
De sociala nätverken sträcker sig utanför Ljuras gränser. Det tydligaste exempel är Alberto (1948) och hans fru. De är troende och de
är aktiva i en församling. Framför allt Alberto är mycket engagerad i
församlingsarbetet. Han deltar flera gånger i veckan i församlingsverksamheten. Han berättar:
Intervjuaren: Så vad jag förstår så har ni ett stort nätverk tack vare
församlingen?
Alberto: Ja, det kan man väl säga.
Intervjuaren: Och det är över hela Norrköping, det är inte bara här i
Ljura?
Alberto: Över hela världen.
Intervjuaren: Jaha, i Norrköping och i Sverige och hela världen?
Alberto: Ja, hela världen. Vi kan åka till USA, till Spanien, till Finland. Där kan vi bo, fast de inte känner oss. Man ringer och säger:
”Här kommer några vänner.” De säger: ”OK”. Och det är så här lätt
alltså. Vi litar på varandra, vi tror på samma sak, vi vet att vi inte ljuger och sådana saker, vi tror på varandra. Vi kan inte ha vem som
helst hemma, vännerna vet vi hur de är. Fast det kan variera också.
Det kan hända det finns några som är ruttna ägg också, men generellt
är det så.

Albertos sociala nätverk utgörs framför allt av församlingsmedlemmar. Men det finns också gemenskap med troende i andra länder,
han vet att han och hans fru kommer att välkomnas av församlingsmedlemmar i andra länder.
Det förekommer att man efter att ha lämnat arbetslivet fortsätter att
hålla kontakt med gamla arbetskamrater. Gunhild (1942) har gjort
så. Hon och hennes tidigare arbetskamrater brukar träffas, de går
hem till varandra. Veckan innan intervjun gjordes hade hon bjudit
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sin avlidne makes vän på middag. Ibland träffar hon en väninna på
tu man hand, och ibland brukar väninnas man följa med. De turas
om att träffas hemma hos varandra.
Även Hjördis (1938) har ett stort kontaktnät. Hon ingår i flera väninnegrupper som träffas regelbundet. Hon berättar:
Intervjuaren: När det gäller dina sociala kontakter, du sa att du hejar
på dina grannar men du umgås inte med dem, har du vänner ute i staden då?
Hjördis: Jo då, mycket, mycket tjejträffar.
Intervjuaren: Berätta gärna om dina tjejträffar.
Hjördis: Jag har bland annat, vi är fyra tjejer som, jag tror att det är
över 30 år nu, som vi ses fyra gånger på våren och fyra gånger på
hösten, då är det varje månad så där. Och vi har sparat lite pengar och
vi skrapar lite lotter och sådant där, och så har vi varit ute och rest.
Intervjuaren: Var har ni varit då?
Hjördis: Till Mallorca har vi varit två gånger, och senast nu var vi…
en av tjejerna har en våning nere i Spanien då var vi där. Ja, det är
jättetrevligt när vi träffas.
Intervjuaren: Ni är fyra stycken, hur träffades ni då?
Hjördis: Äh, två har jag jobbat med, och sen har det kommit, den ena
kände den och den och andra den och så där.

Hjördis berättar att de brukar träffas hos varandra för att äta och
dricka lite. Hon är också med i en grupp om fyra kvinnor som träffas
för att spela poker. De träffas två gånger i månaden fast inte under
sommaren. Därutöver umgås hon med ytterligare en grupp kvinnor,
de brukar gå ut och äta på restaurang. Senast hade de picknick med
mat och dryck ute i det gröna.
Henrik (1951) har en vän som bor i Ljura. Han vill dock inte umgås
med denne vän eftersom denne är för mycket för festande, och Henrik själv vill inte hålla på med det, säger han. Alla andra vänner bor
utanför Ljura. Eftersom Henrik saknar arbete försöker han aktivera
sig och göra saker. Ibland tar han cykeln och hälsar på hos vänner.
Inga-Lill (1950) som växte upp i Ljura berättar att hennes vänkrets
består av både sådana som hon känner sedan barndomen och sådana
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som hon har fått genom senare livsfaser. Inga-Lill säger också att en
del av hennes vänner har gått bort. De allra flesta vännerna bor utanför Ljura.
Anita (1952) säger att hon inte har några vänner. Hon menar att hon
inte har behov av vänner eftersom hon trivs bäst med sig själv. Däremot umgås hon mycket med sina barn och barnbarn samt med sin
mor. Anita säger att hon är mycket social och pratsam men trots det
har hon inte behov av att umgås med folk. Men även Anita har vänner visar det sig. Hon säger att hon har några väninnor som hon brukar prata med i telefon. Men att träffas och umgås med dem, det vill
inte Anita.
En känsla av ensamhet framträder i några intervjuer. Exempelvis
berättar Nils (1947) att han har haft vänner både i Ljura och utanför
Ljura. Nu är de flesta av dem döda. Det känns något ensamt, konstaterar Nils. En annan som tar upp ensamheten är Bo (1943). Han använder inte telefonen särskilt mycket eftersom han inte har någon att
ringa till. Han berättar att alla hans nära vänner är döda:
Bo: Det kan jag tala om för dig att jag hade fem kompisar som jag har
varit ihop med sen barnsben, som bodde på samma gata, sen hade jag
fem kompisar eller fyra kompisar genom fotbollen och en kompis
fick jag på sjön för cirka femton, tjugo år sen. Och tyvärr är alla borta. Min barndomskompis finns ju kvar, han bor inte här, han bor visst
utanför Linköping, tror jag, så att det finns inga kvar. Så det är väl
mycket därför jag ska göra mig av med båten, känns inte roligt att åka
ut ensam längre.

Ruth (1936) berättar om sina bortgånga släktingar:
Intervjuaren: Har du andra släktingar och familjemedlemmar?
Ruth: Inga släktingar. Jag hade en kusin här tidigare, men hon dog för
tre år sen, så nu finns inga släktingar kvar.
Intervjuaren: Så du har inga släktingar i Sverige?
Ruth: Nej.
Intervjuaren: Och i Finland då?
Ruth: Jo, i Finland har jag två systrar kvar/---/Och kusiner har jag i
Finland. Alla de andra, de är ju döda, de andra, äldre. Mina alla mostrar, de är döda, så att… kusiner finns det några stycken.
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Intervjuaren: Och din makes släktingar, finns de?
Ruth: Det finns kusiner till honom, men alla andra är döda, de också.
Intervjuaren: Mm..
Ruth: Alla mostrar och fastrar, och mammor och pappor, alla är döda.

Att åldras medför att kretsen av familjemedlemmar, släktingar och
bekanta i samma ålder blir mindre. Döden, förlusten av nära och kära, påverkar de sociala nätverkens sammansättning (Izuhara & Shibata, 2002). I Bos fall finns inte mycket kvar av hans stora sociala
nätverk som han skapat genom livet, i barndomen, inom idrotten och
genom båtlivet. Nu är de allra flesta döda. Ruth har förlorat sin make, men också många släktingar.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det urbana livet kännetecknas av en kombination av fysisk närhet till andra människor i grannskapet och samtidig frånvaro av nära sociala kontakter med grannar.
Nära kontakter har man med vänner på andra håll, med familjemedlemmar och släktingar som i hög grad bor i andra delar av staden
eller på andra orter. De intervjuades sociala nätverk sträcker sig över
hela staden, men också till det övriga landet och i vissa fall över nationella gränser. Nätverken består av familjemedlemmar och släktingar, vänner och gamla arbetskamrater. Det lokala nätverket i
grannskapet är litet. Få umgås med sina grannar. Trots detta vet alla
ganska väl vilka som bor i samma trapphus som man själv. Grannarna hälsar och byter några ord när de möts, men umgänget utvecklas
sällan till något djupare. Men att veta vilka som bor i trapphuset eller
i huset inger trygghet. Det som Henning & Lövgren (2002) kallar för
tunna band grannar emellan finns även i Ljura.

Tankar inför framtiden
I detta kapitel redogörs för hur de intervjuade i Ljura ser på sitt
framtida boende som äldre. Under den senare delen av livet kan boendet bli allt viktigare. Som äldre tillbringar man förmodligen mer
tid i hemmet än under andra livsfaser. Bostadens läge och utformning kan vara avgörande för om man skall kunna bo kvar eller inte.
Sedan årtionden har kvarboendeprincipen varit den officiella policyn
i Sverige. Det betyder att man bor kvar i den egna bostaden så länge
som möjligt. Socialstyrelsen uttrycker det enligt följande: ”En hörn-
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sten inom svensk äldrepolitik är att underlätta för äldre personer att
leva ett självständigt liv” (Socialstyrelsen, 2007 s. 7). Att bo kvar i
den egna bostaden förutsätter en god tillgänglighet som att bostaden
ligger i bottenvåningen eller att det finns hiss till det våningsplan där
bostaden ligger och att det inte finns besvärliga trappsteg och trösklar.
Det är föga förvånande att de intervjuade gärna vill bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Flera intervjuade säger emellertid att de
inte tänker särskilt mycket på framtiden och det egna åldrandet eller
vilka konsekvenser åldrandet kan få i framtiden. Lena (1938) säger
att ”tack och lov” vet man inte så mycket om framtiden. Så länge
man är frisk pågår livet som vanligt menar till exempel Sonny
(1941):
Sonny: Ja, i vissa stunder kan man göra det/tänka på åldrandet/. Men
man skjuter det framför sig trots allt. Man är frisk och man håller
igång. Och man har inga skröpligheter eller någonting sådant där.
Nej, livet pågår bara…

De intervjuade talar inte om att bo kvar i sin bostad utan de säger sig
vilja bo kvar hemma. Därför är det nödvändigt att kort reflektera
över distinktionen mellan bostad och hem.
Göran Lantz (2007) menar att bostad är ett relativt neutralt begrepp
som står för den plats där man har sin dygnsvila. Det är ett ord som
används av till exempel skattemyndigheten. Enligt Lantz är ett hem
alltid en bostad, men en bostad är inte alltid ett hem. Han menar att
ett hem inbegriper två olika slags element. Det ena är ett praktisktfunktionellt element som har att göra med vissa basala funktioner,
det vill säga att det är en plats där man kan vila, äta, sova och umgås
med andra. Det andra är ett känslomässigt-identitetsrelaterat element
som har med individens livssfär att göra. Ett hem hör till ens person
och man identifierar sig med det. Ett hem är, enligt Iris Marion Young (2000), personligt i en synlig, rumslig bemärkelse. Hem avspeglar människor som bor där. Människor omger sig av otaliga ting. De
behövs för att deras ägare skall kunna hålla i gång sina livsaktiviteter. Tingen är laddade med minnen och innebörder och de avspeglar
det liv som tingens ägare har levt. Vilka ting som skaffas till ett hem
styrs av både behov och smak. De olika tingen och hur de är ordnade
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i hemmet kan frilägga skilda lager av det liv som tingens ägare har
levt och lever.
Hemmet som sådant har olika innebörder och laddningar (Lantz,
2007). Det har ofta positiva betydelser såsom trivsel, värme, närhet
och trygghet. Men hemmet kan också stå för det mörka och dystra,
för svek och förtryck, för misshandel och vanvård, för likgiltighet
och tristess.
Behov av hiss
Även om de flesta inte har tänkt så mycket på hur framtiden som
äldre kommer att gestalta sig finns en sak som många nämner, nämligen behovet av hiss. Att kunna bo kvar i det egna hemmet när man
är gammal och skröplig förutsätter hiss i huset, tycks man vara medveten om. Den materiella kroppen utgör en viktig resurs i vardagen
(Tulle, 2003; Jeppsson Grassman, 2005) men den tas ofta för given.
Kroppen är dock en resurs som kan svika då den åldras. Individers
identitet och kapacitet att agera påverkas av kroppsliga förändringar.
När kroppen blir sjuk, skadad eller svag blir individen påtagligt
medveten om den. Kroppens och dess funktioners betydelse för individens existens och identitet blir uppenbar (Whitaker, 2005). Den
fysiska kroppen är påtaglig; dess trötthet, skador och sjukdomar får
konsekvenser i en mängd sammanhang (Jeppsson Grassman, 2005).
Detta gäller också då man tänker på sitt framtida boende som äldre.
En hiss i huset ökar möjligheten att bo kvar i det egna hemmet. I
Ljura saknar de allra flesta husen hiss.
Anita (1952) bor för närvarande i ett hus utan hiss. Anitas kropp är
stark och hon ser den som en viktig resurs som hon har vårdat genom motion. Tack vare sin goda kondition har hon inte i dagsläget
några problem med trappor:
Anita: Nej, det är inga problem. Jag har inga problem vad det gäller
trapporna. Jag har motionerat mycket och cyklat mycket även om
man inte kan se det på mig. Det är inga problem, än så länge, att gå i
trapporna. Det borde jag ju ha tänkt på förstås, när jag flyttade hit, för
här tänker jag bo kvar tills de får bära ut mig.

Det finns dock en liten reservation inför framtiden även i Anitas resonemang. Hon säger att hon inte än så länge har problem med trap-
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porna. När hon blickar bakåt i sin boendekarriär menar hon att hon
borde ha varit mera förutseende när hon för några år sedan flyttade
till den nuvarande bostaden. Hon trivs mycket bra med lägenheten
och vill inte flytta från den. Men tankar om hur livet kan bli när hon
blir äldre och kanske krassligare fanns inte hos henne då. Hon säger
att hon blir tröttare nu när hon är äldre. Ibland väcks tankar hos henne om hur livet blir i framtiden.
Bertil (1944) och Berit (1947) bor två trappor upp i ett hus utan hiss.
Inte heller de har tänkt på andra boendealternativ än det nuvarande.
De säger sig inte ha några problem med trapporna. Berit och Bertil
berättar om en granne som är över 80 år gammal och som bor på
samma våningsplan som de. Trots sin höga ålder har denna granne
inte problem med trapporna, menar Bertil och Berit. Visserligen får
grannen hjälp med att handla av sin dotter, men för övrigt klarar hon
sig bra. Bertil och Berit säger emellertid att det kan hända att de
kommer i ett läge då de kan behöva bo i ett hus med hiss. Men än så
länge är det inte aktuellt. Kan den betydligt äldre grannen klara sig
så kan de också göra det, resonerar de. Bertil och Berit känner till att
de äldre kan åka stadsdelsbuss till exempel till Hageby. Men, säger
de, det är ju inget de går och funderar på eftersom de inte för närvarande har behov av den.
Som sagt, behovet av hiss nämns av flera intervjuade. Henrik (1951)
är en av dem som redan nu saknar hiss. Han tycker att det är besvärligt med trappor, i synnerhet när han har varit och handlat och måste
bära matkassar uppför dem. När Henrik beskriver hur hans egen mor
bor i dag nu när hon är gammal, kommer frågan om hiss upp. Henriks mor bor i en lägenhet på markplanet. En annan positiv sak som
Henrik nämner är att hans mor har nära till sin yngsta dotter och
andra som sköter om henne och underlättar hennes vardag och kvarboende. Han anser att hans mor har det bra. Det är bättre att bo i sin
egen trygga miljö och få hjälp av anhöriga än att vistas på institution
och vara omgiven av främmande människor, menar Henrik:
Henrik: Ja, det är klart att man vill bo hemma. Det är som min mamma /---/ tack och lov kan hon ju röra sig. Hon är över 80 år. Hon sade
att hon tar livet av sig om de skulle försöka få in henne. Så därför är
det så att min yngsta syster har flyttat med henne. Det är sådana som
morsan har i närheten. De sköter om henne. Hon har en tvåa med ute-
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plats. Hon har det jättebra. Jag menar att hon inte skulle platsa att bo
ihop med folk, det tror jag inte.
Intervjuaren: Är det så du också känner, att… det skulle vara bättre
att bo hemma?
Henrik: Ja. Sedan beror det väl på hur dålig man blir…
Intervjuaren: Och om det nu skulle vara så att du blir gammal och
krasslig, skulle du vilja bo kvar i Ljura då?
Henrik: Ja, men inte fyra trappor upp!

Också Henrik vill bo hemma så länge som möjligt. Han trivs mycket
bra i sin lägenhet. Han och de andra intervjuade ansluter sig till
kvarboendeideologin. Henrik är också medveten om att han inte kan
bo kvar i sin lägenhet om han blir skröplig. I hans tankar om framtiden finns funderingar om att åldrandet kanske för med sig kroppens
bräcklighet. Det är en risk som han kalkylerar med. Ett sätt att bemästra eventuell framtida skröplighet kan vara att flytta till en lägenhet i ett hus med hiss. Henrik har genom åren fört ett ganska
kringflackande liv. Hos honom finns en föreställning, eller kanske en
förhoppning, om en ny nära relation. En sådan relation skulle kunna
leda till en flyttning till en ny plats:
Intervjuaren: Men vad skulle få dig att flytta från Ljura?
Henrik: Ja, när man hittar en tjej, och så där, framtiden och så där….
Intervjuaren: Då det händer något i livet?
Henrik: Javisst. Jag har mer eller mindre valt att kunna vara själv, och
styra mitt eget/ liv/ än att ha förhållande förut… så jag har själv flutit
omkring, hit och dit. Förr eller senare får man en fast punkt i tillvaron/---/men det är det enda faktiskt.

Bo (1943) säger att han vill klara sig så länge som möjligt på egen
hand. Även han tillstår att han inte har tänkt så mycket på åldrande
och framtid. Det senaste dödsfallet i hans vänskapskrets gjorde dock
att han började fundera lite mer på sin framtid. Bo berättar hur hans
svårt sjuke vän vårdades hemma eftersom han så önskade. Bo menar
att det säkert var tungt för vännens fru som skötte om sin sjuke make. Men han säger: ”Men han fick dö hemma.” Bos konstaterande
kan tolkas som att han lägger en positiv värdering i att hans vän fick
tillbringa livets sista tid hemma och att han fick dö i sitt eget hem.
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Bo själv är dock något ambivalent till om han föredrar att vårdas
hemma om han vore svårt sjuk. Han är tveksam till det eftersom han
inte vill ligga någon till last. ”De skall få lägga mig någonstans”,
säger han sedan och menar att han vill bli vårdad någon annanstans
än i hemmet. Å ena sidan är hemmet en bra plats att tillbringa livets
sista tid på, men å andra sidan ligger man andra till last. Att inte ligga någon till last väger tungt i Bos resonemang om platsen där han
skall vårdas i livets sista tid. Arne (1933) säger sig vilja bo nära sin
dotter och sina barnbarn, men inte alltför nära. När han sökte ny bostad var han noga med att inte bosätta sig nära sin dotter som bor i
Norrköping. Han menar att:
Arne: Man behöver lite avstånd. För ju närmre man kommer blir det
så att man ligger till last. Jag tycker nog att det skall vara vissa gränser.

Arne framhåller att han har bestämt sig för att inte var sina anhöriga
till last. Också han vill bo hemma så länge som möjligt: ” Bara jag
kan råda mig så långt som möjligt så skall jag göra det.”
Att flytta till en annan boendeform
Det finns bland de intervjuade de som planerar att flytta till en annan
boendeform. Arne (1933) var så pass intresserad av Utsikten, som är
ett nytt seniorboende i Norrköping, att han skaffade sig broschyrer
om det. Han gjorde beräkningar om han hade råd att flytta dit. Beräkningarna visade att boendet i Utsikten skulle kosta alltför mycket.
Arne skulle till exempel tvingas att avstå från sina utlandsresor och
det vill han inte. Dessutom är han rädd för att sätta sig i skuld. Det
har han varit hela sitt liv.
Hjördis (1938) är en de få som planerar att flytta. Hon är fortfarande
pigg och rörlig. Men, säger hon, man måste planera för framtiden.
Hjördis bor i ett hus utan hiss vilket enligt henne gör att hon förr eller senare måste flytta till ett hus med hiss. Hon är inte unik med sina funderingar inför framtiden menar hon. Flera i hennes stora
vänkrets är inne i samma tankebanor som hon. De flesta oroar sig för
hur det skall bli när de blir äldre och eventuellt sämre. Hjördis berättar:
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Intervjuaren: Jag tänker på dig och dina väninnor, brukar ni diskutera
det här, hur det är att bli äldre?
Hjördis: Jodå, visst gör vi det, det gör vi. Jag vet till exempel de här
lite äldre damerna som jag spelar kort med, de har ju sökt sig till annat boende, och då skall det ju vara så att det är hiss och så där. Så att
alla tänker nog så.
Intervjuaren: Har de gjort det i god tid eller har de gjort det när de har
blivit sämre?
Hjördis: Nä, i tid alltså…
Intervjuaren: Så det är vanligt förekommande att man gör det?
Hjördis: Ja, jag pratade med en av tjejerna nu och då sa hon det att de
var inne på att byta så att de skulle komma en trappa ner så att de
skulle slippa trappor och så där. Så det är mycket sådant….

Hjördis har varit i kontakt med Hyresbostäder och privata bostadsbolag och ställt sig i kö för en lägenhet med hiss. Hon säger att när
hon var ung och flyttade funderade hon inte på framtiden som äldre.
Då spelade det ingen roll om huset hade hiss eller inte. Som 70-åring
tänker hon annorlunda säger hon, i dag skulle hon aldrig välja en
lägenhet i ett hus utan hiss.
Sonny (1941) berättar att Hyresbostäder har ordnat ett informationsmöte om seniorboende i Ljura. Han och hans särbo hade gärna
deltagit på mötet men tyvärr hade de inte tid då. Han säger skrattande: ”Förr eller senare kommer man dit, vare sig man vill eller inte.”
Skälet till att flytta till en annan boendeform skulle vara att få hjälp
och service i boendet. Han säger dock att han för närvarande vet alltför lite om den typen av boende.
Britt (1938) är redan på gång att flytta från sin trerummare till en
mindre lägenhet i Ljura. Hon har genomgått flera operationer och
ytterligare operationer väntar. Britt är beroende av hemtjänst, bl. a.
får hon hjälp med att handla. Britt har flyttat ett trettiotal gånger och
hon har bott utomlands i flera perioder i sitt liv. I den nuvarande lägenheten har hon bott i närmare 15 år, den längsta tid hon någonsin
har levt på ett och samma ställe. Hon förklarar detta med att hon
numera är sjuklig och inte kan flytta som hon har gjort förr. Britt är
uppvuxen i Ljura. Hon säger att på något sätt längtade hon efter att
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få komma tillbaka dit, vilket hon lyckades med då hon återvände till
Norrköping. Den nuvarande lägenheten är handikappanpassad men
den ligger i ett hus utan hiss vilket vållar problem för henne. Strax
före intervjun hade Britt varit och tittat på en lägenhet i ett hus med
hiss. Den måste dock handikappanpassas innan hon flyttar dit. Hon
är nöjd med att komma ifrån den nuvarande lägenheten som hon
menar är för stor för henne som bor ensam. Hon är också glad åt att
slippa sina nuvarande grannar som hon störs av. De störande grannarna är ungdomar som enligt Britt bl.a. spelar musik på nätterna.
Hon önskar att den nya lägenheten skall bli hennes sista. Hon bär en
rädsla för att behöva flytta till någon form av institution. Hennes
rädsla bottnar i de erfarenheter hon har från sin mammas sista tid.
Britt berättar:
Britt: Vi var ju tvungna att flytta henne och hon var ju 89 år då och
hade bott ensam i sin lägenhet. Men då ramlade hon två gånger och
bröt lårbenshalsen och bäckenet. Och trots att trösklar och allt var
borta och hon hade hemtjänst varje dag, men… hon kunde ju inte då
bo kvar hemma, så vi hjälpte, eller det var ju mest jag som gjorde
jobbet då, och rensade ur hennes lägenhet då och möblerade ett enda
rum som hon hade på den där institutionen. Då tappade hon livslusten.

Stig (1935) befarar att han kanske måste flytta till ett billigare
boende på grund av hyreshöjningar. Han säger som Britt att det blir
han sista lägenhet. ”Det blir slutpunkten”, säger han skrattande.
Gunhild (1942) vill gärna bo kvar hemma så länge som möjligt,
även om hon skulle vara krassligare. Hon önskar att hon då får hjälp
med att handla och kanske komma ut på promenad ute i Ljuraparken. Ett alternativ skulle vara mellanboende i Ljura. Flera intervjuade baserar sina funderingar om olika boendeformer på de erfarenheter som de gjort genom familjemedlemmar. Tidigare har vi sett hur
både Henrik (1951) och Britt (1938) reflekterar över hur deras föräldrar har bott som äldre. Det gör också Gunhild. Hennes far bodde
sin sista tid på ett servicehus. Hans ena ben var amputerat och han
hade svårt att röra sig. Gunhild berättar om sin far:
Gunhild: Han hade sitt rum och sin balkong och så vidare. Man kunde
brygga lite kaffe när vi var hos honom. Sedan åt de i en stor matsal,
men de hade ju inte tid, personalen. Han hade det bra, pappa, för vi
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kom dit två gånger i veckan. Och var det bra väder gick vi ut. Vi gick
in i centrumet och handlade lite frukt, lite godis och så vidare. Vi gick
med rullstol för han satt ju i rullstol. Men man såg att de andra aldrig
fick besök, aldrig kom ut. De var som små barn. När jag kom dit - då
hade vi kolonilotten kvar och ett par år hade vi mycket jordgubbar jag hade en hel skål och det kunde inte han äta upp ensam. De var
som hökar på mig och jämnt när de såg att jag kom och hade någon
påse. ”Vad är det du har köpt åt din pappa idag då?”, kunde de säga.
Enda gången de fick besök var om de behövde en underskrift för att
ta ut pengar åt gamlingarna, själva köpte de inget till sina gamla. Det
tycker jag var för jävligt rent ut sagt.
Intervjuaren: Så du såg någon slags ensamhet?
Gunhild: Ja en sådan ensamhet. Aldrig kom de ut. Så han hade det ju
bra, pappa, på det viset. Och när jag jobbade kvällar då åkte min man
ut för då var han frisk och då åkte han ut nån gång extra, två gånger i
veckan fick min far besök. Och det är ju så inom sjukvård, det är ju
sådana ålderdomshem, servicehem, vad det nu heter, det finns inte
personal. Jag menar, då har alla våra gamlingar jobbat och trälat och
betalat skatt och kan inte få den hjälpen de behöver. Det tycker jag är
hemskt.

Inga-Lill (1950) anser att det numera inte finns institutioner som hon
kan tänka sig att flytta till. Det var bättre förr, menar hon. Inga-Lills
morfar bodde på ett ålderdomshem som hon beskriver som ett trivsamt ställe. Hon berättar hur hennes morfar hade det och jämför med
hur det är i dag:
Inga-Lill: Ja, det säger sig ju självt, att jag vill bo kvar, men sen säger
jag ju med att det beror i vilket tillstånd. Och vad finns det? Vi har ju
tyvärr inga institutioner.
Intervjuaren: Ja, vad finns det idag då, vet du det?
Inga-Lill: Nej, jag vet inte. Jag vet ju bara det att de blandar ju hej
vilt, gör de ju.
Intervjuaren: Mmm…
Inga-Lill: Så jag menar, det är senila och det är de som är pigga och
klarar sig men har något funktionshinder. Och så vill inte jag ha det.
Min morfar, han bodde på ett riktigt ålderdomshem. Och vore det
som det, då skulle jag jättegärna göra det. Det var så härligt när man
kom dit, det var ju ett stort hus. De hade sina egna rum och sina egna
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möbler och… Så hade de en liten kokvrå, så vi kunde ju koka kaffe
och det ville vi ha. Så hade de en jättestor matsal och det var tv. Och
hund hade de där som de gick ut med, ja han älskade ju den där hunden. Och han var pigg också.
Intervjuaren: Ja.
Inga-Lill: Det var så bra, och sen riktigt med terapi. Så han vävde och
handgjorda ljusstakar i trä gjorde han massor!

Anita (1952) beskriver sig som en person som trivs bäst när hon är
ensam. Hon funderar på vad som skulle hända om hon fick svårt att
gå i trappor. Anita umgås mycket med sina barn. Men att flytta till
dem i händelse av att hon blev sämre kan hon inte tänka sig. Det har
hon diskuterat med sina barn och det är deras gemensamma beslut.
Anita skulle föredra att flytta till ett hus med hiss i Ljura om hon
skulle få svårt med trapporna eller blev sämre på något annat sätt.
Hon säger dock att det är så här hon tänker i dag. Det kan vara svårt
att veta vad som händer i framtiden och i fall man drabbas av sjukdomar. Anita vill definitivt inte komma till ett ställe där det ställs
krav på deltagande i aktiviteter. Hon vill helst vara ensam och hon
trivs definitivt inte med kollektiva aktiviteter. Hon resonerar också
kring vad som skulle hända i fall hon blev dement:
Anita: Får jag välja, så vill jag absolut inte bo på något ställe där jag
måste sitta i terapi och virka och sticka och sy, förstår du.
Intervjuaren: Jag förstår precis…
Anita: Är jag senildement får jag väl sitta med en massa människor,
men annars vill jag sitta själv.

Anita känner till att det skall byggas seniorboende i Ljura. Hon kan
tänka sig att flytta dit, men allra helst vill hon bo kvar i sin lägenhet,
det är för henne ”att bo hemma”.
Att bo kvar i Ljura
Bilden av Ljura är som framgått mångskiftande och komplex. Å ena
sidan beskrivs Ljura som ett grönt och lugnt område. Men å andra
sidan beskrivs det som ett oroligt och stökigt område. Flera intervjuade har också erfarenheter av störande grannar. Det tycks som det
negativa inte spelar så stor roll, trots allt. De allra flesta trivs bra
med sina lägenheter. Och de trivs också i Ljura. Britt (1938) förkla65

rar varför hon föredar Ljura framför andra bostadsområden i Norrköping:
Britt: Ja… /skrattar/ för det första tycker jag om stadsdelen. Det måste nog ha att göra med att man är uppvuxen… i alla fall från sju års
ålder bodde jag på Albrektsvägen här. Man har ju en längtan tillbaka,
tror jag, till var man är uppväxt. Jag har absolut ingen längtan tillbaka
på andra sidan stan, till Norr så att säga. Jag har två väninnor som har
flyttat från Ljura. En väninna som har skilt sig från sin man hon bodde här på Ljuragatan i radhusen, hon har flyttat till Norr nu, men hon
vill flytta tillbaka hit ned. Och en annan väninna har bott i ett av de
där höghusen, hon köpte en lägenhet på Sandbyhovsområdet, och nu
ska hon sälja den. Hon ringde mig, nu har hon köpt en lägenhet i
stjärnhuset här uppe, det är inte riktigt Ljura men det är liksom gränsen för Hageby i alla fall.

Det finns några intervjuade som har funderingar på att flytta från
Ljura. En av dem är Inga-Lill (1950). Hennes planer är inte okomplicerade att realisera på grund av hennes sociala relationer. Hon har
bott i den nuvarande lägenheten bestående av tre rum och kök i närmare 40 år. Hon bor ensam sedan en tid tillbaka. Hon säger sig trivas
mycket bra både i Ljura och i lägenheten. Dock vill hon flytta.
Egentligen vill hon ha en mindre lägenhet. Tre rum och kök är onödigt stort för en person, anser hon. Flyttplanen stöds dock inte av
hennes barn och barnbarn. De vill att Inga-Lill skall ha ett gästrum
med tanke på dem, de besöker sin mor ganska ofta och barnbarnen
övernattar hos henne. Inga-Lill vill också flytta från Ljura, närmare
ett av sina barn som bor i en annan, närbelägen, kommun. På så sätt
kunde hon bo i mer lantlig miljö, vilket hon skulle föredra. Men de
barn och barnbarn, som bor i Norrköping, ogillar tanken. Men flytten är inte aktuell just nu, eftersom Inga-Lill har sin ålderstigna och
sjukliga mor boende i Ljura. Inga-Lill är den i syskonskaran som
sköter om sin mor, eftersom de andra fortfarande yrkesarbetar till
skillnad mot Inga-Lill som är sjukpensionär. Hon besöker sin mor i
stort sett varje dag och hjälper modern med att handla. Inga-Lill berättar att modern vill bo kvar hemma, och inte ens vill höra talas om
att bo på en institution. Inga-Lill menar att hon har fått så mycket
hjälp och stöd av sina föräldrar genom livet. Modern har bl.a. tagit
hand om Inga-Lills barn. Det vill hon återgälda nu när modern är
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gammal och beroende av hjälp. Så länge Inga-Lills mor är kvar i livet så länge kommer Inga-Lill bo kvar i Ljura.
Bo (1943) har i alla år trivts mycket bra i Ljura, men under de senaste åren har det blivit något sämre med trivseln. Hans missnöje har
sin grund i att han upplever att Hyresbostäder drar ned ”på saker och
ting”. I dag måste hyresgästerna bära sina sopor till miljöstationen
som finns uppställd på gården. Det att hyresgästerna har fått längre
att gå med sina sopor påverkar dock inte hyrorna, och det är mindre
bra, enligt honom. Bo ser detta som en försämring. Också Arne
(1933) är missnöjd med det nya källsorteringssystemet. Han vill ”inte gå flera kvarter bara för att tömma en påse, det gör jag inte”.
Bo är inte nöjd med den upprustning som har gjorts i hans lägenhet.
Han har själv renoverat sina tidigare lägenheter vilket gett honom
erfarenhet av hur upprustning borde göras. När Bo berättar om sitt
missnöje gör han en gest mot de tomma väggarna. Han och hans
hustru har inte satt upp några tavlor efter att lägenheten renoverades.
De har inte bestämt sig om de skall bo kvar i Ljura eller om de skall
flytta.
Bo är också missnöjd med att Hyresbostäder inte längre har egna
fastighetsskötare. Även andra uttalar liknande missnöje. Dagmar
(1937) säger att förr kände hon dem som arbetade i Ljura: ”Förr
kände man alla; rörmokare, vaktmästare, elektriker, de som skurade
trappor. Nu känner man ingen.” Enligt Gunhild (1942) är det stor
omsättning på områdesvärdar. Hon anser att man som hyresgäst vill
lära känna sin hyresvärd och få en fungerande kommunikation och
en bra relation med denna. Enligt henne har för mycket av arbetet
lagts på entreprenad vilket hon ogillar. Bo berättar hur kontakterna
var med fastighetsskötarna förr och hur det är i dag:
Bo: De tog bort sina egna fastighetsskötare. Dem var man lite personligt bekant med. När man gick här i alla år träffade man den killen,
och kunde säga: ”Hörudu Janne, jag har problem med det och det,
kan du titta in nån gång när du går förbi. Ja, det var aldrig några problem ifall något inte funkade, om det var något sådant.”
Intervjuaren: Hur är det idag då?
Bo: Nu ska man ringa och anmäla. Sen kommer det någon firma och
tittar till det. Så det har blivit mycket sämre.
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Intervjuaren: Det personliga du upplevde…
Bo: Det är borta, finns inte kvar. Sedan tycker jag att man… är det
något allvarligt, ska man tjata om det flera gånger. Det är precis som
de tycker att har han sagt till en gång, nu kanske han inte säger till en
gång till, så slipper vi det. Så upplever jag det tyvärr.

Bo är så missnöjd med de besparingar som han upplever ha genomförts av Hyresbostäder att han inte längre skulle rekommendera någon att flytta till Ljura, vilket han tidigare skulle ha gjort. Han säger
att Ljura har varit ett mycket attraktivt område, det var låga hyror
och moderna lägenheter. Det var svårt att få lägenhet där på grund av
områdets popularitet. I dag är han så pass missnöjd att han har lämnat en intresseanmälan till ett annat bostadsföretag i ett annat närbeläget bostadsområde. Det boende han är intresserad av är avsett för
personer mellan 50 och 70 år gamla. Han känner en som bor där och
vet därmed hur området är. Där finns bl.a. fritidslokaler, bordtennisrum och bastu. Området ligger nära Hageby centrum. Där skulle han
vilja bo i en lägenhet om tre rum och kök. Mindre lägenhet vill han
inte ha eftersom hans dotter ofta kommer på besök. Hans fru arbetar
fortfarande och han är tveksam till om hon skulle gå med på att flytta i fall det skulle innebära längre arbetsresor för hennes del. Så än
så länge bor de kvar.
Hyrorna i Ljura är höga, menar Bo:
Bo: Jag var ganska besviken när de smällde upp hyran så kraftigt.
Intervjuaren: Vad hade ni för hyra innan?
Bo: Det låg ungefär på knappt 5 000
Intervjuaren: Så hyreshöjningen var 1 000 kronor
Bo: Ja, ungefär, så när de höjer hyran så höjer de kabelavgiften och så
höjer de parkeringsplatsen. Sedan hade jag en lokal som jag har mina
båtgrejer i där borta. Den gav jag 30 kronor för, för 20 år sedan, nu är
den uppe i 207 kr.
Intervjuaren: Ja …
Bo: Så att jag tycker det går lite för fort med de här hyrorna. Nu vill
de ju höja igen.
Intervjuaren: Men har det påverkat din vilja att flytta härifrån?
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Bo: Ja delvis

Bo är inte den enda som diskuterar kommande hyreshöjningar. Flera
av dem befarar att de måste flytta eftersom deras ekonomi inte klarar
av hyreshöjningar. Smärtgränsen varierar mellan 500 och 1000 kronor. Henrik (1951) är av dem som är orolig för sin ekonomi. Han
saknar arbete varför han lever under knappa ekonomiska omständigheter. Han hyser farhågor för en kraftig hyreshöjning. Enligt honom
skulle en hyreshöjning på 1 000 kr vara alltför ansträngande för hans
ekonomi. Ekonomiska ramar styr valet av boende. Arne (1933) gjorde noggranna beräkningar över sin ekonomi när han funderade på att
flytta till ett nytt seniorboende. Han är inte ensam om att ta upp vikten av att hushålla med pengar, att vara försiktig och att inte skuldsätta sig. Många intervjuade är tvingade till att vara sparsamma, och
de måste avstå från en del saker som bredband. De har inte varit
höginkomsttagare när de yrkesarbetande och deras pensioner är inte
höga. En av de intervjuade berättar hur hon ibland måste välja vilka
räkningar hon skall betala och vilka hon kan lämna till ett senare tillfälle. Detta på grund av låg pension.
Nils (1947) tycker att det är bra med upprustning av området även
om han tycker att det kanske går för fort. Han berömmer Hyresbostäder för deras insatser för området, men menar att alla ändringar
inte behöver gå så fort. Henrik (1951) i sin tur menar att Ljura är något speciellt och befarar att detta speciella försvinner i samband med
upprustning:
Henrik: Om man jämför med Hageby, de håller på att renovera. Det
spricker och allt… och det är så skitigt. Men Ljura har sitt ursprung,
det här stabila på nått sätt. Det är därför de flyttar tillbaka, för det är
något… ja.
Intervjuaren: Men tror du att den här ursprungligheten försvinner?
Henrik: Ja, när de håller på att förnyar och det där…de sabbar atmosfären på något sätt. Eller hur? De gör liksom intrång i det kulturella,
för många människor har ju ett kulturellt behov. OK, det är inga lyxlägenheter, men det är ju något visst med dem.
Intervjuaren: Hm… Och det här som är något visst, det är svårt att
sätta ord på?
Henrik: Ja, det är ingen plast och grejor.
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Intervjuaren: Utan det är snickerier från 50-talet?
Henrik: Ja. Som i Hageby då jag bodde med den där tjejen, det var
plast som stod ut och karmarna… Så konstgjort liksom. Och det påverkar ju liksom attityden också. Det blir så plastigt.
Intervjuaren: Men tror du att det kommer att försvinna om de rustar
upp?
Henrik: Ja, vad jag såg på kompisen, eller i hans lägenhet, då hade de
ju satt in klinkers på badrummet och spotlights. Jag vet inte om de har
målat lite och tapetserat, tv-kablar och… Det var det enda de gjorde.
Så, ju i och för sig har de ju inte gjort något större…på det sättet, så
det går väl an. Ja…

Henrik har en kamrat vars lägenhet i Ljura har renoverats. Enligt
Henrik har hyran höjts kraftigt. Kamraten har inte varit nöjd med att
tidningar läggs i särskilda krokar utanför lägenhetsdörren och att
posten skall hämtas från postlådor nere vid ingången. Henrik menar
att Hyresbostäder har ett ekologiskt ansvar vilket är bra i sig, men
han befarar att miljöstationerna på gården lockar flugor vilket kan
medföra epidemier.
Som framgått anser flera intervjuade att Ljura som bostadsområde
har försämrats, att området har fått förfalla. Bertil (1944) och Berit
(1947) tycker inte att den stora skylt som Hyresbostäder har satt upp
på en husgavel i Ljura stämmer med den verklighet som finns i dagens Ljura. Den stämde nog på 1950-talet då Ljura var så nytt. I dag
är enligt Berit och Bertil, Ljura sunkigt och slitet, både invändigt och
utvändigt.
Det finns delade meningar om vad ett nytt bostadsområde, Vasastaden, som byggs på andra sidan av Ljuragatan kommer att betyda för
Ljura och ljurabor. Vasastaden kommer att höja Ljuras status, menar
några intervjuade. Men det finns också motsatta uppfattningar. Till
exempel gillar inte Alberto (1948) att ett helt nytt bostadsområde
byggs. Att den stora gräsmattan utmed Ljuragatan kommer att försvinna är synd tycker han. Han säger också att byggnadstiden kommer att orsaka mycket buller och damm. Han befarar i likhet med
flera intervjuade att det kommer att bli ont om parkeringsplatser
framöver då antalet boende i Ljura ökar.”De förstör Ljura.”, säger
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Bo (1943). Inte heller är Henrik (1951) belåten med att det byggs
nya hus så nära Ljura.
Som sammanfattning kan konstateras att intervjustudien visar att de allra flesta intervjuade inte funderar särskilt mycket på åldrande och
dess konsekvenser vad gäller deras boende. Hur kan man förstå detta? En tolkning är att man litar på samhället och att det finns lösningar den dagen de behövs. De intervjuade tycks vara trygga i förvissningen om att allt kommer att ordna sig i framtiden. Tilliten till
samhällssystemet är med andra ord stor. Man litar på välfärdssamhället. Hareven (2000) menar att det individuella livet måste förstås i
relation till det omgivande samhället och de kulturella, politiska och
ekonomiska skeenden som har betydelse som hinder och möjligheter
i relation till individen och hennes handlingsmöjligheter Man skulle
kunna säga att i denna bemärkelse stämmer det att vi är ’barn av vår
tid’.
Flyttbenägenheten varierar under livsloppet. Äldre människor byter
inte bostad lika ofta som yngre. Efter 30-årsåldern blir flyttningarna
färre och kortare både för kvinnor och för män. Av det kan man dra
en slutsats att där man bor vid 30 års ålder, eller i närheten därav,
kommer man med stor sannolikhet också att fortsätta att bo. Flyttbenägenheten är låg bland de intervjuade. De trivs allt som oftast med
sina lägenheter. Eftersom de flesta husen saknar hiss befarar dock
flera intervjuade att de måste flytta förr eller senare till ett hus med
hiss. Några funderar på att flytta till en billigare lägenhet på grund
av att de hyser farhågor för att hyrorna kommer att höjas. Deras
ekonomi saknar marginaler för hyreshöjningar anser de. De intervjuade trivs med bostadsområdet trots att deras förhållningssätt till
Ljura är komplext och delvis motsägelsefullt. Människor förhåller
sig till den rumsliga världen, till specifika platser. Den plats där man
bor är inte enbart byggnader som bostadshus, skolor, förskolor, affärer och föreningslokaler eller vägar, stigar och parker, utan den är
också en social konstruktion. En plats skapas när människor upplever den, tolkar intryck av det som finns där och berörs känslomässigt. Den skapas av människors närvaro och aktivitet. En plats som
Ljura är inte enbart en fysisk lokalisering utan den är lika med alla
de betydelser som den bär på för människor.
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Avslutande reflektioner
I diskussioner om blivande äldre och äldre är det angeläget att komma ihåg att dessa grupper är heterogena vad gäller till exempel
klasstillhörighet, ekonomiska förutsättningar, livsform och hälsa,
men också sexuell läggning, religiös och etnisk tillhörighet. Inte heller utgör de 21 intervjuade i Ljura en homogen grupp och de kan inte
representera alla äldre personer i Ljura. Likväl finns det likheter som
förenar de flesta av dem. En av dessa likheter är deras relativ låga
utbildning som för det mesta omfattar endast folkskola. En annan
likhet är att de har arbetat inom arbetaryrken. Att deras ekonomiska
resurser är relativt låga är en tredje likhet. Ytterligare en likhet gäller
deras boendekarriär. Den övervägande majoriteten har enbart bott i
hyreslägenheter och de har inte planer på att byta till en annan upplåtelseform i framtiden. Äldre med liknande bakgrund som de i
Ljura är inte unika i dagens Sverige. Deras liv och livsvillkor är betydelsefullt att belysa. Lika viktigt är att beskriva hur de ser på sitt
framtida boende. Därmed nyanseras bilden av blivande äldre och
äldre.
Intervjuerna i Ljura ger kunskap om de intervjuades boendekarriär
genom livsloppet. De är fascinerande berättelser om Sverige som
tycks ligga så långt borta i historien, men i själva verket ligger ganska nära, bara några årtionden bort. Det kan vara svårt för den som är
van vid modern bostadsstandard med alla faciliteter att förstå den
låga bostadsstandard som flera intervjuade beskriver. Deras berättelser ger inblickar i hur dåliga bostadsförhållanden kunde vara så sent
som på 1960-talet för en del av befolkningen i Sverige. Lägenheterna var små, mörka och dragiga. De kunde sakna rinnande vatten och
toalett. I detta läge agerade politiker på många orter. På 1950-talet
byggdes nya stadsdelar i många städer i Sverige, så också i Norrköping. Byggandet fortsatte eftersom behovet av nya bostäder var stort.
1960-talet omtalas i Norrköping som rivningarnas årtionde. I Norrköping var bostadsstandarden mycket låg. I synnerhet i stadens centrala delar var husen i mycket dåligt skick. Då revs hela hus och hela
kvarter i syfte att ge plats åt ny bebyggelse och den ökade trafiken
(Brusman, 2008). De rivningar som genomfördes finns också i flera
intervjuades berättelser.
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Nya hus, kvarter och hela nya stadsdelar byggdes i stället för det
som revs. Stadsdelen Ljura byggdes på 1950-talet. Ljura var en modern stadsdel. Lägenheterna var utrustade med den tidens bekvämligheter. Lägenheterna är med dagens mått mätt relativt små. Men de
som flyttade från omoderna bostäder till moderna lägenheter i Ljura
eller till andra nya stadsdelar upplevde att de kom till ”himmelriket”
som en av de intervjuade utryckte sig. Lägenheterna i de nybyggda
områdena hade välplanerade kök med rinnande vatten. Det fanns
också inomhustoalett. I husens källare fanns tvättstuga med tvättmaskin och mangel. Lägenheterna var varma, de värmdes med centralvärme. Sopor slängdes i ett sopnedkast i trappuppgången. Vardagslivet underlättades, kanske framför allt för kvinnor. De som flyttade
till de moderna lägenheterna gjorde inte enbart en geografisk resa
utan de gjorde också en resa till modernitet.
Intervjuerna har gjorts ur ett livsloppsperspektiv. Perspektivet har
erbjudit en tolkningsram för hur tidigare händelser som till exempel
flyttningar och de omständigheter som är förknippade med dessa
flyttningar påverkar senare händelser i individens liv. Människors liv
är inbäddade i ett historiskt sammanhang. Hur de lever sina liv reflekterar kulturella, ekonomiska, politiska och demografiska förhållanden och händelser. Människor fattar beslut inom ramen för de
möjligheter och de hinder som skapas av historiska och sociala omständigheter. Perspektivet bidrar till att koppla enskilda individers liv
till sociala strukturer i samhället.
Specifikt för de intervjuade är att den övervägande majoriteten av
dem enbart har bott i hyreslägenheter och att de avser att göra så
även i fortsättningen. Även om de flesta intervjuade säger sig vilja
bo kvar hemma kan det inträffa att de av någon anledning ändrar sig
och då måste det finnas boendealternativ för denna kategori äldre.
Deras preferenser måste tas hänsyn till i planering av boende för äldre. Utmärkande är att de intervjuades boendekarriär präglas av försiktighet och måttlighet och att deras flyttningar är förknippade till
specifika händelser i livet. Oftast har flytten till en större bostad
skett i flera steg. När de gifte sig skaffade de sig en större bostad.
Ibland väntade de tills de har fått barn. Allt eftersom familjestorleken ökade ville de ha större boendeyta. När familjestorleken minskade till följd av separation, skilsmässa, dödsfall eller av att barnen
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flyttade hemifrån flyttade de till en mindre lägenhet. I dag funderar
några intervjuade på att flytta till en billigare lägenhet på grund av
att de befarar att hyrorna kommer att höjas. De menar att deras ekonomi saknar marginaler.
Sverige är ett segregerat land vad gäller boende. Bostadssegregation
betyder att vissa kategorier av människor inte har samma tillgång till
bostadsmarknaden som andra. Till följd av detta är befolkningen
ojämnt fördelad exempelvis i städerna (Urban, 2005). I den statliga
utredningen Välfärd vid vägskäl betonas att boendesegregation är
kopplad till andra former av segregation och att det finns en stark
inbördes relation mellan ekonomiska resurser, arbetsmarknadsförankring, hälsostatus och politiska resurser (SOU, 2000:3). Också
äldre personer bor segregerat som den övriga befolkningen. Det är ju
inte fråga om någon homogen grupp. De ekonomiska villkoren är
inte desamma för alla äldre. I den offentliga debatten framställs dagens och kanske framför allt morgondagens äldre som mer rörliga
och mer resursstarka än vad äldre har varit tidigare. Inte sällan sägs
det att allt fler äldre människor kommer att flytta av livsstilsskäl.
Man menar att de som kommer att gå i pension har högre utbildning
och goda inkomster samt att de är rörligare eftersom deras boendekarriär omfattar många flyttningar. En grupp som sällan kommer till
tals i den offentliga debatten är de äldre som bor i hyreslägenhet och
vars boendekarriär omfattar endast flyttningar mellan hyreslägenheter. Intervjustudien i Ljura visar att denna kategori äldre oroar sig för
hyreshöjningar och att de befarar att en hyreshöjning skulle tvinga
dem att flytta till en billigare lägenhet. Deras valmöjlighet gällande
framtida boendekarriär begränsas av deras ekonomiska situation.
Bostaden är en central del i människors liv. Dess betydelse är dock
olika för olika människor och hur människor vill bo skiljer sig såväl
individuellt som under livets olika faser. Under den senare delen av
livet blir boendet allt viktigare. Den yrkesarbetande tillbringar
många av dagens timmar på arbetsplatsen. När man lämnat arbetslivet vistas man med stor sannolikhet mera tid i hemmet. Det kan antas att hemmet därmed får en annan betydelse. Hemmet står oftast
för många positiva innebörder. Dessa innebörder är i stora delar
känslomässiga och identitetsrelaterade. Hemmet skall dock fungera
också ur ett praktiskt och funktionellt perspektiv. När man åldras
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ställs andra krav på bostaden. Den åldrande kroppen kan bli svag,
trött och skröplig. Bostadens läge och utformning kan vara avgörande för om man skall kunna bo kvar eller inte. Sedan länge har kvarboende dominerat diskussionen om de äldres boende. Även de som
intervjuats i Ljura vill gärna bo kvar i sin bostad så länge som möjligt. Studien visar att flera intervjuade säger sig inte tänka särskilt
mycket på framtiden, det egna åldrandet och vilka konsekvenser det
kan få för deras boende i framtiden. Det finns dock också det motsatta förhållningssättet, det vill säga att man vidtar åtgärder och planerar att flytta till en annan typ av boende än den som man har i dag.
Flera av husen i Ljura saknar hiss. Detta kan bli ett stort problem i
framtiden befarar flera intervjuade. När de funderar på framtida
boende lyfter de fram hur viktig en hiss är för deras möjlighet att bo
kvar i hemmet. De som nu saknar hiss i huset misstänker att de kanske måste flytta till ett hus med hiss. De uppvisar en medvetenhet
om att kroppen kan vara en svikande resurs. Om den sviker kan följden bli att man trots allt måste flytta till en annan bostad. Livet har
otaliga vändpunkter (Hareven 2000) som allvarlig sjukdom, inte
minst i livsfasen som äldre. Vändpunkter kan leda till att man måste
ompröva var man skall bo.
Den fysiska och sociala miljön är viktig för individens trivsel och
möjlighet till att bo kvar i sitt hem. Besvärliga trappor, avsaknad av
hiss, höga trösklar och andra brister i bostaden kan leda till att äldre
människor måste flytta från sin bostad. Hur äldre personers möjligheter att röra sig i de lokala miljöerna är kan påverka deras möjligheter att bo kvar på platsen. Detsamma gäller brister i de lokala miljöerna, som till exempel höga trottoarkanter, dålig belysning, avsaknad av parkbänkar och undermålig kollektivtrafik.
De allra flesta intervjuade trivs mycket bra i Ljura. Utöver att området är en fysisk och en social miljö är det också en betydelsefull
plats med skilda innebörder. Bostadsområdet har många goda egenskaper. En av dem är Ljuras närhet till Norrköpings centrum och till
stora köpcentra. En annan egenskap är grönskan och den stora parken i Ljura. En tredje egenskap som framträdet tydligt är att bostadsområdet upplevs som lugnt. Trots detta undviker flera intervjuade att röra sig ute på kvällar och nätter, både i Ljura och i det övriga
Norrköping. För att städer och bostadsområden skall vara välfunge-
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rande och tillgängliga för alla kategorier av invånare måste de vara
och upplevas som trygga och säkra även under kvällar och nätter. Att
rädslan tar över måste motverkas. Esther Madriz (1997) beskriver
hur äldre upplever rädsla i hög utsträckning men att de är mindre
utsatta för brott än till exempel ungdomar. Madriz (1997) kallar detta
för rädslans paradox (se också Åhlfeldt, 2005). De lokala miljöerna
måste underlätta för äldre att förflytta sig (Hagberg, Abramsson &
Lukkarinen Kvist, 2010). Nu är de intervjuades rörelsefrihet delvis
begränsad på grund av deras känsla av otrygghet.
De intervjuade är mindre knutna till sitt bostadsområde än vad som
ofta antas i samhällsdiskussionen. Många av deras, i vardagen nödvändiga aktiviteter, sker utanför Ljura eftersom många serviceverksamheter finns i andra delar av staden. De intervjuades lokala nätverk i grannskapet är litet. Det urbana livet kännetecknas av en
kombination av fysisk närhet till andra människor i grannskapet och
samtidig frånvaro av nära sociala kontakter med grannar. De intervjuades sociala nätverk bestående av familjemedlemmar, släktingar
och gamla arbetskamrater är utspritt över hela staden, men också till
övriga landet, i vissa fall även till andra länder. Studien visar att
geografiska platser, som en stadsdel, inte framstår som strikt avgränsade, snarare kan de beskrivas som knutpunkter i ett rikt nätverk av
sociala relationer (Easthope, 2004; Phillipson, 2007).
Nästan alla intervjuade har fortfarande god förmåga att röra sig i sin
stadsdel och i andra delar staden, de kan resa till andra orter samt
vistas i sin sommar- eller kolonistuga. Studien väcker en del frågor.
Kan de räkna med att kunna upprätthålla många av vardagens aktiviteter när de blir gamla? Orkar de då ta spårvagnen till stadens centrum och bussen till stormarknaden? Kan de cykla till frisören, ta en
promenad till systembolaget eller köra bil till sommarstugan? Kan
de vara med vid familjehändelser som dop, bröllop, födelsedagar
och begravningar? Kan de gå på dans och delta i körsång? Om inte,
kommer det sociala nätverket att tunnas ut och beroendet av stadsdelen och det nära grannskapet att växa? Kommer detta att innebär att
grannar spelar en annan roll än tidigare?
Likaså väcks frågan om hur de intervjuades boendekarriär kommer
att se ut framöver. Kommer de att kunna bo kvar hemma? Vilka är
konsekvenserna av att kroppen åldras och eventuellt blir tröttare och
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allt skröpligare? Vilka alternativ finns på bostadsmarknaden för dem
som av olika anledningar vill eller måste flytta till en annan boendeform? Rent generellt kan konstateras att de äldres individuella preferenser i högre grad än nu måste kunna forma boendet. Deras boendeformer måste bli mer varierade och ta hänsyn till en mångfald sätt att
leva.
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