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Denna uppsats syftar till att undersöka vilken betydelse individer tillskriver olika orter, samt 

vilken inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan av tillhörighet till både den 

ursprungliga och nuvarande orten. I studien inkluderas åtta informanter vilka flyttat från sin 

hemort till en ny bostadsort. Genom kvalitativa intervjuer tolkar dessa individer i 

retroperspektiv de olika orterna, deras flytt från hemorten till bostadsorten, samt vilken 

betydelse deras sociala relationer har för påverkan i känslan av tillhörighet. Den teoretiska 

utgångspunkten ligger i emotionssociologi, social anknytning och dess betydelse för platser, 

samt social organisation. I analysen presenteras olika faser som för informanten varit av 

betydelse i deras liv. I dessa faser har hemorten beskrivits som trygg, med nära relationer till 

familj, släkt, vänner och grannar. Det talas om fenomenet ”alla känner alla”, samt tydliga 

kollektiva föreställningar och beteendemönster. Därefter beskrivs beslutet gällande att flytta 

och den första tiden på bostadsorten. Beslutet att flytta till bostadsorten ställs i relation till de 

sociala kontakter som redan fanns på orten och den första tiden beskrivs som spännande och 

utvecklande. Vissa beskriver denna period som att man nu ”kunde vara sig själv”. Denna fas 

följs av tillökningen av barn i hushållet. Detta innebär en återupptagning, upprätthållning och 

ett skapande av relationerna på både hemorten och bostadsorten. Barnen fungerar som ett 

verktyg för de sociala relationer dessa individer har och inleder. Den relation informanterna 

idag tillskriver hemorten beskrivs i betydelsen av de sociala relationer de har kvar på orten. 

Sociala relationer är även anledningen till varför mina informanter valt stanna kvar på 

bostadsorten. Barnen fyller återigen en funktion där mina informanter tar rollen av att vara ett 

socialt ankare, en person som håller fast fundamentet för familjen som en plats att återkomma 

till.    

 

Nyckelord: Emotioner, migration, beskrivningar, tillhörighet, sociala relationer, hemort, 

bostadsort  

 



 

 

Populärvetenskaplig presentation av uppsatsens innehåll 

Den här uppsatsen handlar om hur individer väljer att beskriva olika orter, samt vilken roll deras 

sociala relationer har för att de ska känna en tillhörighet. I uppsatsen har åtta personer, vilka har 

flyttat från sin hemort på den svenska landsbygden in till en av Sveriges tätorter, intervjuats och 

det är deras upplevelser som inkluderats i denna studie. Studiens mål är att uppmärksamma hur 

människor väljer att beskriva olika orter, hur det är att flytta från sin hemort till en ny bostadsort, 

samt vilken betydelse deras sociala relationer har för påverkan i att dessa individer känner en 

tillhörighet till de olika platserna. Studiens material har insamlats genom kvalitativa intervjuer 

där informanter fått återberätta deras livshistoria från deras barndom i hemorten, till det liv de 

lever idag i bostadsorten. Teoretisk inspiration har hämtats från emotionssociologin, social 

anknytning och dess betydelse för platser, samt social organisation. 

Studiens resultat presenterar den tolkning som gjorts av dessa personers 

återgivningar och tolkningar av sin egen livshistoria. Deras liv har återberättats och tolkats 

genom olika faser som mina informanter beskrivit som betydelsefulla i deras liv. I dessa faser 

har hemorten beskrivits vara en tryggplats, med nära relationer till deras familj, släkt, vänner 

och grannar. Det talas om en gemenskap där ”alla känner alla” och tydliga regler och tankesätt 

för hur en människa ska handla och bete sig. Därefter beskriver dem beslutet om att flytta från 

hemorten till bostadsorten. Beslutet av att flytta har ofta att göra med att de redan känner 

människor som bor på orten eller en partner som skulle flytta dit. Första tiden i bostadsorten 

beskrivs som rolig, spännande och utvecklande. De träffar nya människor med andra intressen 

än dem som fanns på hemorten. Vissa av de intervjuade personerna, beskriver denna period 

som en tid där de nu ”kunde vara sig själva”. Den fas som kommer efter denna är då dem fått 

barn. Under denna period blev det viktigt att komma tillbaka till hemorten så att barnen fick 

träffa sina far- och morföräldrar. Barnen blev även ett sorts verktyg för att lära känna nya 

personer på bostadsorten. Den relation som dessa personer idag tillskriver deras hemort, 

beskrivs genom betydelsen av sociala relationer som de har kvar på orten. Sociala relationer är 

även anledningen till varför dessa personer valt stanna kvar på bostadsorten. Deras barn blir en 

faktor som gör att de vill vara kvar och tar rollen av att vara ett socialt ankare, en person som 

befinner sig på en plats att komma tillbaka till trots att man själv inte längre bor på orten.  
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1 Inledning 
För 200 år sedan levde så mycket som 95 % av den svenska befolkningen på landsbygden, 

något som skiljer sig markant mot de siffror som idag visar att 85 % av befolkningen bor i olika 

tätorter runt om i landet (SCB 2015). Det var i och med 1800-talets industrialisering som en 

stor urbaniseringsprocess inleddes och människor började flytta från landsbygden in till 

tätorterna i sökandet efter arbete. Denna trend höll i sig och år 1930 nådde Sverige en 

demografisk brytpunkt. Det var vid denna tidpunkt urbaniseringen, flytten från landsbygd till 

tätort, hade pågått så pass länge att det nu bodde lika många personer på landsbygden som i 

tätorterna. Ytterligare inflyttning till storstadsregioner och andra stora tätorter i Sverige skedde 

i samband med bygget av det som kallas miljonprogrammet, den stora bostadssatsningen som 

skedde under 1960-talet, samt det flyttningsbidrag som gavs till dem vilka valde att flytta 

närmare arbetstillfällen. Inte förens under 1970-talet nådde den svenska urbanisering en 

stabiliseringsfast där ökningen av den urbana befolkningen inte längre skedde på bekostnad av 

landsortsbefolkningen (Ibid).    

Under en lång tid har migrationsmönster kartlagts i koppling till ekonomiska och 

externa skäl. Det var inte förens i början av 1970-talet, som forskare började ta hänsyn till 

sociala och kulturella faktorer som funktioner till varför människor väljer att migrera (Wiborg 

2005, 417). Just dessa kulturella och sociala faktorer i koppling till den svenska landsbygdens 

glesbefolkning, uppmärksammade SVT under hösten 2016 i olika reportage. De behandlade 

ämnen gällande vad det är som gör Stockholm och storstäderna attraktivare för ungdomar än 

att stanna kvar på landsbygden. I ett av inslagen berättar Jenny Bergvall om den urbana normen 

som cirkulerar kring storstäder. Hon förklarar att det finns en norm som säger att landsbygden 

presenteras som ett omöjligt alternativ och att storstäderna blir lösningen till att förverkliga sig 

själv (Sveriges television, 2016). 

Med hänsyn till de sociala och kulturella faktorerna, vad är det då som antingen 

får en människa att flytta eller stanna? Vad är det som gör att en individ känner hemlängtan och 

en tillhörighet? Är det där man lekte på som barn, där man gick i skolan? Eller är det familjen, 

vännerna och ens bekanta som gör att en plats känns som hemma? Vad det än är om påverkar 

detta, känslan av att vara hemma, är det oftast just en känsla. Mot denna bakgrund, ämnar denna 

studie till att undersöka vad det innebär för en individ att flytta från sin hemort och till en annan 

stad. Vad sker med en människa och hur förhåller sig denne till sin hemort, respektive den nya 

orten som den flyttat till? Vilka känslor uppstår? Och vad har en människas sociala närverk för 

betydelse för anknytning till en plats?  
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1.1 Studiens syfte och frågeställningar 

Syftet med studie är att undersöka vilken betydelse individer tillskriver olika orter, samt vilken 

inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan av tillhörighet till både den ursprungliga och 

nuvarande orten. I studien inkluderas informanter vilka har flyttat från sin hemort till en ny 

bostadsort och det är deras upplevelser som ämnas att undersökas. Genom kvalitativa intervjuer 

med biografiskintervjumetod, kommer det i retroperspektiv återberättas hur dessa individer 

väljer att beskriva och tolka dessa olika orter, deras flytt från hemorten till bostadsorten samt 

hur de upplever att deras sociala relationer påverkar deras tillhörighet till de olika platserna. 

  För att kunna uppfylla syftet med min studie har jag valt att fokusera på tre olika 

frågor. Dessa tre frågor, hoppas jag skall kunna skapa en förståelse för människors upplevelser 

och känslor gällande en plats betydelse, att flytta från sin hemort till en ny bostadsort och vilken 

roll en persons sociala kontaktnät har för känslan av tillhörighet. Mina tre följande 

frågeställningar är: 

 

1) Hur beskriver dessa individer sin hemort respektive sin nuvarande bostadsort? 

2) Vilken betydelse beskriver dessa individer att deras sociala kontaktnät har för känslan av 

tillhörighet till sin hemort/bostadsort?  

3) Finns det några gemensamma nämnare hos dessa individer?  

 

Denna uppsats avgränsningar har gjorts gällande valet av informanter och deras ursprung. Det 

har valts en homogen grupp, där alla är svenskfödda, med en bakgrund i en svensk ort på 

landsbygden och som idag har flyttat till en specifik stad i Sverige (Jordbruksverket, 2015). 

Informanterna som inkluderats i denna studie, kommer alla från orter som ligger minst en 

timmes bilfärd ifrån den utvalda staden där studiens informanter hämtats ifrån. Distansen 

mellan bostadsorten och hemorten sågs vara viktig, detta för att det skapar ett förhållningssätt 

till de olika orterna och relationen emellan dem. Till studien valdes även att insamla informanter 

från en specifik stad. Denna stad valdes på grund av att den, i sin egenskap som studentstad, 

lockar människor från olika delar av Sverige. Det sågs som en fördel att använda denna stad 

som utgångspunkt då sannolikheten att hitta informanter som skulle passa mitt urval var stor.  

 Studien hoppas kunna bidra med ytterligare perspektiv på den betydelse som 

individer tillskriver platser samt hur sociala relationer påverkar en människas anknytning och 

tillhörighet till en ort. Studien hoppas speciellt kunna öka förståelsen för vad som påverkar 
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känslan av anknytning för de som någon gång upplevt en flytt från sin hemort till en ny 

bostadsort. 

 

1.1 Disposition 

Denna studies kommer presenteras i fem delar. Den nästkommande delen, ger en överblick av 

den bakgrund som studien förhåller sig till, samt ett utdrag av tidigare forskning inom ämnet. 

Därefter presenteras de teorier som valts ut för studiens syfte. I denna del kommer en kort 

redogörelse för emotionssociologi och emotioners betydelse, teori av Wiborg gällande 

anknytning och identitet samt ett avsnitt gällande teorier om social organisation skapade av 

Cooley. Därefter introduceras de metodologiska val och överväganden som utformats i studien. 

Här kommer bland annat den biografiska intervjumetoden samt det narrativa perspektivet på 

forskning presenteras. Studiens fjärde del presenterar den analys som gjorts av det empiriska 

materialet. Här presenteras tolkningar av informanternas livshistoria och en analys av de 

känslor och uttryck de återgivit då de tolkat deras upplevelser gällande hemorten, bostadsorten 

och vad deras sociala relationer har för påverkan för deras anknytning till dessa. Studien 

avslutas med en sammanfattning av de resultat det empiriska materialets givit och en diskussion 

kring detta.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning inom fältet 
Den genomsnittliga svensken flyttar cirka 10 gånger under sin livstid. Av dessa tillfällen där 

individen byter bostad, sker flytten endast 3 gånger över kommungränsen och till mestadels på 

kortare avstånd än 10 mil från den tidigare bostadsplatsen (Stjernström 1998, 84–85). Men vad 

är det som får en människa att flytta? Vilka faktorer påverkar vår migration inom landet? I 

denna del kommer en bakgrund och tidigare forskning inom fältet att presenteras. Syftet med 

detta är att lära känna det område denna studie gör en djupdykning i.  

 

2.1 Migration och urbanisering i Sverige 

Under de senaste 200 åren har stora förflyttningar gjorts inom Sverige. Denna förflyttning har 

skett i form av en migrationsprocess, från den svenska landsbygden till tätorter (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Detta fenomen förklarar SCB genom begreppet urbanisering. SCB 

definierar urbanisering bland annat som den geografiska rörelse människor har gjort då de 

flyttat från landet in till städer (ibid). Urbanisering kan även förklaras som det fenomen, där 

man försöker beskriva skillnaderna i befolkningens storlek mellan städerna och på 

landsbygden, samt hur dessa förhåller sig till varandra. Detta innebär att om det påstås att 

urbaniseringen ökar, innebär detta inte nödvändigtvis att fler människor flyttar från 

landsbygden till städer. Det kan även vara att befolkningen, utan in/utflyttning, minskar eller 

ökar i sin mängd (ibid).  

 I och med händelser som 1800-talets industrialisering och senare under 1900-talet 

då miljonprogramprojektet aktualiserades, flyttade människor in till de större städerna i sökande 

efter jobb och bostad (ibid). Idag sker fortfarande urbanisering, men inte likt den stora 

arbetskraftsinvandringen som hade sin start i och med industrialiseringen. Sedan 1970-talet har 

urbaniseringen nått en stabiliseringsfas i Sverige där dessa stora omflyttningar har minskat. Den 

urbanisering som det idag talas om, är istället den storleksskillnad som finns mellan 

landsbygden och tätorter. Denna har sin bakgrund i den invandring som skett till Sveriges olika 

tätorter de senaste 20–30 åren, samt att det har fötts fler i dessa områden (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Ökning av människor i städerna sker, men inte på bekostnad av en 

minskad landsort, så som det gjorde under tidigare år (Ibid). I Sverige är den geografiska 

mobiliteten som högst då människor är i 20–30 år åldern. Denna mobilitet förklaras ofta mot en 

bakgrund av att det under denna period i livet sker mest förändringar i livscykeln eller hushållet 

hos individer (Svensson 2006, 32).   

 



5 

 

2.2 De sociala aspekterna gällande migration 

Människor och deras migrationsmönster har under en lång period varit intressant för forskare. 

Vilka drivkrafter som ligger till grund för dem, har länge förklarats genom mer instrumentella 

och materiella förklaringar som arbete, utbildningsmöjligheter och liknande. Forskare inom 

migration har länge hänvisat till dessa faktorer och det som kallas ”pull-push-teorin” (Svensson 

2006, 33). Denna teori presenterades under 1800-talet och talar om ”push” och ”pull”-faktorer.  

Push-faktorerna hänvisas till att vara negativa faktorer som finns i en individs omgivning, 

exempelvis arbetslöshet och brist på utbildningsmöjligheter. Detta medan pull-faktorer är 

sådana som är de omvända, faktorer som gör att omgivningen upplevs positiv och attraktiv.  

Migration kopplas samman i pull-push-teorin med rationalitet och att anledningen till att en 

individ flyttar handlar om en nyttomaximeringsfunktion. Denna nyttomaximeringsfunktion 

fungerar på sådant sätt att individen gör en bedömning av rådande push och pull faktorer. 

Genom övervägning väljer den att flytta till platser där det förväntas kunna skaffas en större 

nytta än på sin nuvarande bostadsort (Ibid, 33–34). Detta gör att det som hamnar i fokus till 

varför en individ väljer att flytta är av ekonomisk karaktär. Framförallt hävdar teorin att 

individen tar ett rationellt beslut om hur orten kan maximera deras möjligheter, att de 

exempelvis kan utbilda sig eller få ett arbete (Ibid, 34).  

 Pull-push-teorin har länge kritiserats, både för att förenkla processen, men även 

för att se människan som mer individualistisk än vad den egentligen är. Kritiken får även teorin, 

då den uppges ge människan egenskapen av att vara mer rationell än vad den egentligen är. För 

trots att de motiv som ”pull-push-teorin” tar upp är viktiga faktorer, får dessa inte vara de enda 

som uppmärksammas (Jackson 1986, 14). De faktorer som teorin speciellt missar är dem av 

social betydelse. Forskare har på senare tid uppmärksammat att mönster som har ett socialt 

sammanhang, där den enskilde individens handlande är en del av ett större sammanhang, är en 

viktig del i migrationsprocesser. Migration blir därav något som står i relation till en individs 

sociala nätverk och sammanhang (Svensson 2006, 34; Stjernström 1998, 9).  

 

2.2.1 Flytta nära, långt bort   

I en avhandling av Stjernström (1998) behandlar han ämnet sociala nätverk och deras betydelse 

då individer väljer bostadsort. Utifrån en kvantitativ analys studerar han två olika grupper som 

han kallar ”stannargruppen” och ”flyttargruppen” (Stjernström 1998, 11). Hans studie grundar 

sig på fyra hypoteser som han testar gentemot ett datamaterial på 5000 individer. Genom sitt 

material presenterar han de anledningar till varför människor väljer att stanna eller byta 
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bostadsort, samt vilken betydelse dessa individer fäster vid sitt kvarblivande eller sin flytt till 

deras sociala nätverk (Ibid, 9).  

Stjernström talar om det han kallar för ”sociala öar” (områden där individ har täta 

sociala kontakter) och deras inverkan på vart en individ är benägen att flytta (ibid, 30). Hans 

studie visar på att vart en individ har dessa ”sociala öar”, där individen har släkt och tidigare 

sociala kontakter, står i relation till vart en den väljer att flytta. Ofta hade hans informanter 

redan besökt orten ett antal gånger innan dem flyttade dit (Ibid, 100). Endast 10 % av 

Stjernströms informanter var sådana ”svarta hål”-flyttare som flyttat till en ort utan att känna 

någon på platsen sedan tidigare (Ibid, 102).      

I kontrast till varför en väljer att flytta till en destination, kan det även vara viktigt 

att titta på vad som gör att människor väljer att stanna på en ort. Stjernström hävdar att förutom 

sådana faktorer som boende, arbete och trivsel, ges stannarnas stabilitet en förklaring i hur 

social förankrade dessa är i orten, samt hur länge de har bott på den. När individer växer in i 

nya sociala sammanhang, speciellt där tidigare släktrelationer saknades, etablerar hushållen 

kontakter med grannar, arbetskamrater, föreningar. Detta gör att det skapas nya så kallade 

”sociala embryon” till orten. Skulle det även vara så att barnen i hushållet efter utflyttning väljer 

att bosätta sig i samma stad eller kommun, menar Stjernström att det har skapats nya 

släktrelaterade sociala nätverk. Han kallar detta ”insider advantages” och hävdar att 

sannolikheten att individer med denna typ av social stabilitet flyttar är väldigt liten (Ibid, 108).  

 

2.2.2 Sociala relationer och definitionen av plats  

Denna sociala och emotionella bindning till en ort är viktig, även om den enligt Stjernström, är 

svår att sätta ord på. Stjernström finner att den sociala och emotionella betydelse som en individ 

tillskriver en ort, arbetar i växelverkan med faktorer som tid och hur pass närvarande alternativt 

frånvarande individen är på orten. Detta menar han påverkar den sociala anknytningen individer 

har till en plats och hur pass benägen en är till att flytta (Stjernström 1998, 118). Relationen till 

en plats och hur den får en betydelse genom egenskaper som individen tillskriver den, talar 

Andersson om i sin studie gällande svensk urbanisering och dess processer (1987).  Andersson 

hänvisar till att vi refererar till platser genom händelser eller personer. Platsen blir därmed ett 

individuellt ”territorium” med unika egenskaper. Detta gör att en plats får mer egenskaper än 

endast deras geografiska placering, den får även egenskaper i och med de händelser som 

individen har upplevt där eller de människor som denne känner eller har känt. Detta kan även 

påverka att en specifik plats kan tillskrivas flera olika egenskaper. Detta på grund av att olika 
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individer har olika erfarenheter och sociala relationer kopplat till platsen (Andersson 1987, 

237).  

Detta är något som även andra forskare inom migrationsforskning tagit fasta på. 

Boyd hävdar att sociala relationer är något som både förmedlar och formar effekten av sociala 

och ekonomiska strukturer av individer, familjer och hushåll. Sociala nätverk förmedlar 

information om platser och dess egenskaper. Detta gör att när en individ väljer att migrera, ska 

det ses som en social produkt påverkad av dessa sociala effekter – inte individuella val gjorda 

av individuella aktörer (Boyd 1989, 642). För henne blir familjen ett exempel på detta. Familjen 

som en social grupp fungerar i hennes mening, som ett nätverk och informationsledning vilket 

förmedlar och influerar migrationsbeslut (Ibid, 643).  

 

2.3 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning  

De studier som presenterats här ovan är antingen strikt teoretiska eller kvantitativa i sin 

utformning. Stjernström skriver gällande sin studie, att enkäten inte säger något direkt om det 

sociala nätverkets riktning, kvalité eller intensitet. Det den förmedlar är dock en övergripande 

bild om vilka sociala faktorer som har en betydelse för individens beslut att flytta från eller 

stanna kvar på en ort. Detta då vi får en uppfattning om det genom informanternas svar gällande 

vart deras släkt är lokaliserad, vilken relation en har till sin uppväxtort, vilken kontakt en hade 

med destinationen innan flyttning, besöksfält samt besöksfrekvensen i både uppväxtort samt 

destinationsort innan flyttning. För att få en djupare förståelse för hur relationernas kvalité, hur 

emotioner placeras i samband med migration och vad som gör att en individ flyttar, anser 

Stjernberg att intervjuer kan ge en kompletterande förståelse för detta (Ibid, 90).  

Även Boyd talar om detta i sin forskning, att migrationsforskningen fortfarande 

faller inom kategorier av makro- och mesoperspektiv. Sällan uppmärksammar forskare 

individen och vad denne känner och har upplevt, i samband med migration och de faktorer som 

denne skapar mening kring flytten (Boyd 1989, 643). Detta skapar en relevans för den forskning 

som kommer bedrivas i denna studie. Detta på grund av att fokus kommer ligger vid 

informanternas livshistoria, deras tolkning av denna och vilka emotioner som de tillsätter sina 

upplevelser. Detta kan, som Stjernström skriver, ge en kompletterande bild av sociala 

nätverkets riktning, kvalité eller intensitet. 
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3 Teori 
I detta avsnitt kommer de teoretiska grunderna för studien att presenteras. Detta görs först 

genom en kort introduktion av emotionssociologin och några av dess perspektiv, samt vilken 

betydelse emotioner har för att en människas handlande samt känsla av tillhörighet.  

Därefter kommer teori angående beskrivningar gällande orter och sociala 

relationer att uppmärksammas. Detta är något Wiborg tagit fasta på i sin studie gällande norska 

studenter från landsbygden som flyttat till en större stad för att studera. I denna studie använder 

hon sig av beskrivningar av känslor, detta för att skapa förståelse för hur individer tillskriver 

platser betydelse. Till sist kommer teori av Cooley att presenteras. Hans mål är att förklara hur 

social identitet och gruppåverkan uppkommer i samhället.   

Dessa tre teoretiska utgångspunkter hoppas kunna fungera som underlag till 

analysen av mina informanters livsberättelser och de olika faser, emotioner och relationer som 

beskrivs.  

 

3.1 Emotionssociologi  

Inom sociologin har det länge funnits försök och förslag till att finna mönster och förklaringar 

till att förstå samhället struktur och de olika kulturer som finns inom det. Förklaringar gällande 

emotioners betydelse i samspel med sociala och kulturella mönster, var en av de grenar som 

inte blev relevant förens senare delen av 1900-talet inom fältet. Denna typ av tradition där 

emotioner och dess påverkan för samhällsbyggnad, har därefter varit en av de centrala grenarna 

inom forskning på mikronivå inom sociologin. Forskare har uppmärksammat att det finns en 

viktig länk mellan emotioner och mikro- och makronivåer inom sociala interaktion och 

samhällets struktur (Turner & Stets 2005, 1–2). I och med uppmärksammandet, har emotioner 

blivit beskrivet som det lim som binder samman människor och genererar en känsla av 

samhörighet och förpliktelse (Ibid). 

 En problematik som funnits inom emotionssociologin är hur man skall definiera 

emotioner som begrepp och vad det är som menas när man hänvisar till dessa. Det finns idag 

ingen ren definition av detta, utan det som hänvisas till är mer eller mindre vedertagna 

förklaringar. Turner och Stets tolkning gällande hur man ska förstå emotioner som term, 

förklarar de på följande sätt: 

 
We are asserting that this concept subsumes the phenomena denoted by other labels – sentiments, 

affect, feelings, and the like (Turner & Stets 2005, 2). 
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Det är inte endast definitionen av emotioner som varit omstritt inom emotionssociologin. Inom 

fältet finns det även en pågående diskussion gällande vilket perspektiv som ska användas för 

att förklara hur emotioner uppkommer. Dessa varierar mellan de tre perspektiven organiska, 

socialkonstruktivistiska och det interaktionella perspektivet. Dessa tre perspektiv skildrar olika 

förklaringar om vad det är som får emotioner att uppstå och vad de grundas i. Det organiska 

perspektivet utgår från biologin och hävdar att ursprunget för de känslor som människan har är 

rent biologiska och fysiologiska i sin uppkomst. Detta medan det socialkonstruktivistiska 

perspektivet, hänvisar till att emotioner är socialt konstruerade produkter och att vad en 

människa känner, endast står i relation till de rådande sociala och kulturella normer som denna 

har i sin omgivning. Det sistnämnda perspektivet, det interaktionella, hänvisar till en bindning 

mellan dessa två perspektiv, där en människas emotioner likaväl är socialt konstruerade som en 

del av biologiska reaktioner på händelser (Dahlgren & Starrin 2012, 18).   

 Trots dessa skilda meningar om känslors uppkomst, ses de som motiverande 

krafter i människans handlande. De fungerar som ett element av drivkraft vilka tvingar eller 

motiverar människan till ett handlande, detta både på individ- och gruppnivå (Turner & Stets 

2005, 10–11). De känslor som uppstår hos en människa, menar Wettergren, kategoriseras och 

struktureras i ett system av känslo- och uttrycksregler, något som människan lärt sig genom 

vardaglig socialisation med sin omgivning. Det sker en habituering, en inlärning, genom 

socialisationen med sin omgivning, där känslorna och deras uttryck ges ett sammanhang för när 

de skall användas och i vilket sammanhang de är legitima. Detta tillsammans med språket gör 

det möjligt att klassificera, reflektera och sedan hantera emotioner och dess processer, något 

hon kallar för emotionsregimer (Wettergren 2013, 30). Emotionsregimer talar om att det finns 

kunskap och språk om emotioner som formar praktiker, att det finns vissa regler och 

föreställningar om vad som är sant och falskt, kring upplevda känslor och dess utlopp. Dessa 

praktiker har dessutom en funktion av att fungera som en del i hur en individ tolkar sin sociala 

verklighet. Känslor som trygghet påtalar om en normalitet i sammanhanget, medan det som 

känns otrygghet istället pekar på en abnormalitet. Att en människa uppför sig i enlighet med de 

känslo- och uttrycksregler som påbjuds i samhället, innebär att de beter sig inom de normer 

som påtalar om en normalitet, samtidigt som de som inte gör detta blir klassificerade som 

annorlunda och missplacerade (ibid, 31–32). Dessa emotionsregimer finns som diskurser inom 

samhället och det är utifrån dessa som individen skapar sitt register av emotioner. Dessa 

fungerar som subtila regler och förhållningsmönster som människan lever efter i sitt 

emotionella agerande. Det handlar alltså om regler för uppträdande och dessa lärs ut av 

individens familj, skolan, media och andra institutioner i samhället (Ibid, 32).  
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 Emotionsregimer varierar från samhälle till samhälle och kultur till kultur. 

Därmed finns det situationer där människor med olika emotionsregimer uppfattar varandra som 

eventuellt dramatiska eller kalla. Det handlar helt enkelt om att dessa två olika grupper är 

produkter av olika socialiserade emotionshanteringar som tar uttryck på olika sätt (ibid, 33). 

Varför människor ingår i olika emotionsregimer, förklaras vara på grund av att människor 

socialiseras på olika sätt. Denna socialisation och tillhörighet till en regim, startar tidig och sker 

genom att barn får sina emotioner både positivt och negativt bekräftade av sin omgivning. 

Genom att bekräfta och agera inom den aktuella emotionsregimen, får man som individ 

bekräftelse på att man tillhör en grupp. Att lära sig vilka emotioner som är de ”normala”, menar 

Wettergren är viktigt i utformningen och reproduktionen av sociala strukturer och institutioner 

(ibid, 38–39). Det är genom emotionsregimerna och emotioner som människan lär känna sin 

omvärld och vilken relation som denne har till denna (Dahlgren & Starrin 2012, 18). Emotioner 

utger signaler och en känsla av tillhörighet i vår relation till andra människor. De ger ett uttryck 

för i vilka sammanhang och vart vi individer känner oss hemma (ibid). 

 

3.2 Social anknytning och dess betydelse för platser  

Som vi kan läsa ovan, ges en beskrivning av emotioner och hur individen genom dem, 

igenkänning, språk och handlingar uttrycker sin position i samhället. I språket och de emotioner 

som en individ uttrycker, kan vi få kännedom om hur den uppfattar olika fenomen, samt 

huruvida dessa anses vara normala eller abnormala i deras livsvärld. Beskrivningar och 

berättelser av fenomen ges därmed en djupare förståelse i hur en människa väljer beskriva och 

tillsätta känslor till dem. 

Hur individer beskriver, exempelvis platser eller sociala relationer, kan ge oss en 

bättre förståelse för vilken innebörd den har. I en studie av Wiborg, använder hon sig just av 

beskrivningar av känslor och hur individer tillskriver betydelse gällande platser för att skapa en 

förståelse för dessa. Till detta vill hon se hur platser påverkar och relateras till i formningen av 

identitet, detta i ett samhälle som blivit allt mer mobilt. I intervjuer med studenter från den 

norska landsbygden, som flyttat in till en större stad för att studera, ber hon dessa att beskriva 

sin hemort och vilken relation dem har till den. Genom att tillhandahålla dessa beskrivningar, 

vill hon skapa klarhet i hur man talar om sin hemort och vilka emotioner som tillskrivs platser 

(Wiborg 2004, 416). 

 Wiborg hävdar att i en värld där definitionen av tillhörighet blivit allt mer flyktig, 

skapas ett behov av att kunna reflektera över en plats och dess betydelse på ett objektivt och 

reflexivt sätt. Då traditionella studier kring migration presenterats i kvantitativa bilder gällande 
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dess process och flyttmönster, har det numera blivit viktigt att fokusera på levnadsmönster och 

sociala relationer. Aspekter av tillhörighet, människors relation till en plats, gör att sociala 

relationer, livsstil och symboler blir en viktig del för att förstå anknytning (ibid, 417). 

Beskrivningarna ger forskaren en uppfattning om individens relation till platsen, dess sociala 

relationer och hur dessa presenteras. Detta kan exemplifieras i att om beskrivningen av en plats 

skulle vara att den är inrutad, bakåtsträvande och att man har få relationer på den, kan det antas 

att individen inte känner någon nämnvärd anknytning till denna plats. Detta kan antas vara 

omvänt om den beskrivs utifrån positiva egenskaper och flera sociala relationer. Det som går 

att se här är att, hur vi beskriver en plats ger den bara inte platsen en identitet, utan även till de 

människor som lever och verkar inom den och vise versa. Beskrivningar av platser och ens 

relation till dessa, skildrar även en själv som person och sin identitet (ibid). Wiborg beskriver 

det som:  

 
The meaning people ascribe to their home places, and how they describe their relationship to their 

home place, can therefore be considered as a part of their formation and management of identity 

(Wiborg 2004, 417). 

 

I Wiborgs studie framkommer att det finns olika sätt att förhålla sig till den plats som man en 

gång tillhörde och tillhör. Genom att återge sin egen berättelse får individen en chans till att 

välja hur den vill beskriva och tala om sin hemort. Hur detta ter sig, menar Wiborg, utgörs i 

förhållande till dennes sociala och kulturella position och hur dessa tillsammans tillskriver en 

mening för ens identitet och tillhörighet. Detta kan göra att samma stad får olika beskrivningar 

beroende på vem det är som berättar om den. Därav blir en individs koppling och anknytning 

till en plats, ett sätt att tala om social och kulturella anknytningar och den relation den har till 

dessa. Hur en individ väljer att beskriva en plats, blir därmed ett sätt som gör att man kan koda 

de sociala och kulturella bindningarna denne har till den (Ibid, 428).  

Den ökade sociala och rumsliga mobiliteten hävda Wiborg utmanar det 

traditionella sättet att länka identitet och plats. Detta leder till att när vi pratar om identitet, 

måste vi se till flera aspekter som påverkar och formger den. Tidigare sätt att se på identitet 

som något kollektivt och platsbundet, har idag blivit fragmenterat och individuellt med den 

ökade mobiliteten. Detta gör att faktorer som vänskap, omgivning och livsstil måste ges en 

mening, oavsett om dessa beskrivs utifrån ett negativ eller positivt perspektiv (Ibid, 429). Plats 

ska ses som en kulturell konstruktion menar Wiborg, då den innehåller mer än materiella 

egenskaper och en geografisk positionering. Även skall det uppmärksammas att i relation till 

detta, att trots att man bor på ett ställe, betyder detta inte nödvändigtvis att man känner en 
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anknytning till den. Wiborg menar att identitet och formationen av denna, måste ses utifrån en 

modern kontext som en multi-lokal process vilken inkluderar olika platser på olika sätt och att 

vilken anknytning en person har till en viss plats, kommer att variera över tid (Ibid).       

 
Attachment to place is a multidimensional and dynamic phenomenon where different aspects of 

place can be used, as practice, in the construction of images or as narratives in the formation and 

management of identity (Wiborg 2004, 429). 

 

 

3.3 Social organisation 

Som vi nu läst ovan, måste vi expandera vårt synsätt gällande vad som gör att en plats får en 

betydelse. I emotionssociologins förklaring angående sociala mönster och kulturella påbud, ges 

känslor och en människas roll genom socialisation av en specifik grupp en förklaring. Vidare 

beskriver Wiborg betydelsen av en växelverkan mellan sociala och kulturella relationer och hur 

dessa tar uttryck i en människas sätt att prata om en plats. Men hur skall vi se på dessa grupper 

och deras uppkomst? Förutom internalisering av känslomönster, hur kan man vidare förklara 

uppståndelsen av gruppidentitet och sociala normer? Detta ger sociologen Cooley en djupare 

förklaring till i sin bok Social organization – a study of the larger mind (1929).  

Cooley hävdar att sociala relationer är en koppling av noder som tillsammans 

organiserar samhället, från individnivå till institutioner och tillbaka igen. Samhällets 

organisation baserar sig på mellanmänskliga interaktioner och samspel och det är utifrån dessa 

som det mänskliga tänkandet utgår ifrån i bildandet av grupper och samhällsfunktioner (ibid, 

11). Cooley hävdar att individens självuppfattning aldrig kommer ur tomma intet, utan är byggt 

på tankar och ideal som internaliseras i människan genom individer i specifika grupper. Dessa 

grupper ger människan ett perspektiv på världen och kommer i många olika former men enligt 

Cooley, startas i det han kallar primärgrupper och dess ideal (ibid, 5).  

 
Without forgetting to see life as individuals, we must learn to see it also as types, processes, 

organizations, the latter being just as real as the former. And especially, in order to see the matter 

truly, should we be able to interperet individual by wholes, and vice versa (Cooley 1929, 22). 

 

3.3.1 Primärgrupper   

Enligt Cooley kännetecknas primärgrupper av de relationer som består av en reguljär, daglig, 

fysisk kontakt och samverkan. Att en grupp är primär, innebär att gruppen karaktäriseras av en 

relativt liten uppsättning av deltagare. Dessa deltagare och gruppen, kännetecknas av relativt 

homogena och sammanstämda individer som, genom en regelbunden kontakt, har en relation 

som sträcker sig över en tid. Trots att denna grupp kan tyckas beskrivas som ett verk av 
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kugghjul, leder en förändring inom denna grupp till att påverka alla andra faktorer som 

uppehåller gruppdynamiken (Ibid, 23).  

Det är utifrån dessa relationer som individen skapar sitt eget självmedvetande och 

perspektiv på omvärlden. Genom en internaliseringsprocess av individer inom gruppen, skapas 

en identifikation för vem man är i koppling till detta ”vi”:et. Denna grupp behöver 

nödvändigtvis inte vara ett kluster av harmoni och förståelse, men har ett fundament där 

individerna i gruppen har samma typ av världsåskådning (Ibid, 23). Gruppens storlek har 

betydelse för om den skall ses som primär eller ej. Endast två personer är inte tillräckligt för att 

bygga en primärgrupp, exempelvis makar. Utan dessa kan ses som en sub-primärgrupp vilket 

skapas utifrån primärgruppen. Cooleys teori utgår ifrån att det är familjen som är den 

fundamentala primärgruppen. Han förklarar att ett kluster med vuxna, barn och äldre visar på 

ett kärnumgänge som kännetecknar primärgruppen, något som är ett universellt mönster vilket 

kan ses i alla samhällen (Ibid, 24).  

Primärgrupper är just primära för att de ger en individ dennes första och mest 

fullständiga förståelse och erfarenhet av vad en social enhet är. Primärgruppen är även speciell 

på det sättet att den sällan förändrar sig så som andra mer flyktiga relationer. Dessa andra 

relationer och grupper kallar Cooley sekundära relationer/sekundära grupper. Dessa sekundära 

grupper och relationer refererar till grupper av människor som inte har samma emotionella 

betydelse som medlemmarna i primärgruppen. Dessa skapas i praktiska syften, så som på en 

arbetsplats och har en mer formell karaktär. Till skillnad mot primärgruppen statiska relationer, 

består sekundärgrupper av kortvariga relationer som rör sig runt den primära (Ibid, 27ff.).  

På grund av primärgruppens betydelse, menar Cooley, att vi aldrig kan tolka 

individuella agerande utan att inkludera sociala faktorer som finns runt denna. Primärgrupper 

skall därför förstås som en del av fundamentet för samhället och det sociala medvetandet. Det 

är genom primärgrupperna, samhällets struktur ter sig och verkar inom, detta genom 

socialisationen av en specifik livsvärld som förenar människor (ibid, 29ff.). 

 

3.3.2 Primära Ideal  

Trots att dessa grupper är fundamentala för både individen och för samhället, är det relationer 

som en måste vårda då dem lika väl kan förbättras som förfalla, allt beroende av mängden 

interaktion (Ibid, 29ff.). Det är genom kommunikation och gemensamma ideal primärgrupperna 

överlever. Kommunikation och interaktion är tillsammans mekanismen som gör det möjligt för 

att mänskliga relationer ska kunna existera och utvecklas. Kommunikation kan komma i många 

olika former, men är ett medel som sträcker sig över tid och rum (Ibid, 61). Interaktion och 
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kommunikation, tillsammans med primärgruppens ideal skapar en stark social enhet. 

Människor inom en primärgrupp ger form till vissa sociala ideal. Dessa grundar sig på att dem 

har liknande erfarenheter, något som är viktigt för att en primärgrupp ens skall kunna 

uppkomma från början. Dessa ideal kan bestå av att gruppen har liknande tankesätt och 

traditioner, vilket påverkar hur en människa agerar och ser på världen (Ibid, 32). De utgör även 

en del av den process som socialiserar individen och ger den normer som denne handlar efter 

och utgör dennes personlighet. Genom att dela gemensamma ideal förstärks ytterligare denna 

”vi”-känsla som kännetecknar primärgruppen (ibid, 38–39).  

 

3.3 Sammanfattning 

I detta kapitel gavs en introduktion till de teoretiska aspekterna som denna studies analys 

kommer utgå ifrån. Genom en introduktion och förklaring av emotionssociologin vill jag uppnå 

en förståelse för vikten av emotioner i samspel med sociala och kulturella mönster. Min 

förhoppning är att genom emotionssociologin, kunna ge en förklaring och en djupare förståelse 

i mina informanters återberättande av emotioner i deras livshistoria. 

 Syftet med att inkludera Wiborg och Cooley är för att placera individen och 

dennes anknytning i relation till plats samt betydelsen av sociala relationer och hur dessa 

påverkar individen. Dessa två teorier blir viktiga i sammankopplingen av plats, identitet och 

sociala relationer då mina informanter tolkar sin livsberättelse och vad som varit betydande i 

anknytningen till de olika orterna.  

 Genom min studie hoppas jag kunna skapa en växelverkan mellan dessa tre teorier 

och visa på ett samband mellan emotioner, beskrivningar av platser och sociala relationer. Detta 

genom en tolkning av en individs livsberättelse och hur dessa tolkar vad som varit av betydelse 

då de berättar om sin hemort, bostadsort, deras flytt och hur de sociala relationerna påverkar 

samt skapar tillhörighet till de olika platserna.   
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4 Metod 
Som tidigare beskrivet syftar denna studie till att undersöka vilken betydelse individer 

tillskriver olika orter, samt vilken inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan av 

tillhörighet till både den ursprungliga och nuvarande orten. I och med detta blev det naturliga 

valet att använda sig av den kvalitativa metodtekniken intervju. För att ytterligare fokusera 

intervjuerna, valde jag även att inkludera en biografisk intervjumetod.  

 I detta avsnitt av studien presenteras en förklaring av den biografiska 

intervjumetoden och det narrativa perspektivet, motiveringen av val av informanter, 

tillvägagången för att komma i kontakt med fältet och genomförandet av intervjuer, hur det 

empiriska materialet analyserats, positioneringen i studien samt de etiska överväganden som 

tagits hänsyn till i utformandet och utförandet av studien.  

 

4.2 Skifte i studiens syfte  

Det skall tydliggöras är att när denna studie tog sitt avstamp, låg syftet vid att undersöka hur 

individer som kommer från det som definieras som den svenska landsbygden, har upplevt att 

flytta till en större stad. Uppsatsens vikt skulle ligga i jämförelsen mellan det som kan uppfattas 

som storstadens mer urbana livsstil, gentemot det mer inrutade lantliga. Jag valde därav 

informanter utifrån ett urval, där alla kom från orter som definieras tillhöra den svenska 

landsbygden (Jordbruksverket, 2015). Det som dock inträffade under studiens uppstart och i 

genomförandet av mina första intervjuer, var att jag upptäckte ett mönster som skilde sig från 

de förväntade svaren jag trodde att jag skulle få av mina informanter. Istället för att förklara 

skälen till varför de flyttat utifrån urbana och rurala motiv, uttrycktes istället känslor kopplade 

till sociala relationer och anknytning. Deras livshistoria centrerades runt sociala relationer, som 

är eller varit viktiga för dem i olika faser i sina liv och deras relation till både hemorten och 

bostadsorten.  

  Då mina informanter beskrev sin livshistoria och sina relationer genom känslor 

av trygghet, säkerhet, välkomnande, insåg jag att vad som gör en stad till ett hem är mer än den 

fysiska platsen och vilket utbud denna har. Det som även blev intressant var hur dessa individer, 

som är mellan åldrarna 46–60, beskrev hur deras relation till orterna hade ändrats i samband 

med tillkomsten eller förlorandet av sociala relationer.  Denna uppkomst gällande betydelsen 

av sociala relationer för att känslan av tillhörighet, gjorde att jag valde att skifta fokus i min 

studie. Det blev de sociala relationerna och hur dessa definierades med emotionella uttryck, 

som istället blev mitt intresseområde. Med mina informanters berättelser om deras livshistoria, 
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vill jag uppmärksamma dessa faktorer och vad som gör att man väljer att flytta till en ort och 

vilken betydelse det sociala kontaktnätet har för att man skall känna en anknytning till en plats.  

 

4.2 Den biografiska intervjumetoden och det narrativa perspektivet 

Till denna studie har jag valt att använda mig av det som kallas biografisk intervjumetod. Valet 

av denna metod bygger på att få fram ett perspektiv där individen själv får presentera sig och 

dennes livshistoria samt vad som varit betydelsefullt i dennes liv (Fangen & Sellerberg 2013, 

57–58). Genom att använda sig av denna metod får informanten på ett retroaktivt sätt beskriva 

hur denne ser tillbaka på sin uppväxt, relationen till hemorten, den nuvarande bostadsorten och 

vad dennes sociala nätverk har betytt och betyder i relationen till dessa två platser.  

Den biografiska intervjumetoden är en av de narrativa metoderna där man 

använder sig av individers livshistoria för att undersöka sociala fenomen och hur en människa 

konstruerar sin livsvärld. Denna typ av metod, att använda livshistoria för att förstå individen 

och dess livsvärld, går långväga tillbaka och har använts av sociologier och antropologer sedan 

början av 1900-talet. Redan från denna tidpunkt valde man att använda biografiska 

intervjumetoder för att ta reda på människors livsförhållanden, familjemönster samt andra 

sociala förhållanden (Johansson 1999, 7).  

 En del av den biografiska intervjumetoden är det narrativa perspektivet som finns 

inom det. Det narrativa perspektivet är i sig ett begrepp som innehåller en mångfasetterad 

betydelse, något som skapat diskussion kring begreppet sedan lång tid tillbaka. Det är likväl ett 

fenomen lika mycket som det är en metod, där det sistnämnda diskuteras innehålla en dualitet 

där metoden fungerar likväl som ett sätt för att ta reda på en människas livshistoria som ett 

analysverktyg. Det narrativt perspektiv fungerar som ett förhållningssätt till det empiriska 

materialet, vilket genom ett konstruktivistiskperspektiv skapas. Individens berättelse ger 

tillgång till den sociala verkligheten denne lever i och genom berättelsen skapas en förståelse 

för hur dennes livsvärld är konstruerad (Ibid, 10–11). Det som ofta behandlas i biografiska 

intervjuer är det man kallar för epifanier. Epifanier är element av händelser som tyder på 

angivna förändringar i en persons livsberättelse, detta kan vara allt från att flytta till en ny 

bostadsort som att få en ny anställning. Det är alltså händelser i en person liv som har en viktig 

och livsomvändande betydelse för den. ”Storheten” i en epifani kan vara olika, men det som 

lägger vikt vid dem är att det är händelser som individen speciellt nämner eftersom de har varit 

viktiga för dem i deras liv (Ibid, 14). 

 Vad som presenteras när en människas skildrar sin livshistoria, kan ses som 

selektiva delar av en egentlig, fullständig historia. Forskaren må styra samtalet till en viss del, 
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men i slutändan är det den intervjuade som bestämmer vad denna väljer att dela med sig av. 

Detta gör att man kan ses den biografiska intervjun som en process där en som forskare får ta 

del av individens identitet. Detta på grund av att det den intervjuade presenterar i sin 

livsberättelse är även en presentation av individen själv. Denna väljer delar av sin livshistoria 

och därmed väljer den att porträttera sig utifrån ett visst perspektiv. Genom att använda denna 

metod får man därmed kännedom, inte endast om en person livsvärld och historia, utan även 

vem denne är som person och vad denne värderar (ibid, 18–19).  

 Den narrativa analysen kan te sig på många olika sätt. Enligt Riessman tar den 

narrativa analysen sin roll i att undersöka själva essensen av en individs livshistoria. Själva 

meningen ligger vid att se hur informanten gör en ordning i sin egen historia och de händelser 

som varit betydande i den. Genom detta öppnas en möjlighet till att kunna undersöka just de 

erfarenheterna och vad dem egentligen innebär. Vilka känslor, tankar och resonemang som 

uppstår, talar om hur individen både i retroperspektiv och realtid analyserar sin egen berättelse 

genom att förtälja forskaren om den (Riessman 1993, 1–2). Syftet blir därmed att genom den 

narrativa analysen, förstå dessa flöden av händelser och erfarenheter, samt att försöka tolka hur 

dessa skapat mening i informantens liv (ibid, 5).  

 Det resultat som sedan presenteras i relation till informanternas livshistoria blir 

av en speciell karaktär genom användandet av den biografiska intervjumetoden. Detta är på 

grund av att forskaren aldrig till fullo kan göra anspråk på att förstå de subjektiva historierna 

till fullo. Detta grundar sig på att informanterna själva gör en tolkning av sin egen livshistoria, 

vilket sedan forskaren gör en tolkning av (ibid, 8ff.). Detta gör att den narrativa analysen och 

den biografisk intervjumetod, centreras runt tolkningar av en tolkning. Det är utifrån denna som 

forskaren försöker ta reda på sociala fenomen och faktorer som individer berättar har haft en 

inverkan på deras liv.     

 

4.3 Studiens deltagare 

Som tidigare nämnt i inledningen av detta avsnitt, var syftet med denna studie till en början, att 

fokusera på människor från lands- och glesbygden och vad de ser som betydelsefullt i deras val 

av att flytta till en större ort. Allt eftersom arbetet fortskred kom andra perspektiv in i bilden 

och emotioner och dessa individers sociala relationer blev det som centrerades i uppsatsen. 

Även om grundtanken med studie har förändrats, var valet av informanter fortfarande aktuellt. 

Detta då dessa människor besatt samma grunderfarenheter för det ändrade syftet och fokusen 

för studien.  
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Till studien valdes det att fokusera på människor som flyttat från en mindre ort 

till en större. Dessa informanter är i åldrarna 46–60 och har flyttat från sin uppväxtort till en ny 

bostadsort, denna flytt skedde för de flesta i början eller slutet av 1980-talet. I begynnelsen av 

min studie var jag fokuserad på att nämna den ort som dessa människor hade flyttat från och 

till. Dock ändrades detta när mitt fokus skiftat och insåg att detta troligen var universellt, att 

den sociala anknytningen man har till en ort, generellt är viktig för att ha en anknytning till en 

plats. Den orten jag valde att hitta informanter i är en studentstad i Sverige. Genom sin egenskap 

av att vara studentstad, fanns det en förutfattad mening hos mig att det skulle gå att hitta 

människor som flyttat hit och så småningom även stannat kvar i på orten. Det som dock skulle 

karaktärisera dessa informanter var att de alla kommer från orter i Sverige som konkret kan 

definieras som svensk lands- och glesbygd, detta med motivering av vad som är lands- och 

glesbygd utifrån jordbruksverkets kartläggning (Jordbruksverket, 2015). Åldern blev även en 

viktig del i mitt urval. Detta var på grund av att jag ansåg att jag skulle kunna få mer utförliga 

beskrivelser av människor i äldre åldrar då dessa genomgått fler olika faser i sina liv, 

exempelvis att ha skaffat barn.   

 

4.4 Tillträde till fältet samt intervjuer  

Inträdespunkten till att hitta informanter som passade studiens urval var först inte självklar. Då 

jag inte har rötter i området eller bekanta i min urvalsgrupps ålder, hade jag först svårt att hitta 

en naturlig ingångspunkt. Detta gjorde att när jag började leta informanter vände jag mig till 

det sociala mediet Facebook. Som medlem i detta forum visste jag att det fanns vissa sidor där 

människor i varierade åldrar engagerar sig. Ett av dessa forum jag vände mig till var en köp- 

och säljgrupp1. I denna grupp skrev jag ett meddelande där jag efterfrågade människor som var 

intresserade att ställa upp på att bli intervjuade och stämde in på det urval jag satt för studien 

(Se bilaga 1). Ett par timmar efter att detta inlägg hade presenterats på denna Facebook-sida, 

fick jag kontakt med en kvinna som bodde i staden och passade mitt urval. Denna kvinna blev 

min första informant och genom henne kunde en pilotintervju genomföras. Utöver detta postade 

jag även ett inlägg i ytterligare grupp2 på Facebook med samma meddelande. Det skulle visa 

sig att genom dessa inlägg kunde jag tillgodose mig med ytterligare två informanter vilka jag 

genomförde intervjuer med.  

För att vidare leta efter informanter tog jag hjälp av en vän. Då denna kommer 

från den stad jag samlade informanter ifrån och har föräldrar som är från en ort på landsbygden, 

                                                 
1 https://www.facebook.com/groups/kopsaljlund/ 
2 https://www.facebook.com/groups/Du.vet.du.ar.ifran.Lund/ 
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gav detta mig tillträde till ytterligare en informant. Det visade sig att denna informant skulle bli 

en sådan där en snöbollseffekt skulle inledas (Aspers 2011, 95). Genom denna informant fick 

jag kontakt med ytterligare en person och blev tipsad om ytterligare 3 personer som stämde 

överens på mitt urval. Det var genom dessa personer som materialet till analysen kunde skapas.     

 För att få en bild utav fältet gjordes en förstudie. Denna påbörjades genom att göra 

en pilotintervju med en av de informanter jag fått kontakt på Facebook. Valet av att utföra en 

pilotintervju, grundades på att se hur mina informanten skulle reagera och svara på de frågor 

som jag formulerat i min intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden konstruerades runt fyra 

olika teman: Hemorten, resan, kvarblivandet och reflektioner. Under dessa fyra teman, 

skapades även underfrågor som skulle kunna relateras till min frågeställning och samtidigt vara 

uttömmande. Dessa fyra teman konstruerades för att hitta 4 centrala delar i informanternas 

livshistoria, samt på ett kronologiskt sätt hjälpa dem i deras berättande av deras livshistoria. 

Intervjuguidens sista tema ”reflektioner” skapades för att kunna samla de känslor och tankar 

som informanten kanske hade missat att beskriva. Det skapades även för att samla ihop den lite 

mer kronologiska livshistorien och där med få möjlighet att utveckla vissa ämnen som pratats 

om under intervjuns gång.  

En upptäckt som gjordes efter att pilotintervjun genomförts, var att vissa frågor 

lämnade praktiska svar. Denna redan i förväg konstruerade sammanfattningen, om vart en 

kommer ifrån och varför en har flyttat, tolkade jag fungera som en standardfras där individen 

inte skapar ett behov av att behöva förklara en mer invecklad historia. Personen kan genom 

denna förklaring på ett lätt men tydligt sätt svara: ”jag kommer härifrån, flyttade hit, på grund 

av detta eller detta och nu bor jag här”. Detta gjorde att det utformades fler frågor som 

fokuserade på informantens uppväxt, hur denne ställde sig i relation till andra och hur ens 

umgängeskrets sett och ser ut, till exempel. Jag behöll mina mer öppna frågor då jag inte ville 

ta bort dem helt, detta för att de kanske skulle fungera bättre på en annan av mina informanter. 

Till studien genomfördes 8 intervjuer under tidsperioden 2017-02-04 – 2017-03-

22 och sträckte sig mellan 60–80 minuter. Intervjuerna gjordes utifrån ett semi-strukturerat 

schema med ett fåtal angivna frågor och teman, men med utrymme för att kunna ställa 

följdfrågor om det skulle vara så att informanter sa något som var intressant för studien 

(Holstein & Gubrium 1995, 52). Utöver den semi-strukturerade intervjumetoden användes en 

biografisk intervjumetod i intervjuerna. Detta innebär att intervjuguiden var konstruerad efter 

ett kronologiskt mönster där informanten slussades till att berätta sin livshistoria från barndom 

till idag (Fangen & Sellerberg 2013, 58).  
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4.5 Analysen av informanternas berättelse   

När väl det empiriska materialet ansågs mättat, valde jag att påbörja analysen. Genom att ha 

använt den biografiska intervjumetoden med ett narrativt perspektiv, hade jag tillgång till 

berättelser som följde en någorlunda kronologisk ordning av mina informanters liv och vad de 

valt att presentera i deras livsberättelser. För att kunna tydliggöra mönster i materialet, valdes 

det att använda sig av en tolkningsprocess som Sãldana kallar first och second cycle coding 

(Sãldana 2009, 6, 22). Denna typ av process kännetecknas av att det empiriska materialet tolkas 

i två olika processer. I den första processen skapas generella fokusgrupper i materialet och där 

en sedan, i den andra processen, skapar en djupare förståelse då man letar efter utgreningar och 

teman inom dem mer generella ämneskoderna (ibid, 26).  

Innan starten av den första processen valde jag att för-koda materialet. Detta 

innebar att jag läste materialet upprepade gånger, markerad och skrev kommentarer gällande 

sådant som jag fann skulle vara fortsatt intressant i analysen. I den första analysprocessen 

användes två typer av kodningsmetoder för att studera min empiri, strukturell och deskriptiv 

kodning. Dessa två metoder centrerar både studiens frågeställning till empirin, samt 

uppmärksammar teman inom empirin som är återkommande i informanternas berättelse (Ibid, 

66ff.). Dessa två metoder användes för att skaffa sig en tydligare överblick av det insamlade 

materialet. Jag kunde genom dessa koder tillägga funderingar och tankar som uppstod i 

samband med att jag fick en övergripande bild av materialet. Något som sedan utvecklades i 

den andra processen.  

 För att kunna få en djupare analys och förståelse för mönster i den insamlade 

empirin, analyserades materialitet i en andra kodningsprocess (Sãldana 2009, 8). Den andra 

processen fungerade i min studie som en vidare utforskning av materialet och de koder som 

skapades under den första analysen. Det essentiella i denna process, blev att leta efter ytterligare 

underliggande mönster inom de koder som satts upp vid första processen. För att upptäcka dessa 

mönster använde jag mig av en metod som kallas focus coding. Denna metod av att koncentrera 

underkoder från första processens koder, hjälpte mig att se utgreningar som fanns under 

huvudkoden (Ibid, 158ff.) Varför jag valde att göra på detta sätt, var för att upptäcka 

underliggande mönster som man först kanske inte ser i informanternas livshistoria. Detta hjälpte 

även till att se ytterligare mönster som både förenade och särskilde informanternas 

livsberättelser. Ett exempel på en underkod som skapades med hjälp av den fokuserade 

kodningsmetoden var sådana koder som ”Trygghet”, ”Alla kände alla” och ”avslutat kapitel” 

till första processens kod ”hemort”.  
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4.6 Positionering 

Genom den biografiska intervjumetoden, samt i användandet av ett narrativt perspektiv, blir det 

en speciell relation till det empiriska materialet. Detta för att det handlar om tolkningsprocesser 

som görs i flera olika led. I denna studie handlar det inte endast om den tolkningsprocessen som 

jag gör som forskare, utan även den tolkningsprocess som informanterna gör av sin egen 

livshistoria när de ser tillbaka på det de erfarit. Att göra en intervju och samtala om något som 

hänt tidigare i dennes liv, innebär att det konstant sker en tolkningsprocess mellan individen 

och hur denne ser tillbaka på sina erfarenheter. Detta innebär att då dessa ser tillbaka på sina 

liv, tolkar de dem genom erfarenheter som de besitter idag.  

En tolkning sker även av mig som forskare när jag sedan tar emot deras 

livsberättelser och analyserar dem. Dessa ställs i relation till mina egna erfarenheter av vad det 

innebär och flytta, samt hur det känns att ha betydande personer inom sitt sociala nätverk på 

olika platser. Det blev viktigt för mig, på grund av mina egna erfarenheter, att positionera mig 

på sådant sätt så att dessa erfarenheter inte tog över. Även om vissa av mina informanter i viss 

mån förstod att jag själv hade en liknande bakgrund, koncentrerade jag mig på att ställa frågor 

som mina erfarenheter kanske kunde ha en förförståelse för. Istället försökte jag använda mina 

erfarenheter av att flytta i olika åldrar och till och från orter i varierad storlek. 

 Åldersskillnaden blev något som i vissa fall påverkade min positionering till mitt 

fält och mina informanter. Alla mina informanter var minst 20 år äldre än vad jag är, vilket i 

vissa sammanhang påpekades då de berättade om vissa passager i sina liv. Detta skapade en 

viss maktrelation till mina informanter, där de i sina liv har upplevt sådana saker som jag ännu 

inte upplevt. Detta kan både vara positivt och negativt för min studie. Positivt i den bemärkelse 

att de känner, på grund av åldersskillnaden, att de måste förklara vissa skeden på ett mer 

utförligt sätt då jag inte har upplevt detta än. Negativt i den mening att det finns en risk att de 

väljer att utelämna vissa saker, då de anser att jag på grund av min ålder, inte kan relatera till 

dem.  

 

4.7 Etiska överväganden  

Denna studie vill kunna bidra till att skapa förståelse för människors upplevelser och emotioner 

gällande platser, detta med speciellt fokus för dem som flyttat från sin hemort till en ny 

bostadsort. Den vill även kunna bidra med insikter om hur individens sociala relationer, 

påverkar den anknytning som individen har till både den gamla orten samt den nya. Vinsten av 

studien blir dessa faktorer av att kunna skapa en ytterligare förståelse av de emotioner och 
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upplevelser som individer ger platser. Även förståelsen för sociala relationers betydelse och hur 

dessa påverkar en individs känsla av anknytning.  

En viktig del av denna studie, kommer vara arbetet av en process och växelverkan 

mellan att ha respekt och ett reflexivt förhållningssätt till de livshistorier jag får ta del av. Då 

denna studie centreras runt känslor och upplevelser, har den en ytterst personlig och på ett sätt 

fragil karaktär. En människas livshistoria är en privat berättelse att få ta del av, därför ligger 

ansvaret vid mig som forskare att inte missbruka eller snedvrida deras berättelser. Materialet 

skall endast behandlas i relation till studiens syfte. Trots detta ligger det en förhoppning i att de 

individer som deltagit i studien, får en förståelse av deras beskrivningar av de olika orterna, 

deras sociala relationer och den känslan av tillhörighet till dem känner till de olika orterna  

Det som även kan vara en risk med denna studie, är att den kan bekräfta redan 

befintliga idéer eller förutfattade meningar om landsbygd och storstad. I introduktionen av 

denna uppsats presenterades den urbana normen som cirkulerar kring storstäder. Då hemorten 

är belägen på den svenska landsbygden och den nya bostadsorten i en av Sveriges tätorter, finns 

det en chans att denna typ av norm kommer överensstämma med denna bild som informanterna 

ger gällande sin hemort respektive bostadsorten. Det ska tydliggöras att de berättelser som 

denna studie tillhandahåller, inte har som mål att behandla just dessa olika bilder. Dock finns 

det en chans/risk att informanternas beskrivningar kan förstärka dessa bilder. Denna urbana 

norm är något vi måste hålla i minnet, detta så att vi själva inte hamnar i fällan av förutfattade 

meningar och förhållningssätt.  

 Utöver det ovannämnda har denna studie tagit hjälp av det Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer och vad dessa påbjuder (Vetenskapsrådet, 1990). I enlighet med de 

olika kraven kommer den information mina informanter delgivit mig, inte kunna spåras vidare 

till dem. För att säkerhetsställa detta har informanterna givits fiktiva namn och de olika orternas 

namn har uteslutits. Personuppgifter och information gällande informanterna kommer raderas i 

samband med uppsatsens avslut. I samband med intervjuerna delgavs informanterna 

informationsbrev gällande studien innan genomförandet av dem. De blev även informerade om 

att de närsomhelst under intervjuns gång kunde välja att avbryta den eller välja att inte svara på 

vissa frågor som uppkom (Ibid, 9ff.) 
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5 Analys 
Som vi tidigare läst i både teori- och metodavsnittet är det viktigt att ta fasta på individers 

berättelser och emotioner för att kunna förstå hur dessa konstruerar sin livsvärld. De 

berättelserna som kommer presenteras i denna analysdel är beskrivningar i nuet av vad mina 

informanter anser haft en betydelse i deras liv. Just på grund av att det är nuets beskrivning av 

det som varit, måste deras berättelser ses som tolkningar av det dessa upplevt. Utöver detta sker 

även en tolkning av mig som forskare av det mina informanter har valt att delge mig. Därav blir 

analysens material en tolkning av tolkningar.  

Denna analys kommer koncentreras kring faser som individerna beskrivit som 

viktiga i sin livshistoria fram tills idag. Dessa faser behandlar perioder i mina informanters liv 

som de beskriver har varit speciellt betydelsefulla. Det var dessa faser som gavs ett speciellt 

utrymme då de talade om sina erfarenheter och vad de inneburit för dem i relation till de olika 

orterna och betydelsen av deras sociala relationer. Berättelserna kommer samlas i lager där 

informanternas historier visar på liknande händelser och upplevelser som de delar med 

varandra, men det kommer även ges uppmärksamhet till de informanters vars livshistoria och 

erfarenheter skiljer sig. Detta har varit viktigt för att visa att upplevelser och känslor gällande 

plats inte alltid är densamma, även om man har en liknande bakgrund och bor på samma ort. 

Deras berättelser kommer ta oss från deras barndom på hemorten till deras liv idag på 

bostadsorten.  

 

5.1 Minnet av hemorten  

För att skapa en bild av den ort som mina informanter en gång flyttat från, bad jag dessa i början 

av mina intervjuer att beskriva sin hemort. Dessa beskrivningar skapades runt tolkningar av 

hemorten som en trygg plats, med intima band till både familj, vänner och grannar. 

Informanternas tolkning av sin hemort beskrivs med en känsla av trygghet under 

den tid de levde där. De berättar om en känsla av att ”alla kände alla” och att detta gjorde att 

det skapades en frihet där de från ung ålder kunde röra sig fritt på orten.    

 
Den var ju, de var ju väldigt bra alltså det var ju jag hade mycket bra barndom (…) Det var rätt tryggt 

att växa upp där tror jag det var ju alltså, man var ju rätt så liten när man gick och cyklade ner till 

stan och det var ju liksom ingen, ja dem visste att man skulle dit och jag tror detta var i typ fyran 

(fjärde klass) man kunde cykla ner på stan och man kunde cykla ordentligt, så det var ju tryggt och 

väldigt ja, väldigt bra måste jag säga. [Min tolkning] [Terese] 

 

I Terese beskrivning talar hon om att varför hennes föräldrar inte kände någon oro över att 

släppa iväg henne på egen hand, var för att man visste vart hon skulle. Denna trygghet beskriver 
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mina informanter tillhöra fenomenet av att ”alla kände alla”. Detta fenomen är återkommande 

i mina informanters beskrivning av sin barndom och skildras vara något vardagligt under deras 

uppväxt. Det blir i deras tolkning något som är typiskt för denna mindre ort de kommer ifrån.  

 
Att alla föräldrar hade koll på alla barn, så den gemenskapen, alla visste vem man var den 

tryggheten tror jag. [Min tolkning] [Maude] 

 

Denna trygghet som min informant Maude beskriver, påvisar om den känsla som uppstår i flera 

av mina informanter berättelser och hör samman med den gemenskap som de menar fanns på 

hemorten. I informanternas tolkning återges en bild av nära relationer som inkluderar familj, 

släkt, nära vänner och grannar. Detta påvisas då Maude fortsätter sin beskrivning av hemorten 

med att berätta att på hennes gata bodde stora delar av hennes släkt.  

 
Ja på vår lilla gata, [vägnamn], så bodde 3 av pappas bröder. Min kusin bodde i nästa hus och vi var 

lika gamla, vi fyllde år dagarna efter varandra, bästisar så, ja men väldigt. Åh. gemytligt, alla lekte 

med alla, syskon och alla kände alla (…) [Min tolkning] [Maude] 

 

Det som informanten Maude berättar om här i sin uppväxt, återkommer i andra informanters 

återberättande av sin hemort. De hade ofta flera generationer av släkt och familj som bodde på 

samma ort. Det var endast en av mina informanter som endast hade sin mamma, pappa och 

syskon på orten.  

Då informanterna berättar om denna nära relation de hade till människor som 

fanns i deras hemort, uppmärksammas att dessa relationer inte endast var koncentrerade runt 

deras kärnfamilj och släkten, utan att familjens nära vänner även var inkluderade i detta ibland. 

Detta återfinns i min informant Marias återgivning, där hon berättar om att hennes föräldrars 

nära vänner och deras barn, var en del av dem som var hennes närmaste under barndomsåren.  

 
Min allra bästa kompis är ett år yngre än jag och hon var barn till vänner till mina föräldrar och hon 

var liksom uppväxt med samma anda (…) vi har ju liksom, ett helt sammanhang, vi känner varandra 

utan och innan, vi känner varandras familjer utan och innan och min syrra och hennes brorsa är ju 

också vänner. [Min tolkning] [Maria]  

 

Detta som beskrivs av Maria är att hennes vänskapsband bands samman med de relationer som 

hennes föräldrar hade. För henne blir även denna vänskap en speciell sådan som följt med henne 

hela livet. Det hon beskriver är en intim relation, där de vuxit upp med samma sorts normer och 

att de genom sin långa vänskap, från uppväxtåren tills idag, känner varandra utan och innan. I 

bristen på en ”tjockare” släkt, blev dessa vänner till föräldrarna det som kan räknas som näst i 

tur till nära familj och de man byggde sina relationer med och runt. Föräldrarnas nätverk 
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beskrivs i allmänhet av mina informanter som en utfyllnad till varför en kände en gemenskap i 

sin hemort. 

I informanternas tolkning av den trygghet som de känt under sin uppväxt, kommer 

även beskrivningen av att det fanns tydliga normer och levnadsmönster i orten. I informanternas 

berättelser talas det om definierade normer och att det var viktigt att man inte bröt det mönster 

som fanns. För min informant Anna blir detta tydligt då hon ser tillbaka på sin barndom och 

berättar om det radhusområdet som hon växte upp i.  

 
(…) Ett radhusområde i [hemort] i jämförelse med ett radhusområde här i [bostadsort], som jag tänkt 

på sen, så var det ju väldigt, allting var väldigt, det såg likadant ut liksom, i alla husen, man var mån 

om sitt hem att liksom, att, att det var ordning och reda i trädgårdarna att det var liksom, gardiner, 

mamma bytte gardiner 4 gånger om året sådär, typ liksom, köket och att det, ja, att man, man det var 

viktigt hur det såg ut och hur trädgårdarna sköttes och liksom att man inte bröt mönstret på något sätt 

eller vad man ska säga (…) [Min tolkning] [Anna] 

 

Det som går att förstå här i Annas tolkning, är hur det fanns delade normer och förväntningar 

på en som individ och hur denne skulle förhålla sig till sin omgivning. Det fanns till exempel 

en gemensam kollektiv bild av hur ens hem skall skötas och tydliga förhållningssätt till hur 

detta uppnås på bästa sätt.  

Dessa förhållningssätt och normer, beskriver mina informanter går hand i hand 

med de ovan beskrivna relationer som fanns på orten. Framförallt hör de samman med de 

grannar som man hade under sin uppväxttid och fenomenet ”alla har koll på alla”. De mönster 

som Anna pratar om i ovanstående citat, återkopplas till att grannskapet och hur denna uppsikt 

dessa hade över varandra bidrog till ett normskapande och ett speciellt tankesätt. Min informant 

Maude beskriver detta i sin berättelse då hon ser tillbaka på sin hemort. 

 
Ja det är inrutat där, alla klipper gräset samtidigt, köper man en ny bil så vill man inte skryta med det 

liksom och ha den framme utan den bara glider ut från garaget och så helt plötsligt så ”vi har en ny 

bil!”. Det är ingenting så som man går och skryter om och så ja, man ska sköta sin trädgård och man 

ska inte sätta upp julbelysningen förtidigt oh man ska ta ned den samtidigt så, det är det. [Min 

tolkning] [Maude] 

 

I Maudes berättelse kan man tydligt se de regler och förhållningssätt som finns på orten. Det 

tyder på klara regler för hur man bör agera i vissa situationer och i planerandet av sin vardag.  

Dessa tolkningar av sin barndom och orten, berättar för oss hur dessa samhällen var 

konstruerade. I dessa mindre orter visas på ett socialt sammanhang som inkluderar fler personer 

än endast en persons kärnfamilj och dess deltagare. I den mindre stadens intima kontext, skapas 

grupper som tar roller man i andra fall skulle likna kärnfamilj eller nära släkt. Socialisationen 

och det som räknas som det familjära, blir samtidigt både mer utvidgat och koncentrerat i dessa 
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samhällen. Utvidgat i den mening att det inte endast är kärnfamiljen som står för socialisationen, 

koncentrerat för att då dessa orter är så pass små innehåller dem ett mindre antal medlemmar. 

Därav finns det inte lika mycket utrymme för olika kontexter som påverkar de sociala mönstren 

som människorna lever och verkar efter. Utöver detta fungerar även grannskapet som en 

medlem i förhållande till våra informanter. Grannarna agerar och påtalar om de normer som 

finns på orten och hur dessa bör efterföljas.  

Denna återberättelse om hemorten, skapar både en längtan och en ambivalens i 

mina informanter historier. Den familjära känslan mina informanter talar om, beskrivs som 

något de fortfarande ser som positiv och önskvärd. Detta är något de ibland önskat funnits på 

deras nuvarande bostadsort och i vissa fall skapat genom att inte bo mitt inne i staden under 

deras barns uppväxt.  

 
Vi bodde där också när barnen var små och liksom, det var ju som att bo på landet, de kunde vara 

ute och cykla och leka, det är jättefint där. [Min tolkning] [Maria]   

 

Denna liknelse som Maria gör av att den plats hon bodde på under sina barns uppväxt, att den 

är likt att bo på landet, kan tolkas som att hon har försökt återge de möjligheter som hon själv 

hade som yngre på hemorten. Betydelsen av att hennes barn under sin uppväxt kunde vara ute 

och cykla och leka, speglar den trygghet som uppkommer då hon beskriver uppväxtåren i 

hemorten. 

 Trots att den fundamentala känslan för hemorten ligger i betydelsen av den 

trygghet som uppkommer i deras historier, är det vissa av dem fenomenen som bidrog till denna 

trygghet som skapar en viss ambivalens hos några av mina informanter. Detta gäller framförallt 

fenomenet av att ”alla kände alla”. Detta fenomen har vissa av informanterna funnit påfrestande 

under sin ungdom. Min informant Sune berättar speciellt om detta fenomen och hur han 

uppfattade att det blev påfrestande att känna sig iakttagen av sin omgivning. 

 
(…) Hade ju ögonen på sig hela tiden, nu var jag ju liksom, ja alltså jag kommer ihåg att jag slog 

sönder en spegel i skolan någon gång och tänkte att det inte var någon som hade sett det men det var 

det ju och efter att tag så visste ju alla och så var det med allting, det vara ju lite, lite, påfrestande 

(…) [Min tolkning] [Sune]  

 

I informanternas berättelser om hemorten och de emotioner som uppkommer, blir känslan av 

trygghet och betydelsen av de sociala relationerna det som står i centrum för dess beskrivningar. 

Dessa känslor av trygghet, även om de nu i efterhand i vissa fall utmanas av en ambivalens, 

påtalar att de under denna period var en del av en stark emotionsregim som fanns inom orten. 

Detta kan tolkas som att de kände sig inkluderade i det sociala sammanhanget och att fenomenet 
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av att ”alla känner alla” är ett fundament för denna emotion (Wettergren 2013, 31–32). Det 

kollektiva förhållningssättet blir som mest igenkännande, då en av mina informanter hänvisar 

till de regler som fanns i hennes radhusområde då hon växte upp. Sunes förklaring gällande att 

det kändes jobbigt att ”ha ögonen på sig”, identifierar även hur praktiskt en grupps 

socialisationsförmåga ”hjälper” till att uppfostra en individ (Wettergren 2013, 39).  

Utöver familj, släkt och nära vänner, beskrivs grannarna fylla en funktion av att 

fungera som en sorts primärgrupp med specifika ideal, något som även Cooley förklarar i sin 

teori. Detta kan vi se då informanterna talar om regler som exempelvis när man ska klippa 

gräset, att man inte ska skryta om man köpt en ny bil och så vidare. Detta tyder på att de grannar 

som dessa individer hade i sin omgivning, hade en funktion av att lära ut vissa primära ideal. I 

informanternas berättelser blir vi varse om att dessa typer av normer och tankar, blir ett tankesätt 

för människan, hur den bör bete sig och vad som förväntas av en utifrån en social rådande 

kontext (Cooley 1929, 29ff.).  

Ideal och emotionsregimen för samhället lärdes ut i och med dessa mönster, vilket 

de nu kan se tillbaka på och tolka som outtalade regler som strikt efterföljdes. Dessa fenomen 

tillsammans med fenomenet ”alla kände alla”, kan ses med syftet till att upprätthålla sociala 

ideal och praktiker som gruppen skapat. De påtalar om vad som är det normala i kontexten och 

vad man som individ bör praktisera för att vara en del av kulturen inom samhället (Wettergren 

2013, 39).   

 

5.1.2 Skol- och ungdomsåren  

Att komma upp i skolåldern och speciellt ungdomsåren i sin hemort, beskriver mina informanter 

med olika upplevelser. Stora delar av mina informanter talar om en period som i mångt och 

mycket var en övergång till det nästa steget av sin skolgång eller vuxenlivet. Dessa informanter 

uppmärksammar inte denna period som en speciell händelse i sitt liv, utan snarare som en 

fortsättning på det liv som man tidigare haft eller ett medel till det de ville göra senare i livet.  

 
(…) Att jag ville jobba inom sjukvården tyckte dem (hennes föräldrar) ju lät bra absolut, jag skulle 

gå vårdgymnasiet som det då hette på den tiden. Ja, och sen då när jag ville läsa vidare på högskola 

(…) [Min tolkning] [Anna] 

 

Denna typ av berättelser som Anna ger angående sitt val av gymnasiet och hur hon talar om 

det, är den beskrivning som flera av mina andra informanter ger. Deras berättelse om denna tid 

är rätt kortfattad och som vi ser i Annas fall, en period som varade innan hon gick vidare till 

det mål som hon egentligen siktade på.  
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Även om flera av mina informanter, likt Anna, är detta inte generellt för gruppen. 

För två av mina informanter, men speciellt min informant Maria, återberättas denna tid i livet 

som en ensam period där man kände sig udda. Min informant Maria berättar att då hon skulle 

börja högstadiet, en skola som var placerad i en större ort än den hon bodde på, blev hon 

definierad som lantis. Att hon sedan även var intresserad av skolan, något hon berättar att 

hennes skolkamrater inte var, gjorde att det uppkom känslor av att känna sig udda och ensam. 

 
Jo men då var vi, vi blev ju lantisarna på skolan. Och det man kan säga var att det var väldigt många 

som var väldigt lite studieinriktade, alltså det var liksom ”Jag skulle gå igenom skolan för att sen få 

ett jobb”, och, så där kände jag mig nog ganska, ganska ensam (…) Det var det inte för så många, så 

där kände jag mig nog lite, lite udda, det var en last att vara duktig i skolan. [Min tolkning] [Maria] 

 

Att bli beskriven som ”lantis” ger ett uttryck av att bli kategoriserad av den nya stadens grupp 

som de andra. Uttrycket markerar att hon, med sina klasskamrater från orten, inte är en del av 

det nya sammanhanget som hon befann sig i. Detta tillsammans med att hon inte heller känner 

en gemenskap till sina klasskamrater från orten, då de inte är lika studieinriktade som henne, 

skulle kunna hävdas påverka hennes känslor av att känna sig udda och ensam. Det kan tolkas 

som att hon hamnar mellan två olika grupper, en som definierar henne på grund av hennes 

bakgrund och en annan som hon inte identifierar sig med på grund av olika intressen och 

ambitioner.  

Maria berättar vidare att hon senare, då hon själv fått egna barn, uppskattar att de 

är del av en kontext som inte dömer dem om de vill vara bra i skolan, något som hon själv hade 

uppskattat i sina ungdomsår:  

 
Den stora skillnaden ändå varit är att dem har ju, här har det ju alltid varit, det var, det var positivt 

dem har inte behövt ta den obekväma med att smyga med att vara duktig i skolan utan fått tycka att 

skola är viktigt, för det är, det är liksom det är positivt här. [Min tolkning] [Maria] 

 

Då Maria beskriver kontrasten mellan sin egen och sina barns skolgång, får vi reda på flera 

känslor som uppkommit. Hon kände sig inte endast udda och ensam, utan även obekväm och 

att hon kände att hon fick smyga med att vara duktig i skolan. Hennes förklaring gällande hur 

hon ser på skillnaden på sina barns skolgång förklarar även hur hon, förutom de två känslor 

som hon beskrev i det första citatet, tillskriver denna passage i hennes livshistoria. 

Vidare talar dock Maria om att hon, trots denna ensamhet, fann det skönt att 

hennes bästa vän, som var barn till hennes föräldrars bästa vänner, hade samma typ av 

ambitioner som henne.  
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Ne, alltså det var väldigt få. Eller man kan säga, inte mina klasskompisar, min allra bästa kompis är 

ett år yngre än jag och hon var barn till vänner till mina föräldrar och hon var liksom uppväxt med 

samma anda, men annars så var det, det var verkligen så att man liksom inte riktigt fick vara duktig 

i skolan. [Min tolkning] [Maria]   

 

Det som kan tolkas utifrån denna passage som Maria berättar, är hur antagna normer och 

levnadssätt kan påverka individer negativt i ett samhälle om de inte har samma värderingar och 

ambitioner. Denna åtskillnad som Maria återberättar kan förklara hur ens kulturella och sociala 

position påverkar minnen och beskrivning av en plats (Wiborg 2001, 428). Hennes 

klasskamrater som hon beskriver som ”väldigt lite studieinriktade”, kanske inte alls kända av 

denna dissonans, då deras bild av varför de gick på högstadiet och deras mål tillhör mönster av 

den kultur som fanns på orten. Detta skulle kunna bli förklaringen till varför Maria kände sig 

ensam och även den beskrivning av samhörighet som hon känner med sin väninna och att de är 

”uppväxta med samma andra”.  

Detta tyder även på att inom mindre samhällen, där man kanske förutfattat skulle 

kunna hävda att det finns tydligare regler för praktiker och socialisation, finns det olika tankar 

inom uppfostran (Wiborg 2001, 428). Den beskrivning som Maria ger, tyder även på att 

människor med liknande kultur och ideal väljer att socialisera med varandra. Marias föräldrar 

och hennes väninnas föräldrar, var nära vänner och därmed skulle det kunna finnas 

sammankopplade tankar om vad som är viktigt i uppfostran av barn (Cooley 1929, 29). Därmed 

kände, känner, Maria en nära sammankoppling med henne. Hennes primärgrupp och hennes 

väninnas primärgrupps ideal och ambitioner, är i samklang med varandra. 

 

5.2 Beslutet om att flytta och den nya staden 

Anledningen till varför en individ väljer att flytta till en ny stad kan vara av samma slag, men 

hur detta sker och hur det tar sig uttryck i en människas känslor kan te sig på olika sätt. I sin 

berättelse förnimmer alla mina informanter deras flytt med positiva känslor. Dessa positiva 

känslor beskriver informanterna har sitt samband med att de sedan tidigare haft någon sorts 

uppfattning om staden, detta antingen genom vänner, syskon eller partners. En av mina 

informanter, Maria, pratar om att hon redan hade en positiv bild av bostadsorten innan hon 

flyttade dit. Detta var på grund av att hon hade en syster som tidigare studerat på orten, något 

som hon hävdar gjorde att hon kände en förväntan inför sin flytt.   

 
Alltså [bostadsort] var det, och det tror jag nog var för att min syster pluggade i [bostadsort]. Och så 

hade jag varit och hälsar på, hon läste till arkitekt och så hade jag varit och hälsat på henne och gått 

på [studentklubb] och det var ju jättekul (skrattar)! [Min tolkning] [Maria] 
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Denna typ av tidigare förankring och upplevelse av staden som Maria talar om, är det flera av 

de andra informanterna som talar om att de hade. Detta blir en väsentlig del i deras beskrivning 

av beslutet att flytta till bostadsorten. Själva förflyttningen talar de alla olika om, dock nämner 

de alla den eller de personer som fick dem att flytta från hemorten till bostadsorten.  

Då min informant Sune blickar tillbaka på beslutet om att flytta, talar han om att 

det fanns en trygghet i att han redan hade vänner och syskon som bodde eller bott på orten.  

 
S: Ja men både mina syskon har ju studerat här så jag, jag hade varit här rätt så mycket, det kändes 

rätt naturligt på något vis, jag har alltid tyckt om staden, tycker den är lagomt stor och ligger 

geografiskt bra till och ne men det kändes bra.   

L: Var det mycket på grund av att du kanske hade vänner och så, jag tänker ingenjör kan man ju 

också läsa i [stad] eller [stad] eller...?  

S: Nej, nej, det var nog så det kändes lite som, ja kanske tryggare att flytta någonstans där man hade 

en lite förankring, så det var nog det som, det funderade jag nog inte ens på att flytta till [Stad] den 

tiden utan det var detta som var, det var hit jag skulle. [Min tolkning] [Sune]  

 

För de av mina informanter vilka likt Sune som redan hade vänner, familj eller partner på orten, 

beskrivs det som ett förhållandevis självklart val att flytta till bostadsorten. Vissa andra av mina 

informanter hade partners på hemorten som skulle flytta till orten och detta hävdar dem var 

anledningen till varför de flyttade.  

I och med att mina informanter redan kände någon som bodde på bostadsorten 

var en social kontakt redan etablerad. Ingen av dem beskriver att det skulle varit skrämmande 

eller kymigt att flytta, snarare pratar de om känslor som spänning och trygghet. Att redan ha en 

relation, att ha en anknytning till orten, kan inte annat än att ses som en relevant påverkan i 

beslutet av att flytta till denna bostadsort, något som kan läsas i Sunes förklaring av att 

bostadsorten var det självklara valet för honom. I den tidigare forskningen som presenterats 

ovan, skriver Boyd att sociala nätverk förmedlar information om platser och dess egenskaper 

(Boyd 1989, 642). Detta kan vi se i både Maria och Sunes beskrivningar om sitt beslut att flytta 

och den förförståelse de hade om orten, innan de ens flyttat dit. Genom sina sociala relationer 

hade de redan en bild av vad de kunde förvänta sig på orten, något som är gemensamt för mina 

informanter. Detta kan man tolka fungerar som en måttstock för vad man som individ kan 

förvänta sig av den och det liv som man kan skapa där (Wiborg 2001, 428). Detta kan såklart 

även fungera på motsatt sätt, att man väljer att inte flytta till en speciell plats. Men att redan ha 

etablerade kontakter i en stad, kan hänvisas till att man redan skapat sig en relation till den, utan 

att fysiskt kanske ha varit på platsen. Något som kan förklara de förväntningar och den spänning 

mina informanter hade inför sin flytt till den nya bostadsorten.  

 



31 

 

5.2.1 Den nya stadens möjligheter och kontraster  

Som vi här ovan läst, upplevs minnet av att flytta från hemorten till den nya bostadsorten i 

valörer av positiva känslor. Genom sina sociala nätverk var det flera av mina informanter som 

redan hade en redan etablerad kontakt och förståelse för staden och dess egenskaper. Att sedan 

bosätta sig i staden och uppleva den, berättas vidare i mina informanters historia som en positiv, 

spännande och befriande tid i deras liv.  

 Flera av mina informanter beskriver den första tiden som något spännande och att 

de möttes med en ny öppenhet. Det är en mångfacetterad palett av människor och nya 

erfarenheter som presenteras i samband med att mina informanter berättar om sina upplevelser 

av att komma till bostadsorten. 

 

(…) Jag hade ju mycket kompisar och så, som hade flyttat hit och, jag flyttade in på korridor på 

(Bostadsområde i bostadsorten) och då kom man ju genast in i ett sammanhang. Så då bodde, jag 

bodde där och med alla möjliga, vi pluggade olika saker. Så det, det kändes bra väldigt bra, det var 

en fantastisk tid (skrattar) jättejätterolig tid! [Min tolkning] [Maria] 

 

Denna redogörelse min informant Maria gör, går i samklang med flera av mina andra 

informanters berättelser om hur det var att bosätta sig på orten. De upplevde att den nya orten 

som öppen och friare, en plats där de fick träffa nya människor med andra intressen än de som 

funnits på hemorten.   

Ne men det var oerhört roligt (skrattar) för då, då tänkte man ju just på det att man, man träffade ju 

människor i [Hemort] också, sådär, men det var lite som du säger, dem flesta känner man ju till från 

skolan, för det var ju bara en skola, delad på 4 parallellklasser men man kände ju till varandra, men 

här, här var det ju, dels va det ju nya människor men dels också människor med lite annorlunda 

intressen… Ja det var roligt att träffa lite andra människor med lite annan inriktning och lite andra 

intressen och så, tyckte jag. [Min tolkning] [Sune]    

 

Min informant Sune beskriver i sin berättelse om den första tiden i bostadsorten som rolig och 

att han lärde känna nya människor med nya intressen. I hans beskrivning av bostadsorten 

påvisas även den inströmning av nya människor, något som skiljde sig från hemortens ”alla 

känner alla”. I mina informanters återblickande av denna period, uppstår en kontrast där de får 

leva i en ort där få känner dem sedan tidigare. Det blir ett skede där de har möjligheten till att 

agera utifrån att vara en ”tabula rasa” – ett oskrivet blad. Detta är något som min informant 

Tord beskriver, då han ser bostadsorten som en unik stad där en individ inte behöver porträtteras 

sig själv utefter sina tillgångar eller status. Hans beskrivning av den nya orten han av 

bostadsorten blir en bild av en stad där man kunde vara sig själv och att detta var okej.  

 
Ja det gör det nog, alltså [bostadsort] är en unik stad med det, vilket de flesta som kommit hit 

kommentera, du behöver, du, behöver inte visa upp dig, visa upp pengar, du behöver visa att du är 
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chef eller någonting, man umgås, man är som man är, du får va som du är och det är helt okej. Träffar 

jag folk så är det inte så att jag tittar på vad du har för bil eller liknande utan man tar människor på 

ett annat sätt, du är som du är, Du vet inte om dina grannar har ligger på topp 10 rikast i [bostadsort] 

eller något viktigt dem gjort, du är, du umgås för att du vill umgås inte för att du har någon status i 

samhället eller att du har pengar vilket gör att det är en unik miljö i [bostadsort], det är lätt att trivas. 

[Min tolkning] [Tord]  

 

I min informant Tords berättelse kan vi tolka, att det han möter i den nya staden blir en kontrast 

till det han upplevt i hemorten. Denna kontrast upplevs av flera av mina informanter i deras 

beskrivningar om hur det var att flytta till bostadsorten. I den större stadens cirkulation och 

ständiga utbyte, upplever mina informanter att fokus istället ligger vid dem som personer och 

deras intressen, oavsett vilka de är. Det talas om en ”unik miljö” och en sorts befrielseprocess 

att få leva i en stad med nya värderingar och tankesätt. Livet de hade i hemorten ställs i kontrast 

till det i bostadsorten som ses som nyanserat. Även gamla fördomar om storstädernas liv slipas 

sakta bort, detta medan informanterna berättar att de kan börja se tillbaka på sin hemort med 

nya ögon. En av mina informanter Anna, berättar om de fördomar hon hade när hon kom till 

bostadsorten och hur dessa utmanades och gav henne nya perspektiv, vilket hon beskriver som 

befriande. 

    
Men jag hade nog nån, kanske nån bild om att det skulle vara på ett annat sätt och så var det inte så, 

de var liksom de var inte så svårt att komma i kontakt med dem och dem var, dem var och det var 

väldigt avslappnat, för jag kommer ihåg, för om man nu går man nu tillbaka till radhusområdet 

[hemorten] och jämför med det som är här och när vi flyttade hit så den första julen där (där dem 

bor), eller om det var (skrattar) då hade dem dekorerat, dom hade liksom såhär pepparkaks, stora 

pepparkakshjärtan och gubbar hängande i köksfönstret och dem hänge liksom där långt, långt efter 

jul hos grannarna, och det hade jag vet inte varför jag kommer ihåg detta men jag kommer nog ihåg 

det för att jag tänkte att liksom så skulle det aldrig sett ut där i [hemort], det funkade inte alls där, 

inte ett dugg, det liksom, och det var liksom så befriande på något sätt att det var lite hur som helst. 

[Min tolkning] [Anna]  

 

Denna typ av förhållningssätt till det nya sociala sammanhanget som de kommit och inkluderas 

i och hur man ser tillbaka på det gamla, återkommer även i min informant Tords berättelse. Han 

berättar om hur han ser tillbaka på vissa skillnader mellan hans hemort och det livet som han 

sedan blev en del av i och med hans flytt till den bostadsorten: 

 
(…) man drack inte vin man drack sprit, så var det liksom ”nu super vi rejält” men när man flyttade 

ner till [Ny bostadsort] så studentfestandet, ja det är ett överflöd och kanske lite för mycket många 

gånger det, för gick man igenom alla dessa föreningar, men när man umgås privat och när man slutat 

studera framförallt så är det med, inte civiliserat kanske, men det är lite vin och ost, och en liten god 

drink innan och så, och det börjar man med mycket tidigare i [bostadsort] än vad man gjorde i dem 

här orterna för där var det fortfarande flaskan fram och sen groggen. Och det kan jag säga var himla 

skön upplevelse efter att varit med om det festandet och supandet i [hemort] och komma ner hit. [Min 

tolkning] [Tord] 
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I mina informanters tolkningar av den tid de kom till nya bostadsorten, kan vi upptäcka 

emotioner av möjligheten till att kunna få en sorts omstart. Denna omstart utgår från den 

anonymitet de hade i staden när de kom dit, i kontrast till hemorten där deras roll i mångt och 

mycket var etablerad i och med fenomenet ”alla kände alla”. Att få möjligheten till att träffa 

nya människor med andra intressen, ses tillbaka på något som roligt. 

 Wiborg skriver att sociala relationer, livsstil och symboler är en viktig del för att 

förstå en människas anknytning till en plats (Wiborg 2004, 417). Detta kan tolkas som att en 

plats sociala relationer, livsstil och symboler blir en sorts egenskaper för den. För mina 

informanters del, tolkas dessa faktorer stramare i hemorten. I och med flytten till den nya staden 

utmanas dessa och informanterna får tillgång till att lära känna nya människor, förändra sin 

livsstil och erhålla nya erfarenheter. Presentationen av ens själv upplevs nu ej ligga vid 

materiella ting eller förväntade handlingar och normer som inrutas av hemortens traditioner 

(ibid). I den större stadens cirkulation och ständiga utbyte, upplever mina informanter att fokus 

istället ligger vid dem som personer och deras intressen, oavsett vilka de är.  

 I och med detta kontrasteras även hemorten med den nya staden. Vi ser på både 

Annas och Tords förklaringar, hur inrutade mönster och livsstil formas och ändras. Detta skulle 

man även kunna hänvisa till Wiborgs förklaring gällande en plats sociala relationer, livsstil och 

symboler blir en sorts egenskaper som den kategoriseras med. Utöver detta kan vi även tala om 

hur den primära gruppens ideal och tankesätt utmanas i den nya orten. Vedertagna mönster och 

tankesätt ställs på prov av en annan grupp. Primärgruppens tankesätt och erfarenheter utmanas 

av det nya samhället och dem människor de träffar där (Cooley 1929, 32). Med de nya 

erfarenheterna av normer och tankesätt ställs hemorten i motsats och genom att anamma den 

nya stadens ideal, socialiseras de in i det nya sammanhanget (ibid, 38–39)   

 

5.3 Skapandet av familj - En ny epok  

Flera av mina informanter beskriver sin flytt och sin första tid i bostadsorten med positiva 

valörer. Stadens normer och tankesätt ställs även i kontrast till det liv som man en gång levt i 

hemorten. Allt eftersom tiden går berättar mina informanter hur de lämnar denna fas och 

småningom etablerar ett mer stadgat liv i staden. Denna fas som nu uppkommer i mina 

informanters livshistoria, är den då deras hushåll utökas av barn. Denna tid upplevs som en 

speciellt betydelsefull tid i deras historier, där de inträder ett nytt skede i livet. Kontakten till 

den gamla hemorten centreras mycket vid att besöka sina föräldrar, detta så att deras barn ska 

få träffa sina mor- och farföräldrar. De beskriver även hur nya kontaktnät uppkommer i 

samband med att de får barn. Barnens lekkamraters föräldrar blir nya bekantskaper, samtidigt 
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som andra föräldrar i grannskapet nu även blir närmare vänner då man samlas på lekplatser och 

på gården.   

 

5.3.1 ”Barnen måste få träffa sin farfar” – En förening över generationsgränser  

I och med tillökningen av barn i familjen sker ett skifte i förhållandet till hemorten. Hemorten 

tillskrivs en ny roll och centreras runt återkopplingen till den släkt som finns kvar och speciellt 

till mina informanters föräldrar. Detta behov av återkoppling blir påtagligt, då flera av mina 

informanter förklarar att de under denna tidpunkt hade de önskat att de var närmare hemmet.  

 
Det har väl hänt att jag har känt att det hade varit härligt på något sätt att bo nära familjen, att, nu har 

vi ändå haft ändå ett hyggligt avstånd men det här med att ha lite, dagligkontakt eller så, att man kan 

sticka in och bara säga hej, att barnen kunnat cykla själva dit, det har vi ju inte haft. [Min tolkning] 

[Maria] 

 

Min informant Maria berättar att då hennes barn var mindre, hade hon upplevt det varit trevligt 

att ha en daglig kontakt med sitt föräldrahem, att barnen själva hade kunnat hälsa på sina far-

och morföräldrar. Denna typ av nära kontakt är det flera av mina informanter som talar om. De 

talar om vardagliga situationer och hur det under denna period hade varit behändigt om de hade 

varit närmare sina föräldrar och hemort.  

 
(…) och sen kanske då i början eller när vi hade flyttat och barnen var små, mamma och pappa 

tillexempel att man just i början att man inte hade, att man behövde hjälp av dem och sådär och så 

var dem inte där, men det var egentligen inget större bekymmer det var mer nr man behövde barnvakt 

när barnen var små. [Min tolkning] [Terese] 

 

Denna återkoppling till sin hemort, föräldrar och släkt ses inte som något konstigt för mina 

informanter, den beskrivs som naturlig och som ett ”måste”. En av mina informanter Tord, vars 

relation med sin far kom till skada under skilsmässan mellan hans föräldrar, berättar att han 

kände ett ”måste” till att återuppta relationen när han fick barn. Detta med motivationen att 

”barnen måste få träffa sin farfar”. 

 
Det tråkiga var att det blev en ganska smutsig skilsmässa och jag tog avstånd från min pappa så jag 

släppte honom när jag var 22 kanske, 21–22, och sen träffade jag inte honom på förrän man kände 

att barnen måste få träffa sin farfar så då mer eller mindre körde jag upp dem och så dem fick va med 

sin farfar. För han skötte inte den skilsmässan som jag hade tyckt att han skulle göra, och då blev det 

som det blev och sen nu har vi väl haft kontakt i 10 år. [Min tolkning] [Tord]  

 

Denna förklaring Tord ger, att barnen ”måste få träffa sin farfar”, blir något intressant gällande 

det behov eller ”måste” som barn skapar för upprätthållandet av sociala relationer. Som vi ser 

här ovan i Maria och Terese beskrivningar, av de känslor och tankar dem tolkar in i perioden 
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deras barn var små, påtalas ett behov av att återkoppla till sin hemort och de människorna som 

bor på orten, framförallt deras föräldrar. Det kan tolkas ur mina informanters berättelser är hur 

det uppkommer ett ”måste” i att återuppta vissa relationer, även om det innebär att återuppta en 

relation som man själv har avslutat, som i Tords fall.  

  

 5.3.2 ”Skapandet” av nya sociala nätverk 

Det är inte bara i hemorten som de sociala kontaktnäten får en ny betydelse i och med tillökning 

av barn. Min informant Anna beskriver att då hon kom hem med sitt första barn, efter att ha 

bott utomlands under en period, kände sig ensam. Hon beskriver att hennes taktik för att hitta 

nya vänner blev att söka sig till stadens öppna förskolor där hon lärde känna andra föräldrar.  

 
Vi hade bott utomlands, utan det var när vi kom hem och hade barn med oss och flyttade in i vår 

lägenhet igen som då var jag ganska ensam mamma, nybliven mamma och kände inga andra mammor 

för att så då fick jag börja springa på sånnahär öppna förskolor för att få nya, knyta kontakt med 

andra föräldrar och sen så, så då var jag nog lite ensam där i början, det var jag. [Min tolkning] 

[Anna] 

 

Denna typ av taktik som Anna använde för att lära känna nya människor, är gemensamt för 

många andra av mina informanter. Man beskriver hur man aktivt arbetade för att skapa nya 

nätverk. Ofta var dessa kopplade till barnen eller att man fick dem genom att ha barn i samma 

åldrar. Detta ses ha varit viktigt för att skaffa sig en relation till andra människor med samma 

typ av livssituation. Fenomenet av att finna ett behov av att ”skapa” vänskapsrelationer och hur 

en gör detta med barnens hjälp, beskrivs av flera av mina informanter som något som gjorde 

det enklare att få tillgång till nya bekantskaper och relationer. Detta är något som min informant 

Sune reflekterar över i och med att vi talar om de relationer han har ”skapat” på bostadsorten. 

 
Det behöver inte vara så storslaget men det betyder en del och jag tror det är liksom den, relationen 

tar lite längre tid och bygga upp, det är väldigt lätt att skapa kontakter med små barn, då blir det 

naturlig och kanske när man har skaffat sig en hund eller nånting (skrattar) och lär känna nya 

människor. [Min tolkning] [Sune] 

   

Att ”skapa” vänskapsrelationer där det finns barn i samma ålder eller att vara vänner med ens 

barns vänners föräldrar, kan ses som ett behov av att skaffa sig nya sociala sammanhang med 

människor som befinner sig i en liknande social situation. Det kan även ses som en situation 

som skiljer sig från vad de kanske hade upplevt om de bott kvar på hemorten där ”alla kände 

alla”. I hemorten hade mina informanter aldrig talat om ett behov av att ”skapa” relationer, detta 

då de antagligen skulle umgås med människor som de känt sedan tidigare. Detta skapande av 

nya relationer blir ett mål i att söka människor med liknande upplevelser, där deras dagar omges 
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av samma perspektiv och vardagspussel. Detta berättar min informant Anna vidare om efter 

hon hade lärt känna andra föräldrar i bostadsområdet: 

 
Ja det är det ju för man har samma, ungefär samma problem oavsett vad man har för bakgrund så har 

man det, samma samtal man har ett gemensamt samtalsämne och ja, sen det är ju inte, sen är det klart 

att det inte bara är barnen det måste ju finnas någonstans finna något annat också som gör att man 

finner varandra som vänner, naturligtvis. Men det är ett bra, det är ett bra, den är en bra ingång att ha 

barn. Att ha barnen som liksom ja. [Min tolkning] [Anna] 

 

Det som kan tolkas ur Annas skildring av målet med att ”skapa” dessa nya relationer, blir att 

hitta en gemensam nämnare med nya människor. Hon beskriver att barn blir en bra ingång till 

skapandet av dessa relationer då de har ungefär samma problem, samma samtal och ett 

gemensamt samtalsämne, oavsett bakgrund.  

De nya sociala relationerna som dessa individer ”skapar” genom sina barn 

beskrivs som en typ av bakgrundsöverlappande mekanism, som Anna beskriver det ”för man 

har ungefär samma problem oavsett vad man har för bakgrund så har man det, samma samtal 

man har ett gemensamt samtalsämne”, de delar en liknande livsvärld. Det blir påtagligt att 

genom barnen öppnas dörrar till relationer som inte nödvändigtvis hade öppnats annars. 

Barnet/barnen blir ett verktyg vilka vuxna människor använder för att skapa kontakt.  

 I mina informanters berättelser kan man se hur barnen fungerar som generella 

noder. De skapar inte enbart en relation bakåt i tiden med äldre släktingar, utan också 

expanderar möjligheten till att ”skaffa” sig nya sociala kontakter. De, barnen, skulle kunna 

liknas vid medium. Detta gör att man skulle kunna diskutera barn som ett socialt fenomen. Inte 

i egenskap av att de är individer, utan vilken social betydelse ett barn har. Det innebär lika 

mycket ett återkopplande och ett upprätthållande av de kontakter som de hade på hemorten, 

men även nya möjligheter till att ”skapa” nya relationer på bostadsorten. 

Att bli förälder till ett barn, betyder i mångt och mycket en omställning från det 

livet som man en gång hade. Min informant Anna beskriver detta genom att göra en jämförelse 

mellan henne och mig och hur jag i min barnlöshet, tillvisso är vuxen, men att jag inte helt vet 

vad detta innebär, just för att jag inte fått barn än. 

 
Nu var jag ju i och för sig bara 23 år när jag flyttade från [hemort], ja du är ju i och för sig 25 och du 

tycker nog att du är vuxen och det är man ju när man är 23 år också men du har ändå inte, det här med 

att, ja, bilda familj, få barn, träffa andra föräldrar, komma in i skolvärlden (…) [Min tolkning] [Anna] 

 

Som vi ser här, gör Anna en skillnad mellan mig och henne. En skillnad där jag trots min ålder 

är vuxen, men inte är detta är till fullo, detta eftersom att jag inte har barn. Att få barn, kan 

tolkas i Annas beskrivning expanderar ens livsvärld och förflyttar en in i ett nytt skede av ens 
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liv. Egenskapen i att ha ett barn, fenomenet att få barn, beskrivs som vara ett nytt steg i att vara 

vuxen. Det skapar nya synsätt och därmed ett behov av att ha människor runt sig, som delar 

denna världsbild och lever samma liv. Det nästintill framtvingar ett nytt levnadssätt, där man 

söker människor som man kan definierar sig med – dem som också har barn.   

 

5.3.3 ” Ja, vart är ni någonstans och spraymålar?” 

Flera av mina informanter beskriver, att de har sett det som ytterst positivt att deras barn fått 

vuxit upp i bostadsorten. De talar om olika möjligheter som deras barn fått, vissa som de själva 

kanske hade önskat att de hade haft under sin uppväxt.  

 
Jag tror nog att jag upplevde att det är skönt att mina barn växte upp här. De har alltid uppskattat 

motion och sådant, en har till och med varit basketproffs, och då har det varit väldigt förspänt att bo 

här (…) Sen kan jag tro att jag upplevde i alla fall detta, att de inte har saknat så mycket, det jag 

saknat var att man skulle kunna vara med i idrottsföreningar i min egen uppväxt medans dem kunde 

vara med i hur många som helst. [Min tolkning] [Tord] 

 

Denna bild som Tord presenterar, över hur han tolkar sina barns uppväxt och jämför den med 

sin egen, är det flera av informanterna som gör. Men trots denna generella bild, är det en av 

mina informanter, Maude, som berättar om en tydlig ambivalens mellan storstaden och de 

möjligheter som den ger hennes barn och hennes minne av hemorten och den trygghet som den 

gav henne. Maude talar likt de andra om att det har varit positivt för hennes barn att växa upp i 

staden, detta då hon menar att de kan ”gå utanför boxen”.  

 
Ja men visst, att rutiner är bra ändå. Att det ger en trygghet ändå. Faktiskt! Att man också kan våga 

gå utanför ramarna att det är viktigt att tänka så, och det vill jag också ge mina barn att kunna gå 

utanför boxen, man behöver inte klippa gräset när alla andra gör det eller så. [Min tolkning] [Maude] 

 

Detta att ”gå utanför boxen”, kan tolkas som en kontrast till hemortens mer strama normer och 

tankesätt som hon exemplifierar med ”man behöver inte klippa gräset när alla andra gör det”. 

Det är som att staden erhåller egenskaper av andra tankesätt än de som hon upplever att hennes 

hemort har. Samtidigt som hon finner dessa egenskaper positiva, är det andra egenskaper, så 

som stadens storlek och anonymitet, som gör att det uppstår en ambivalens där hon samtidigt 

beskriver en önskan om att kunna ge sina barn den trygghet hon själv upplevde under sin 

barndom. 

 
M: … Annars ser det likadant ut det har inte ändrats så mycket. Skogen, djur. Att man missar den, 

jag kan inte ge mina barn skogen. Den friheten och bara kunna gå ut, kunna springa ner till badsjön 

och bada mitt i natten så.  

L: Är det något du hade önskat att du hade kunnat gett dina barn?  
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M: ja men verkligen, det försöker jag ge på somrarna när vi är hemma. Känna tryggheten och veta 

att går dem ut så händer det ingenting, eller ja visst kan det hända någonting men de blir ju inte 

kidnappade *skrattar* eller så. [Min tolkning] [Maude]  

 

Denna trygghet hon beskriver, förklarar hon senare att hon även försökt återetablera i det 

bostadsområde som hon flyttat till inom bostadsorten. Hon förklarar att varför de bor där är på 

grund av att hon finner att det ger henne samma känsla som att bo i ett mindre samhälle. Detta 

ger henne en trygghet med en god stämning där fler känner varandra.  

 
För att det var så som jag att jag skulle velat att mina barn växte upp, verkligen och därför så känner 

jag nu så bor jag inte mitt inne i stan utan jag har nog dragit mig lite ut där det ändå ut, där det liknar 

lite ett samhälle, lite utanför och lite där man känner grannarna, jag är ganska social med mina 

grannar, jag vill ha det här nätverket runt omkring mig så. Så det har jag nog tagit med mig. [Min 

tolkning] [Maude] 

 

Maudes behov av att skapa dessa sociala band till sin omgivning i bostadsorten, kan tolkas som 

ett försök i att hitta en trygghet där hon kan få ett grepp om det sociala sammanhanget. Valet 

av att flytta till en mindre ort inom orten, kan tyda på att hon försökt söka samma typ av struktur 

och känsla som hennes hemort gett henne. Att finna ett tryggt sammanhang, likt det hon är 

uppvuxen med, med nära relationer där hon finner liknande ideal i den större staden.  

Att barnen blir större, och därmed börjar i skolor som ligger i stadskärnan, 

bekymrar Maude. Hon uttrycker att den insyn som hon har idag, antagligen kommer försvinna 

och detta oroar henne. 

 
Att man inte, när de börjar i gymnasiet och börjar i skolan då har man ingen, ingen insyn, man känner 

det är för stort, jag vet inte vilka kompisarna är, jag vet inte vad dem göra riktigt. Ja, vart är ni 

någonstans och spraymålar. Så lite. [Min tolkning] [Maude] 

  

Denna ambivalens som Maude porträtterar genom sina beskrivningar, kan tolkas grundar sig 

på de fördelar hon ser i den större staden kontra den mindre hemorten, samtidigt som hon önskar 

att vissa av egenskaperna i den mindre hemorten även fanns på bostadsorten. Hon ser 

möjligheten till att agera ”utanför boxen” i kontrast till hemortens mer strikta normer, tankesätt 

och fenomenet ”alla känner alla”, vilket samtidigt är något som hon önskar fanns i den större 

staden då hon talar om behovet av ”insyn”.   

 I denna passage av livet som mina informanter återger centreras relationerna i 

primärgruppen. Vi kan se i både Maria, Terese och Tords tolkningar, uppstår en sorts behov 

och ”måste” av att återkoppla och upprätthålla de relationer som de har på hemorten. 

Tillökningen av barn placerar mina informanter i en ny roll där man märker ett skifte i deras 

positionering och prioriteringar. Fokus hamnar åter på primärgruppen, både den de lämnat kvar 
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på sin hemort, men även den nya som de skapat tillsammans med en partner. Att ha skaffat barn 

eller att starta ett familjeliv, ger en förlängning av den egna gruppen och därmed med även de 

personer som varit med i socialisationsprocessen av denna (Cooley 1929, 23). Att skärpa 

kontakten med hemorten, skulle kunna liknas vid att låta andra individer av primärgruppen vara 

en del av internaliseringen och socialiseringen av det ”vi:et” som dessa barn tillhör (ibid). 

Cooley skriver att primära grupper är just primära eftersom dem ger en individ dennes 

uppfattning och mest fullständiga förståelse och erfarenhet av vad en social enhet är (Ibid, 27). 

Att binda relationer mellan de yngsta och de äldsta i familjen, skapar och ger en bild av 

storleken av den sociala enheten och dess struktur. Då informanterna på ett sätt är en egen 

primär grupp, är de även en sub-primärgrupp av deras ursprungsgrupp. Genom att upprätthålla 

och återuppta relationen till hemorten och deras familj, förenar de dessa två grupper och gör 

det till en social enhet (Ibid, 24). Hemorten i relation till detta, blir den mötesplats där de förde 

samman deras egna grupp med den nya gruppen som de har skapat utanför denna. Den blir 

benämningen för en plats där ett utbyte sker genom socialisation mellan de olika 

generationerna. Hemorten blir bron mellan det gamla och det nya (Svensson 2006, 34). 

 I denna fas har vi även fått erhålla Maudes berättelse om den ambivalens hon 

upplever mellan storstadens fördelar och önskan om vissa av hemortens egenskaper. 

Ambivalens uppkommer i de olika ideal och emotionsregimer som finns på de olika platserna.  

De förhållningssätt samt normer som var starkt sammanflätade i grannskapet och den lilla byn, 

ställs i kontrast till bostadsortens mer komplexa system. Det vi kan se ovan, är att hon arbetat 

aktivt för att kunna skapa ett nätverk runt sina barn i det bostadsområde hon bor och med de 

grannar hon har runt omkring sig. Att hon har skapat dessa sociala band till sin omgivning i 

bostadsorten, kan tolkas som ett försök i att hitta en trygghet i människorna runt omkring henne 

och där hon kan säkerhetsställa deras roll i det sociala sammanhanget (Wettergren 2013, 31–

32). Därmed kan hon även selektera vilka som är sådana hon väljer att lita på eller ej. Även 

valet av att flytta till en mindre ort inom orten, kan tyda på att hon försökt söka samma typ av 

struktur och känsla som hennes hemort gett henne. Att finna ett sammanhang, likt det hon är 

uppvuxen med, med nära relationer där hon finner liknande ideal är ett försöka att skaffa sig en 

trygghet i den större staden (Cooley 1929, 32). 

 Den oro som hon beskriver i och med att barnen blir större och därmed börjar i 

skolor som ligger i stadskärnan, kan tolkas som att hon känner att hon snart inte längre kan 

förlita sig på att de relationer och ideal som nu finns runt barnen. Det finns en chans till att 

dessa kommer utmanas av andra grupper och deras ideal och därmed får ett inflytande över dem 
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(ibid, 27ff.). I hemortens ”alla känner alla” hade detta inte skett på liknande vis, då de primära 

idealen upplevs vara något som inkluderade alla som bodde på orten.  

  

5.4 De sociala relationernas betydelse för känslan av tillhörighet   

I den fas som tidigare presenterats, talas om den tid i livet där flera av informanternas barn var 

små. Den fas som kommer presenteras nu i deras livshistoria, är en beskrivning av nuet till 

skillnad från de tidigare faserna. Deras tolkningar utgår härmed i realtid och hur de förhåller 

sig till hemorten, bostadsorten och deras sociala relationer. De sker nu inte samma 

tolkningsprocess som tidigare utan det är deras relation och den betydelse orterna och sina 

sociala relationer har i nuet. Detta gör att när jag under intervjutillfället frågade om deras 

tillhörighet, summerade de upp sina erfarenheter och presenterar dessa genom de erfarenheter 

de har erhållit. Då jag frågade min informant Sune hur han beskriver sin tillhörighet, beskrev 

han den på detta sätt:  

 
L: Men skulle du säga att du är en [bostadsort]bo eller en [hemorts]bo [bostadsort]?  

S: Jag ser nog mig själv som [bostadsort]bo med ett [hemorts]förflutet. [Min tolkning] [Sune] 

 

Denna tillhörighet som Sune beskriver, är inte generellt given som en homogen känsla hos alla 

mina informanter. Den kan snarare ses som en gradskala gällande vart en står idag i relation till 

sin ursprungsort. Det man ser är tre sätt av att tolka dess betydelse och de tankar och känslor 

som de kopplar samman med sin hemort.   

 

5.4.1 Hemkänslans dissonans 

Dessa tre kluster kan näst intill ges etiketter, vilka återspeglar känslan av den tillhörigheten 

mina informanter känner till sin hemort. Utan att operationalisera det allt för mycket, skulle 

man kunna se det i en skala av 1, 2, 3, där 1 står för en känsla av lite eller ingen samhörighet 

med sin hemort till 3, som står för stor eller mycket samhörighet med sin hemort. Känslan av 

att tillhöra sin hemort, att verkligen känna en längtan dit, beskrivs ofta i relation till hur många 

som de känner som bor kvar på orten. Kluvenheten mellan mina informanter, ligger vid 

beskrivningar där hemorten inte ”inbringar någon längtan” eller känslan av att skulle man inte 

ha en relation till sin hemort ”då hade en identitet av mig liksom försvunnit”.  

I min första grupp återfinns de informanter som ”inte känner någon längtan” 

tillhemorten. En av dessa är min informant Anna.  Hon berättar att sedan hennes föräldrar gick 

ur tiden, finns det ingenting som håller henne kvar på orten. Att hon dessutom inte har några 

vänner som bor kvar på orten, bidrar ytterligare till denna känsla. Kontrasten till ett rikt socialt 
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liv på bostadsorten och det obefintliga på hemorten, gör att hon inte finner någon samhörighet 

med den.  

 
Det finns inget där som, så jag hade inte känt att flytta tillbaka, jag känner liksom ingen längtan alls. 

Och sen har jag ju inga vänner, vänner kvar i [Hemort], inga föräldrar, ingen släkt liksom…Här finns 

liksom förutom att vi har alla våra vänner här, dem flesta av våra vänner bor ju här i [bostadsort], ja 

barnen har vuxit upp här och vi har en, vår yngsta pluggar, bor fortfarande hemma och läser på 

gymnasiet, så att de trivs ju bra i skolan så att, att ne, de finns mer valmöjligheter här i [bostadsort] 

på något vis… det känns som om det är lite för trångt i [Hemort],  jag ja, jag trivs med människorna 

som bor i [bostadsort], det känns okomplicerat, det känns mer okomplicerat och umgås med folk här 

i [bostadsort] än i [Hemort]. [Min tolkning] [Anna] 

 

Som vi ser här hänvisar hon till att bristen på hemlängtan även är kopplad till att det finns fler 

valmöjligheter på bostadsorten än hemorten, som beskrivs som ”lite för trång”. Att hennes 

hemort numera känns trång och att det är lättare att umgås med människor i bostadsorten, blir 

en implikation av att hon nu har förflyttat sig själv och sin roll från hemorten till bostadsorten. 

Detta tillsammans med bristen på sociala relationer påverkar bristen av längtan till hemorten.  

En annan av mina informanter Tord har liknande känslor gällande sin hemort. 

Han beskriver det som att han inte behöver åka till sin hemort för att vara sig själv, utan att han 

redan är sig själv i bostadsorten. Därmed finns det inget bekräftande i, eller något som skulle 

vara betydande för honom, att åka tillbaka till orten.  

 
Men eftersom [bostadsort] är som [bostadsort] är så behöver jag inte föreställa mig, eller vad heter 

det, jag behöver inte göra om mig själv, alltså säga upp en fasad mot dig tillexempel, utan jag är ju 

som jag var där. Och därför känner inte jag att jag behöver komma till [Hemort] för att vara en del 

av mig. [Min tolkning] [Tord] 

 

Att känna att inte ha en längtan tillbaka till sin hemort, att man inte behöver åka dit för att vara 

den man är, kan tolkas som tecken på att dessa personer har funnit nya sociala sammanhang där 

de är hemma. I en socialisationsprocess ges individen olika roller efter vilken grupp dessa tillhör 

och därmed skapas ett sammanhang för dem. De har båda funnit nya sociala sammanhang i 

bostadsorten som bekräftar dem och deras tillhörighet och därav uppstår ingen direkt saknad av 

hemorten.  

Tords egna förklaring till varför han har denna känsla, menar han kan bero på att 

hans gamla hemort inte är hans födelseort. Under sin uppväxt, innan familjen tillslut bosatte sig 

på hemorten, flyttade han och familjen ett antal gånger. Ingen av hans bröder är födda på samma 

ort och han hävdar att tryggheten till en plats aldrig infann sig. Tryggheten låg snarare i att vara 

med familjen, något som han beskriver är en tanke han även delar gällande sin egen familj i 

relation till bostadsorten idag.  
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Det blir nog så va, att om man har flyttat så mycket så vet man hur det är att riva upp sina rötter, och 

jag rev ju upp rötterna många gånger där, min trygghet var ju familjen, det stärkte ju banden mellan 

mig och mina två bröder, det var ju vi som flyttade och vi som fick leka med varandra… jag känner 

nog en trygghet att är familjen trygg så kan vi var trygga lite varstans tror jag. [Min tolkning] [Tord] 

  

Denna förklaring kan tilläggas ge belägg för analysen ovan. Då han förknippar trygghet och sitt 

hem genom vart hans familj befinner sig, blir platsen som är hans hemort inte en definition av 

att vara hemma. Bostadsorten blir den plats som är hans hem då han sammankopplar detta med 

sin familj, vilka bekräftar hans roll och sociala sammanhang. 

Mittemellan gruppen, de som känner att de både har en relation till sin hemort, 

men ändå definierar sig mer som en ”bostadsort”-bo, talar om en starkare koppling till sin 

hemort. Detta på grund av att de har individer som de känner en koppling med kvar på hemorten. 

Dessa av mina informanter påtalar att, även om de idag känner sig som en del av den staden 

som dem bor på, finns det relationer som gör att de fortfarande känner en anknytning till 

hemorten. Dessa relationer är nödvändigtvis inte direkt kopplade till deras kärnfamilj, utan kan 

vara gamla vänner som de känt sedan deras ungdomstid. De berättar ofta att det handlar om en 

trygghet i att ha kvar gamla vänner, då dessa varit med en under alla deras stadier i livet tills 

där de är idag. En av dessa informanter som talar om just detta är Maria. I hennes reflektioner 

över den betydelse som hennes hemort har idag, uppkommer relationen hon har med en väninna 

från hemorten.  

 
Jo men det är det ju, vi har ju liksom, ett helt sammanhang, vi känner varandra utan och innan, vi 

känner varandras familjer utan och innan och min syrra och hennes brorsa är ju också vänner. Och 

våra barn reflekterade över det när vi träffades i sommar att det är väldigt märkligt att vi har inte ju 

inte träffats så mycket men vi är ju precis lika och vi har nog uppfostrat dem precis lika. [Min 

tolkning] [Maria] 

 

Maria talar här om att den vänskap som hon har haft med sin väninna sedan uppväxtår är en 

betydande för henne, detta då dessa tillsammans har upplevt och varit närvarande i varandras 

liv från då till nu, de har ”ett helt sammanhang med varandra”.  

Man skulle kunna tolka att det finns en trygghet i att ha dessa djupt etablerade 

relationer, där personerna som dessa hänvisar till ”känner en utan och innan”. Denna typ av 

relation upprätthåller den relation dessa har till sin hemort. Detta kan ses i Terese berättelse då 

hon talar om att hon jobbar aktivt med att upprätthålla relationerna till gamla vänner och därmed 

blir ”up to date” med vad som händer på orten.  

 
Ja alltså jag håller ju kontakten det gör jag gör, men det är klart att man, man missar saker och ting 

och hänger inte med alltså, dem kompisar som vi umgås med kan ju berätta saker och ting ”jaha, 
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nämen det visste jag inte nu är den en ny sån där och nytt sånt hä!” så sånt missar man men det är 

genom dem jag får veta det. Det är liksom ingenting som jag, som bekymrar mig eller så, men det är 

klart att när mina föräldrar levde så var man ju mer up to date med vad som hände runtomkring och 

runt med alla och runt deras liv så det har vi ju inte längre på det viset. [Min tolkning] [Terese] 
 

Relationen till hemorten blir i hennes berättelse en positiv sådan, en bild som förstärks genom 

de starka vänskapsband hon fortfarande har kvar på den. Den blir positiv och betryggande i den 

mening att den bekräftar henne som person och den sociala bakgrund som hon har. Denna 

relation som beskrivs ovan är i mångt och mycket typisk för de som tillhör den andra gruppen. 

Att fortfarande ha sociala relationer på sin hemort, gör att det finns något som binder dem kvar 

vid den roll som de en gång haft och är en del av dem. Det är även detta som gör att de beskriver 

sig som ”bostadsbor med ett hemortsförflutet”. De sociala relationer både splittrar och håller 

samman dessa individers identitet genom att bekräfta den fast från två olika platser.  

I det tredje gruppen, i den grupp där hemlängtan eller identifikationen med 

hemorten är fortfarande är stark, återfinns endast en av mina informanter. De flesta av mina 

informanter befinner sig i mellangruppen, där de till mestadels hävdar att de tillhör 

bostadsorten, men på vissa plan känner en viss tillhörighet till sin hemort.  

Genomgående i mina intervjuer har jag ställt frågan huruvida mina informanter 

känt att de missat något i sina hemorter. Den enda som uttryckligen beskrev en sådan känsla 

var min informant Maude. Hennes känsla gällande att ha missat saker på sin hemort, förklarar 

hon är starkt kopplat till sin familj och de vänner som hon har eller haft på hemorten.  

 
Barn som har vuxit upp, som har blivit vuxna och fått egna barn som jag inte vet vilka det är. 

Klasskamrater som har gått bort som jag inte, usch, har hunnit säga adjö till, så känner jag så. Annars 

ser det likadant ut det har inte ändrats så mycket.  [Min tolkning] [Maude] 

 

Maude uttrycker en sorg inför att inte kunnat vara en närvarande moster till sin systers barn. 

Hon önskar sig den närvarande släktrelation som hon själv upplevt som yngre, där definitionen 

av familj sträckte sig utanför kärnfamiljen och inkluderade även föräldrars syskon, kusiner och 

far- och morföräldrar som endast levde ett stenkast bort. 

 

Ne men kunna se min systers barn växa upp och få vara moster till dem och att dem, att känna att 

barnens kusiner att vara som vi växte upp och va hemma hos farmor och farfar och mormor och 

morfar, hela släkten över jul. Allting sånt! Det blir ju inte riktigt så, tyvärr. [Min tolkning] [Maude] 

 

Denna känsla av att aldrig vara tillräckligt närvarande, kopplar hon samman med att hennes 

föräldrar och delar av familjen fortfarande bor kvar på orten. Orten blir därmed starkt 

sammankopplad till de sociala relationer hon har på den. Existensen av orten bygger på att 
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viktiga delar av hennes familj bor på den. Försvinner familjen, försvinner även hemorten. Ett 

eventuellt försvinnande av orten, att familj och släkt skulle försvinna, berättar hon uttryckligen 

skulle innebära att en del av hennes egna identitet skulle försvinna, därav måste de bo kvar på 

orten.  

 
L: Har ni mycket släkt här i [bostadsort] idag?  

M: Ne det har vi inte, min man har sin mamma och pappa och en och en halv syster om man säger 

så en hel och en halv. Ja. Ne. Jag har ju ingen så.  

L: Men om det hade bott mer släkt här tror du [Bostadsort] hade känts mer hemma då eller? Hade 

det hjälp på något sätt?  

M: Kanske fast, ja, tänk om mamma och pappa hade flyttat hit, fast det hade jag aldrig kunnat tänka 

mig, Nej. De måste på bo kvar därför att [Hemort] måste vara kvar.  

L: Skulle det kännas otänkbart att, liksom, att inte ha [hemort], om det inte hade funnits?  

M: Ja verkligen. Jättejättemärkligt. 

L: Vad är det som skulle vara märkligt i det?  

M: Men tänk, jag tänker på Aleppo, på alla flyktingar nu som, deras liksom allting förstörs, bombas 

sönder, tänk om [Hemort] hade bombats sönder och inte fanns kvar, då hade en identitet av mig 

liksom försvunnit. Min identitet hade liksom försvunnit hade jag känt. [Min tolkning] [Maude]  

 

Hemorten har för henne inte samma definition som för mina övriga informanter. Man skulle 

kunna förklara det som om hon har byggt upp en stor del av sitt sociala väsen runt sin hemort 

och att ett eventuellt förlorande av orten nästintill får en förödande konsekvens. Hur det ligger 

vid min informants personlighet till att vara extra knuten till familjen än mina övriga 

informanter är svårt att göra en bedömning av, men det som blir tydligt är att hon står ut ur 

mängden.  

Skillnaden i dessa grupper ligger vid den betydelse de ger de sociala relationerna 

som finns på hemorten, samt vart deras primärgrupp befinner sig. I den teori som tidigare 

presenterats, skriver Wiborg att den tillhörighet som vi tillskriver en plats beror på de sociala 

relationer som en människa har på den (Wiborg 2004, 417). Detta går att hänvisa till den 

betydelse informanterna ger sin hemort och hur dessa väljer att beskriva dem. I de informanters 

berättelser, där de beskriver att de ”inte har någon längtan” till sin hemort, märker vi att 

tillhörigheten till det sociala sammanhanget har försvunnit, detta i bristen på sociala relationer. 

Detta visar på att den roll som de en gång tilldelats och haft i den sociala kontexten i sin hemort, 

har avslutats och därmed uppstår inget behov av att åka tillbaka dit. Även om orten är en del av 

deras livshistoria, så försvinner betydelsen av den på grund av bristen av sociala relationer. 

 De sociala relationernas betydelse för tillhörighet blir genomgående det som 

beskrivs av mina informanter till varför de antingen har en relation till hemorten eller ej. Detta 

kan vi se i de tolkningar som skildras i mellangruppen. Dessa befinner sig i någon 

”mellantillhörighet”. Det sätt som flera av dessa personer beskriver sin tillhörighet, som Sune 
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gör i början av detta avsnitt, talar om hur dessa personer fortfarande har en kulturell och social 

bindning till orten. Att beskriva sig som en ”bostadsortsbo med hemortsförflutet”, kan 

exemplifiera den betydelse individen fortfarande ger till hemorten och vilken tillhörighet denne 

känner till den (ibid, 428). 

I den sista gruppen ges de sociala relationerna på hemorten en fundamental 

betydelse för den känslan som denne kopplar till sin tillhörighet. Denna uppstår i att min 

informant Maude, fortfarande har kvar starka och fundamentala medlemmar i sin primära grupp 

på hemorten. Betydelsen av att ha så starka karaktärer inom primärgruppen kvar på hemorten, 

skapar en delning i tillhörigheten, en mellan den äldre primära gruppens ”vi” på hemorten och 

den nya som man själv skapat på bostadsorten (Cooley 1929, 23). Man skulle kunna tala om en 

splittring till följd av spridningen av primära grupper. Känslan av tillhörighet till två grupper, 

som befinner sig på två platser, blir slitsamt för henne och det som kan definieras som hemma. 

Det kan vara detta som gör att min informant Tord i den första gruppen, som flyttat mycket 

under sin barndom, påtalar att vart han definierar som hemma beror på vart hans familj är. Hans 

primärgrupp definieras inte av en plats på samma sätt som min informant Maude i den tredje 

gruppen och därav upplevs inte en saknad av en plats som han en gång bott på.  

 

5.4.2 Produktionen av social anknytning 

Som vi ser ovan ger mina informanter sin hemort olika betydelser, men något som förenar dem 

är att de har valt att stanna kvar på orten som de en gång flyttade till. Vad som enar deras 

kvarblivande bygger även det i mångt och mycket på samma anledningar. Vissa av dem berättar 

att de har funderat på att flytta nu när deras barn flyttat, eller att de kommer göra det när deras 

barn har flyttat ut. Men trots dessa tankar avslutar de flesta resonemanget med tankar om att de 

är nöjda med sina liv i staden.  

En av de anledningar som uppkommit i resonemanget av kvarblivandet, har varit 

gällande de relationer och de nätverk som de nu byggt upp i staden. Betydelserna av att ha 

skapat nära relationer och vänskaper är det svar som mina informanter återkommer till då de 

beskriver varför de valt att stanna kvar på orten. Min informant Anna beskriver att, förutom 

stadens storlek och de valmöjligheter som finns, är det dem relationer som hon ”skapat” som 

gör att hon vill stanna kvar i staden. 

 
[Bostadsort] är ett lagomt stort, lagomt stor stad, här finns liksom förutom att vi har alla våra vänner 

här, dem flesta av våra vänner bor ju här i [Bostadsort]. Ja barnen har vuxit upp här och vi har en, 

vår yngsta pluggar, bor fortfarande hemma och läser på gymnasiet, så att de trivs ju bra i skolan så 

att, att ne, de finns mer valmöjligheter här i [Bostadsort]. [Min tolkning] [Anna] 
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Likt Anna, talar min informant Sune om att det är de nära vännerna som fått honom att vilja 

stanna kvar på orten. Han menar att den vänskap han har med dessa människor, är en sådan som 

endast kan skapas genom att man varit vänner under en längre tid.  

 
Ja alltså jag tror man håller kontakt med de vännerna man har här, men det här dagliga liksom, man 

träffas här ute i gången och man går till [sporthall] och gympar tillsammans, det här utan att man 

planerar massa utan man bara träffas och gör någonting. Alltså för oss [han och hans partner] är det 

rätt viktigt att komma hem här efter jobbet och fredagskvällen och kanske inte orkar laga mat och så, 

går man över till grannarna och säger att man åker ner till [restaurang] och hämtar mat och så sätter 

man sig tillsammans och äter, liksom där spontant alldagligt, utan planering är ju väldigt trevligt. Det 

behöver inte vara så storslaget men det betyder en del och jag tror det är liksom den, relationen tar 

lite längre tid och bygga upp… [Min tolkning] [Sune]    
 

Dessa relationer involveras i aktiviteter som ses som ”alldagliga” i Sunes fall, ges en betydelse 

då dem ses som sådana där man inte måste planera eller ”behöver vara så storslagna”. Det 

handlar om en reguljär, daglig, fysisk kontakt och samverkan, just på det sätt som Cooley 

beskriver den primärgruppen och vad som kännetecknar den (Cooley 1929, 13). Just för att 

dessa relationer får denna typ av mening, kan de på ett sätt tolkas som en version av en 

primärgrupp. Det skapar en förståelse för vilken betydelse dessa relationer har för mina 

informanter och deras kvarblivande på orten. Här kan vi se tillbaka på Stjernströms beskrivning 

av ”stannarna” och motiven till varför en blir kvar på en ort. Han hävdar att människor som 

väljer att stanna på en ort, hör samman med den sociala stabiliteten denne har på denna 

(Stjernström 1998, 108). Mina informanter har under tiden de bott på bostadsorten etablerat nya 

sociala sammanhang som de är en del av. ”Skapandet” av sociala relationer på orten, har gjort 

att det har skapats nya så kallade ”sociala embryon” (ibid). Genom sina vänner och 

engagemang, har det givits ett socialt sammanhang för individen där denna känner sig hemma 

med sin roll. Detta tycks vara något som tillfredsställer flera av mina informanter och därmed 

har de inget behov av att söka sig till en ny plats där de, återigen, skulle behöva ”skapa” nya 

sociala sammanhang och relationer.  

 

5.4.3 Sociala ankare 

Denna relation som mina informanter förklarar är viktig för deras kvarblivande, trumfas av en 

ännu mer intimt förbunden relation, deras barn. Många av mina informanter talar om att de vill 

bo kvar på orten på grund av sina barn, detta även om dessa flyttat ut och bor i andra städer i 

landet. Min informant Terese förklarar hur hon ser på det när jag frågar henne huruvida hon har 

funderat på att flytta tillbaka till sin hemort nu när barnen ej längre bor hemma: 
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Ja möjligen. Men ja. Ne det är liksom ingenting som jag har övervägt heller. Så är det också så att 

man hitta jobb och så och det är inte så lätt. Nej, så jag, nej jag tror inte det, men det är klart att det 

hade varit lättare om man hade, man hade lättare kunnat tänka sig om barnen inte bodde här, men å 

andra sidan så är de uppväxta här så dom tycker att det är kul att ha någonstans och bo när de kommer 

hem och ska hälsa på sina kompisar, precis som vi hade, när vi hade flyttat hit. Så att nej, det är 

faktiskt ingenting som jag har övervägt att flytta tillbaka så förutom på sommaren och tillfälligt så. 

[Min tolkning] [Terese]  

 

Att vara en plats som barnen kan återvända till för att träffa sina vänner, sina föräldrar och 

platsen som är deras hemort, ses som viktiga argument till varför man valt att fortfarande bor 

kvar på orten. Just detta förhållande, att man stannar för barnens skull, är mångt och mycket ett 

intressant ett. Då vi ser tillbaka på de berättelser som informanterna har givit och hur dessa har 

pratat om sin hemort, har föräldrarnas betydelse för hemorten varit en del till varför man har en 

relation till den. När barnen var små och de flesta av mina informanters föräldrar fortfarande 

levde blev dem samlingspunkten, det som återsamlade hela familjen på en plats. Trots att mina 

informanter sedan en tid hade bott på en annan ort än hemorten, knöts familjen tillbaka på en 

plats – detta genom sina föräldrar. Föräldrarna, släkten och nära vänner förankrar individen till 

en plats genom sin rena existens. Det var dem som återkopplade mina informanter till både 

deras nya värld och deras gamla. Så länge de lever på orten finns det en anledning till att åka 

tillbaka dit.  

Denna typ av funktion, att vara ett sorts fäste skulle man kunna kalla ett socialt 

ankare. Den roll som de beskrev att deras föräldrar haft i deras relation till deras hemort, 

reproduceras och uppstår nu hos mina informanter allt efter deras barn lämnar familjehemmet. 

Något som min informant Terese uttryckligen förklarar i sitt svar till varför hon har svårt att 

tänka sig att flytta ifrån bostadsorten. Definitionen av ett ankare kommer bildligt in i att, trots 

att deras barn inte är på orten så finns mina informanter, kvar på platsen som ett ankare vilket 

håller fast barnens position oavsett vart de befinner sig. Ankarna skapar ett tryggt fundament 

som deras barn kan återvända till. De förankra sina barn på sådant sätt, att de inte skall känna 

att de inte har en konkret plats att återkomma till när dessa vill återvända till sin hemort. Hur 

detta fenomen reproduceras, ser vi först konkret då mina informanter beskriver den roll som 

deras föräldrar har haft i relation till deras hemort och hur de sedan tar denna, då deras egna 

barn börjar bli vuxna. Vi kan även se hur fenomenet av sociala ankare reflekteras tillbaka på de 

informanter som har barn som lever på hemorten men i egna boenden. Barnen blir även dem 

sociala ankare till varför man vill vara kvar på orten. Man vill värna om de vardagliga 

situationerna man har med sina barn.  
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Betydelsen av att ett socialt ankare, centreras vid egenskapen att binda samman 

generationer eller fundamentet för gruppen vid en konkret plats. I ett samhälle där människor 

ofta rör på sig, tycks detta ses som viktigt för att det skall uppstå en samhörighet och en trygghet. 

Precis som Wiborg hävdar, blir det de sociala relationerna som bekräftar en plats, snarare än 

dess geografiska egenskaper. En plats får därmed en social identitet genom att människan 

bekräftar den med en uppsättning egenskaper och känslor (Wiborg 2004, 428). Denna egenskap 

kan även ses då informanterna beskriver en trygghet i deras äldre vänner på hemorten. Den 

förankrar och ger trygghet till mina informanters och vart de tillhör och tillhört. Något som de 

nu, på ett sätt, reproducerar i sin roll som förälder och valet av att vara kvar på bostadsorten. 

Detta gör att deras barn kan återvända till den plats där de kan finna denna igenkännande 

trygghet. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

Denna analys har i enlighet med studiens syfte, fokuserat på att undersöka vilken betydelse 

individer tillskriver olika orter, samt vilken inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan 

av tillhörighet till både den ursprungliga och nuvarande orten.  

  Det som blir uppenbart i tolkandet av informanternas livshistoria är den känsla 

och betydelse, som informanterna återberättar att dessa orter förmedlar och inflytandet deras 

relationer har för att en ort skall ge en känsla av tillhörighet. De sociala relationerna påverkar 

en orts egenskaper och attribut och får dem att ses som trygga, spännande, välkomnande och 

inkluderande. Något som vi även kan ses i informanternas berättelser, är hur orter blir forum 

för vilket ett utbyte och interaktion sker mellan individer. Platsen i sig må inte bära särskilt 

speciella egenskaper men i anspelning till sociala relationer och den anknytning man känner, 

konkretiseras och ges en mening av dem hos individen. Det blir därmed de sociala relationerna 

som får en person att definiera en plats som hemma eller ej.  
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5 Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken betydelse individer tillskriver olika orter, samt 

vilken inverkan deras sociala kontaktnät har för känslan av tillhörighet till både den 

ursprungliga och nuvarande orten. I studien inkluderas informanter vilka har flyttat från sin 

hemort till en ny bostadsort och det är deras upplevelser som har att inkluderas i 

undersökningen.  

I detta avsnitt kommer en sammanfattning av resultatet presenteras samt en 

diskussion gällande det. Avslutningsvis kommer det ges förslag på vidare forskning inom fältet.  

 

5.1 Sammanfattning av resultat  

I denna studie har vi fått följa 8 informanter i deras berättelse från deras tid i hemorten tills idag 

och deras liv i realtid. Det empiriska materialet beskriver för oss hur dessa individer vuxit upp 

på orter där det känt sig trygga med nära relationer till familj, släkt, vänner och grannar. 

Hemorten skildras vara en ort med kollektiva föreställningar och mönster om hur till exempel 

ett hem skall skötas och hur man skall bete sig. Det talas om ett samhälle där fenomenet ”alla 

kände alla”, värderats som till mestadels positivt av mina informanter. Några talar om en 

ambivalens inför detta då de kände sig iakttagna. Deras resa från hemorten till den nya 

bostadsorten, berättas som en spännande tid i livet. Alla informanter hade antingen redan 

etablerade sociala relationer på orten eller flyttade med en partner som skulle bosätta sig på 

den. Här möttes informanterna av ett nytt socialt sammanhang och första tiden i orten beskrivs 

som rolig och givande då man träffade nya människor med andra intressen. I den nya orten 

upplever flera av informanterna en sorts befrielseprocess. I den nya staden har de möjlighet till 

att kunna agera bortom den givna roll de haft på hemorten och vissa av mina informanter 

beskriver detta som att de nu ”kunde vara sig själva”.  

 Det sociala kontaktnätet har ständigt varit av betydelse för den anknytningen 

dessa informanter haft i relation till de olika orterna. Vid tillökningen av barn i hushållet, kan 

vi tolka i informanternas berättelser att det blev viktigt och ett ”måste” att återuppta och 

upprätthålla de sociala relationer som fanns på hemorten. Det sågs som en självklarhet att deras 

barn skall ha en tillgång till deras mor- och farföräldrar, oavsett vilken relation mina 

informanter har till dessa. Med tillökningen av barn i hushållet blir det även viktigt att ”skapa” 

nya vänner med liknande livsvärld. Detta gör att alla av mina informanter aktivt börjar leta 

vänner som hade barn i liknande åldrar som deras. Fenomenet av att ”skaffa” vänner blir ett 

speciellt sådant i bostadsorten. I hemorten hade de troligen haft ett givet sammanhang på grund 
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av sina långvariga relationer. I den nya bostadsorten används istället olika taktiker för att skapa 

nya relationer och barnen blir ett verktyg för att hitta människor med samma vardagspussel.    

Känslan av den anknytning och tillhörighet som mina informanter idag känner till 

sin hemort och bostadsort, ges i betydelse av sociala relationer. Tillhörigheten till hemorten 

varierar mellan informanterna och vissa talar om att de ”inte känner någon längtan dit”, medan 

andra av mina informanter talar om att känna en så pass stark anknytning till den, att om orten 

inte hade funnits ”då hade en identitet av mig liksom försvunnit”. Det som blir markant i min 

studie är att de flesta av mina informanter känner sig väletablerade på den nya bostadsorten, 

endast en av mina informanter talar om en ambivalens inför den.   

 Det vi avslutningsvis kan se är de sociala relationernas betydelse för anknytning 

till en ort genom presentationen av begreppet socialt ankare. Betydelsen av att vara ett socialt 

ankare, ligger i egenskapen av att fungera som den punkt, vilket runt andra sociala relationer 

samlas. Denna funktion antar mina informanter då deras barn blivit äldre och flyttat hemifrån, 

både till platser inom och utanför orten. Detta syns tydligt då informanterna förklarar, att varför 

man väljer att stanna kvar i staden är för att ens barn skall ha en möjlighet till att kunna komma 

tillbaka till deras ursprung. De antar i mångt och mycket den roll som deras föräldrar en gång 

haft, då dessa flyttade ifrån sin hemort. Dessa tar rollen av att vara ett fundament för den 

primärgruppen och dess tillhåll. Genom att anta denna roll, finns ett stadigt fundament för den 

primärgruppen, trots att det börjat bildats sub-primärgrupper runt denna.  

 

5.2 Diskussion  

I analysen av det empiriska materialet, kan vi genomgående se hur emotioner blandas och 

växelverkar med informanternas sociala relationer och hur de påverkar deras relation till de 

olika orterna. Det som blir framträdande är hur orter beskrivs och ges egenskaper i form av 

känslor, attribut, människor och de olika roller individerna erhåller på de olika platserna.  

Det som framkommer av denna uppsats är den påverkan som en flytt kan ha för 

en människa. Det handlar inte endast om att man, som i mina informanters fall, fått erfara två 

olika orter, utan även två olika levnadsvärldar med olika typer av normer och kulturer. Det 

handlar på ett sätt om något som är mer fundamentalt än så. När en människa flyttar skapar 

detta punkter för dennes anknytning och identifikation. Man är inte endast koncentrerad till en 

punkt utan är utspridd på flera, där minnet av orten och sociala relationer, påminner om att det 

är en plats som man tillhör, även om man inte bott där på en längre tid. Detta både binder och 

splittrar människan och dennes tillhörighet. Det blir en speciell egenskap som dessa människor 

får, att ha en splittrad tillhörighet. Människor som endast bott på en plats skulle troligen inte 
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kunna referera till den känslopalett som mina informanter och andra med liknande erfarenheter 

har. Det skapar en möjlighet till att kunna beskriva platser med egenskaper som andra, icke-

flyttare, inte kan göra. Det handlar om djupa förankrade egenskaper i individen, som getts 

genom deras erfarenheter av att leva på olika platser med olika normer och egenskaper.  

Just denna bredare beskrivning, gällande hur en flytt påverkar en individ, har givit 

mig personligen, en djupare förståelse för mina egna upplevelser och känslor kopplade till de 

olika orter jag bott på. Jag har i mitt liv bott på flertaliga orter och genom tolkningarna av mina 

informanters berättelser, skapat en ytterligare förståelse till varför jag har en längtan till vissa 

orter jag levt på men inte andra. De orter jag längtar till är just dem där jag fortfarande har 

betydelsefulla sociala relationer, något som blir tydligt i tolkningarna som gjorts av mina 

informanters berättelser. Orten blir ett namn på egenskaper som jag tillskriver platsen genom 

de sociala relationer jag har kvar på den.  

Detta med händelser som varit betydelsefulla för en individ, kallas i denna uppsats 

för de ”faser” som mina informanter erfarit. Dessa faser är inte bara en verklighet utan också 

faktiska faser i bildningen till den person dessa är idag. Faserna blir i deras livshistoria delar av 

de bilder av olika erfarenheter och känslouttryck, som de förnimmer med dessa perioder i livet.  

Faserna beskriver pålagringar, där resultatet av dem är de individer som de är idag. Dem som 

individer är konstituerade av dessa rörelser, vilket kan ses som viktigt i diskussionen av vad en 

person är och vem den är. Det blir genom presentationen av dessa faser, en viktig del i 

förståelsen av mänskligt handlande och emotioner, att inte endast ta hänsyn till den givna bilden 

som individer presenterar. För att förstå en individ måste vi istället undersöka de olika delar 

som bygger denna människa. Det kommer hjälpa oss i målet att förstå summan av vem en 

person är idag.  

Vad en resa från hemorten till en ny bostadsort gör med en människa, ser i 

analysens tolkning skifta. Flera av mina informanter har anpassat sig väl till bostadsorten och 

känner numera en rotning i orten. De har blivit vilka Stjernströms studie skulle kalla för 

stannarna. De har genom sina år på orten ”skaffat” sig en social förankring som fäster dem vid 

orten. Då de bott en längre tid på orten och genom barn och nyfunna vänner konstruerat sig en 

social tillvaro. Deras hemort och det sociala kontaktnät som en gång kändes som det 

fundamentala, har omskapats på bostadsorten vilket gör att det är detta som gör att de känner 

sig hemma (Stjernström 1998, 108). Det är i koppling till detta som begreppet social ankare blir 

en del i en sorts reproduktion av social stabilitet för individen. Betydelsen av att stanna på orten 

för sina barns skull, kan ses lika mycket som ett stannande för dem, som för sin egen skull och 

den roll som dessa etablerat. De har idag skapat en identitet som tillhör bostadsorten och denna 
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bekräftas av de sociala relationerna de har där. De bekräftar även sin egen förankring i koppling 

till barnen och argumentet att ”de bor kvar i staden för barnens skull”. De skapar sig själva en 

roll i ett socialt sammanhang som något som binder familjen, trots att denna inte befinner sig 

på samma plats. Denna roll skulle man även kunna hävda att även deras föräldrar antog. De 

blev den sociala punkten där deras barn, mina informanter, kunde komma tillbaka till för att 

koppla samman deras nya värld med den gamla. Rollen som socialt ankare blir på ett sätt en 

egenskap av att vara identitetssamlare.  

 

5.2.1 Avslutningsvis   

Denna studie har tagit med oss i de tolkningar som åtta individer har gett gällande sina liv från 

barndom till där de befinner sig idag. Vi har fått följa med deras resa med skildringar av olika 

faser och hur deras sociala relationer har förändrat med tiden, inte bara till hemorten utan även 

till bostadsorten. I framtida forskning kan det vara intressant att göra en liknande studie av 

människor i denna åldersgrupp, men med en annan bakgrund. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara dem som migrerat till Sverige. Hur dessa ser på sin relation till hemorten och etablerandet 

av nya sociala kontaktnät på den nya bostadsorten i ett nytt land. Denna typ av forskning kan 

hjälpa oss att få förståelse för vad en längre flytt innebär för en människa och dess sociala 

relationer.  

Denna studie må undersöka ett ämne som kan ses som rätt ordinärt. Det rör inte 

stora svulstiga maktstrukturer, inte heller djupa analyser om intersektionalitet. Men det den 

uppmärksammar, är de sociala mönster som vi har framför oss. Den lyfter upp de saker som vi 

annars kanske inte lägger större vikt vid. Vi vet kanske vart hemma är och vi vet att relationer 

är viktiga för att känna en anknytning. Men det är detta som gör migrationsforskning på 

mikronivån så pass relevant. Den lyfter mönster, strukturer och emotioner av sådant som vi till 

vardags, kanske inte reflekterar över i större skala. Den blir viktig, för att visa upp och få oss 

förstå de vardagliga, osynliga mönstren av band och trådar som binder ihop individen och ger 

den dess tillhörighet. För trots att det inte är särskilt spektakulärt, utan snarare rätt ordinärt, så 

är det de sociala relationerna och ens emotioner, som gör att man är den man är.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Hej! här kommer ett inlägg som kanske nte är relaterat till gruppens syfte så admin får ta bort 

det om det känns olämpligt! 

 

MEN! Det är så att jag just nu skriver min masteruppsats i sociologi på Lunds universitet. Till 

denna så söker jag efter människor att intervjua till min studie som rör människor som flyttat 

från lands- och glesbygden in till [bostadsort]. Jag söker personer i 50–60 årsåldern och desto 

längre ifrån [bostadsort] en kommer desto bättre, så länge det är från lands- och glesbygden! 

Om en skulle vara intresserad av att ställa upp på att bli intervjuad så får en gärna antingen 

kommentera här under eller skicka ett PM till mig! 

 

Tack på förhand, 

Lovisa 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Denna uppsats syftar till att undersöka hur 10 stycken människor boende i [bostadsort], i 

åldrarna 50–60, med rötter på lands- och glesbygden har sökt sig till en större stad, motiverar, 

reflekterar och känner över sitt val att flytta ifrån sina hemorter och dem upplevelser dessa har 

kring detta. Det viktiga i denna uppsats är att uppmärksamma dem tankar och känslor som 

uppstår kring detta ämne. Vad gjorde så att dem har flyttat och har det alltid känts som det 

självklara? Har det funnits tidpunkter de önskat att dem var närmare sina hemorter?  

 

De, preliminära, frågeställningarna i koppling till det nämnda syftet lyder: 

- Hur reflekterar dem över relationen till hemorten under deras liv?  

- Vad har det inneburit för deras sociala relationer?  

- Finns det gemensamma nämnare hos dessa individer? 

 

Ambitionen är att intervjua 10 personer i åldrarna 50–60, bosatta i [bostadsort] med rötter från 

den svenska lands- eller glesbygden. Intervjuerna kommer att äga rum på lämplig plats där 

informanterna känner sig bekväma och trygga. Intervjuerna kommer utföras utifrån en 

biografisk intervjumetod där det är informantens framställning av sig själv och sina erfarenheter 

som står i centrum. Intervjun kommer med informanten godkännande spelas in med 

ljudupptagare. Intervjutiden beräknas till 60 minuter om inte längre.  

 

Inledning 
Intervjun kommer inledas med en presentation av mig själv samt syftet med intervjun och hur 

resultatet kommer presenteras.  

 

Jag vill börja med att tacka för att du tar dig tid att hjälpa mig med material till min 

masteruppsats! Jag kommer säkerhetsställa din anonymitet i den här undersökningen genom att 

inte nämna några uppgifter som kan härleda till dig. I uppsatsen kommer du få ett fiktivt namn. 

Efter ditt godkännande kommer jag att använda ljudupptagare under intervjun, detta för att inte 

missa några detaljer under intervjun. Intervjun kommer att transkriberas, men både 

ljudupptagningen samt transkriberingen kommer att förstöras vid uppsatsskrivandets slut. Du 

kan när som helt avbryta intervjun och du kan välja att inte svara på vissa frågor. Intervjun 

kommer ta ungefär 60 minuter beroende på hur samtalet utvecklas. Jag undrar även om jag 

skulle få ta kontakt med dig ifall det skulle behövas komplettera vissa uppgifter eller om ett 

resonemang skulle behöva förtydligas. Har jag ditt godkännande? 
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Intervju 
Intervjun startar med en allmän fråga 

Kan du berätta om din bakgrund och vart du kommer ifrån? 

 

Sedan kommer följdfrågor ställas efter vad som är intressant för studien samt beroende på vilket 

svar jag får av informanten genom den allmänna frågan. Jag skall dock hålla mig inom följande 

teman samt försöka få svar på nedanstående frågor.  

 

Teman 
- Hur kom det sig att du hämnade här?  

Hemorten 

- Hur uppfattade du stämningen i din hemort när du bodde där?  

- Bodde det många från din familj och släkt i hemorten?  

- När du ser tillbaka på dina ungdomsår hur minns du dem då?  

 

Resan 

- Varför valde du just denna plats att bo på 

- Vad var betydande för dig i flytten från din hemort?  

 

Kvarblivandet  

-  Varför blev just [bostadsort] den stad där du valde att stanna kvar i?   

Reser du fortfarande tillbaka till din hemort? 

- Hur uppfattar du din hemort idag till skillnad från då du bodde där?   

 

Reflektioner 

- Vad har flytten inneburit för ditt liv och dina relationer? Önskningar, tankar, känslor  

- Kan du ibland känna att du har missat saker som skett på din hemort och är av betydelse?  

- Har det funnits tillfällen i livet då du önskar att du hade bott kvar? 

- Har tanken gällande att någonsin flytta tillbaka till din hemort uppkommit?  

 

 

- Ålder  

- Vart kommer ifrån 

- Arbete 

 

      

Avslutning 
Intervjun kommer avrunda intervjun med en öppen fråga samt ge informanten rum att komma 

med egna tillägg kring sin livshistoria och relationen till hemorten ifall det finns någonting 

viktigt som inte tagits upp i tidigare frågor.  

 


