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Abstract 

 

 

Uppsatsen har som övergripande syfte att synliggöra hur urbana normer existerar i 

människors vardagsliv och, mer precist, hur sådana normer påverkar och utmanas av 

människor som flyttat mellan glesbygd och stad. Detta görs med hjälp av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med personer med erfarenhet av sådana flyttar. Totalt har tio 

informanter medverkat i intervjustudien. Resultatet visar att informanterna på olika sätt 

förhåller sig till urbana normer och mediala representationer av gles- och landsbygd. De har 

liknande uppfattningar om hemorten som de i huvudsak kopplar till trygghet och 

gemenskap. Platsanknytningen till hemorten har haft betydelse för valet av de städer de 

flyttat till och från. När informanterna talade om livet i staden kontrasterades den mot 

hemorten vilket i princip alltid innebar att hemorten tillskrevs högre värden. Ålder och 

samhällsvillkor har påverkat informanternas berättelser vilket är tydligt i hur de förhåller sig 

till politiskt motstånd. Informanterna, med undantag för en, uppfattade en flytt till staden 

som positiv och nödvändig. Det kan tolkas som att de tack vare flyttar funnit den plats där de 

flesta nu såg sin framtida boendeplats. 
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1. Inledning 

 

 

Titeln “Att flytta, det hör ungdomen till” är ett citat ur en av våra intervjuer. Det refererar till 

en föreställning om att flytta är något som unga, snarare än äldre, gör. Citatet kan också 

tolkas som att en flytt ses som en naturlig del i en ung människas liv och skapar på så vis en 

normativ underton där flytt är något som man ska/bör göra som ung. Denna normativa 

underton är talande för resultatet av denna studie som delvis visar hur urbana normer gör 

flyttar bort från glesbygden högt värderade.  

“Svenskarna vill ha en idyllisk landsbygd att åka till på semestern. Men få kan eller vill bo 

där året om”. Så här representeras ofta gles- och landsbygd i populärkultur. I 

dokumentärserien Resten av Sverige (2016) får tittaren följa Po Tidholm på en resa genom 

den norrländska landsbygden där han möter människor som, med hans ord, “envisas med att 

bo där på gott och på ont”. Skildringar av gles- och landsbygder lyckas sällan förmedla en 

nyanserad bild. Ofta reproduceras redan fixerade meningar och schablonbilder. I 

representationer av norrländsk gles- och landsbygd porträtteras den ibland som idyllisk men 

ännu oftare med en negativ klang. I ovan nämnda citat används ordet “envisas” och uttrycket 

“på gott och ont”, som kan ses skapa en föreställning om att norrländsk gles- och landsbygd 

är något problematiskt, där “få kan eller vill bo”. 

Tor Bengtsson (2002:21) har studerat hur flyttströmmar visar att den vanligaste 

riktningen på flyttningar sker från mindre orter till större orter och följer städers hierarkiska 

storleksordningar uppåt. För kommuner och regioner har andelen invånare betydelse för 

framtida utveckling och olika försök görs för att locka tillbaka dem som flyttat samt locka till 

sig nya invånare. Men vad har egentligen en ort för betydelse för människor? Hur görs den 

viktig och är den viktig? Idag kan platser och identitet ses som ”porösa” i den meningen att 

människor interagerar med sin omvärld på ett glokalt sätt (Massey 1998). Massey menar att 

identiteter likväl som platser är i ständig tillblivelse då våra kontaktytor – med teknikens 

utveckling och människors mobilitet och nätverkande – sammanlänkas och är kollektiva 

gärningar.  

Det som förenar våra informanter är att de alla är uppvuxna på platser som kan kallas 

rurala i bemärkelsen att de ligger utanför större urbana områden. Föreställningar om 

ruralitet, om lands- och glesbygd, går långt tillbaka i den mänskliga historien. Redan under 

romartiden så fanns en sofistikerad representation av ruralitet som inte bara en neutral plats, 

utan som en plats som även kopplades till en serie av moraliska och kulturella associationer, 

definierade utifrån en hierarkisk värdeskala från en föreställd elit (Woods 2011:17ff).  
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1.1 Syfte 
 

Vårt intresse för landsbygd och identiteter knutna till landsbygd är länkat till hur dessa ofta 

representeras som problematiska i såväl politiska som mediala diskurser. Den norrländska 

landsbygdens platser utmålas ofta som tärande och de människor som lever på dessa platser 

får representera det konservativa och bakåtsträvande (Eriksson 2010:148). Exempel på 

sådan problematisk representation kan ses i en rapport från Jordbruksverket där det urbana 

tolkningsföreträdet diskuteras i termer av en territoriell maktrelation. Här beskrivs hur 

policys vanligen beskriver platser neutralt, att man månar om ”alla delar av landet”, men att 

faktiska insatser ofta utgår från ett urbant perspektiv utan hänsyn till platsers olikheter 

(Rönnblom 2014:9). Vår studie handlar om hur människor som bor på platser som i media 

utmålas utan framtid, berättar om sina flyttar och finner det intressant då människor föds 

och växer upp på olika platser i Sverige, och samhället redan fördelat makt och välstånd (Ehn 

& Löfgren 1996:61).  

Det övergripande syftet är att synliggöra hur urbana normer existerar i människors 

vardagsliv. Mer precist handlar det om hur sådana normer påverkar men även utmanas av 

människor som flyttat mellan glesbygd och stad. Genom att lyfta fram och analysera dessa 

berättelser önskar vi bidra till en mer nyanserad bild av människors livsvillkor kopplat till 

bostadsort. För att söka svar på detta har vi låtit arbetet kretsa kring följande 

frågeställningar: 
 

·       Hur motiveras och beskrivs flyttar när människor berättar om dem? 

·       Vilka betydelser, känslor och värden kopplade till plats konstrueras i sådana berättelser? 

 
 

1.2 Teori 
 

Uppsatsen utgår från kulturanalys, vilket är teori, metod och analys sammanflätat och bygger 

på en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser (Frykman & Löfgren 1979:15). I 

praktiken innebär detta att kunskap och begrepp inhämtas utifrån olika vetenskaper för att 

sammantaget ge en bredare förståelse för hur mening konstrueras. Kulturanalys utgår från 

ett konstruktivistiskt perspektiv vilket betyder att förståelsen av ett objekt, fenomen eller ett 

ting är beroende av språket och hur vi genom detta uttrycker, tolkar och därigenom också 

formar omvärlden (Börjesson 2003:64f). Billy Ehn och Orvar Löfgren menar att kulturanalys 
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innebär att man undersöker spänningar mellan kultur och samhällsstruktur, mellan 

individuella erfarenheter och allmänna mönster, mellan privat och kollektivt samt mellan 

vad som sägs och görs. Detta, menar de, bör ske med ett pragmatiskt förhållningssätt till 

teori för att på så sätt tränga bakom det synliga och mest självklara (Ehn & Löfgren 2001:12 ). 

I vår kulturanalys har vi tagit fasta på följande begrepp och begreppspar som alla utgår från 

sådana spänningar.  

 

 1.2.1 Plats 

Begreppet “hem” skapas ofta med en distinkt skiljelinje mellan privat- och offentlig sfär och 

har ofta en rumslig karaktär med associationer till bostad (Andersson 2003:196). 

Hemvändande är en beskrivning av rörelse mellan (fysiska eller föreställda) platser och 

”plats” är därför ett viktigt begrepp för oss. Att röra sig tillbaka till en plats innefattar även att 

röra sig bort från en annan. Då informanterna använde begreppet hem så refererade det till 

varierade fysiska platser bland annat nuvarande bostadsort, barndomshemmet och 

uppväxtorten samt fylldes med olika innebörd.  

Att se på plats konstruktivistiskt innebär att det i ”den verkliga världen” inte existerar 

platser som har en given mening och funktion, utan att det är människor som genom 

materiella och symboliska värden laddar platserna. Genom att vi på en mängd olika sätt 

konstruerar olika platser och tillskriver dem betydelser påverkas därmed platsen i sin tur vårt 

tänkande och agerande. Denna typ av mentala föreställningar förmedlas genom olika språk- 

och meningssystem (Ek & Hultman 2007:14). Doreen Massey (1994:2) talar om plats som 

konstituerade av sociala relationer och berättelser kring dessa. Hon menar att plats är sociala 

relationer “stretched out”, och att de påverkar vår uppfattning om oss själva och om 

omvärlden. Woods (2011:229) beskriver hur föreställningar om landsbygd, eller ruralitet som 

är det ord han använder, är något ytterst komplext och mångfacetterat som står under 

ständig förhandling och omtolkning. Han ger bland annat en historisk överblick där vi kan 

följa hur olika tider påverkat perspektiven på ruralitet, och hur rurala platser alltid stått för 

någon slags utvinning för nationens bästa, som matproducent och leverantör av råmaterial 

exempelvis. När vi använder platsbegreppet för att ange en geografisk plats vill vi påminna 

om att människors förhållande till platser är relationellt, dynamiskt, känslomässigt och 

bygger på olika erfarenheter. Plats, som vi använder begreppet, är alltså en konstruktion som 

har med alla dessa ovan nämnda aspekter att göra.  

1.2.2 Centrum och periferi 

Begreppsparet centrum/periferi brukar användas för att sätta fingret på relationer mellan 

platser och hur dessa relationer har med makt att göra. Begreppen centrum och periferi 

syftar till geografiska likväl som till kulturella och funktionella egenskaper, exempelvis 
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fysiska avstånd, ansvars- och resursfördelning, maktspridning och så vidare. Som teoretiskt 

redskap möjliggör begreppsparet att karakterisera och analysera motsättningar, 

dominansförhållanden och utvecklingsprocesser i politiska, ekonomiska eller sociala 

relationer. Geografiska klassificeringar som länkas till administrativa benämningar och 

bestämmelser är i första hand politiska då rumsliga och territoriella egenskaper är centrala 

för definitionen av politiska enheter som regionen, staten eller kommunen (Jerneck 2017). 

Harvey (2009:71-114) skriver om hur en konsekvens av kapitalismens centraliseringslogik 

är reproducerandet av skillnader mellan rurala och urbana områden, vilket gör att urbana 

miljöer har övertag när det gäller att attrahera produktion. Detta i sin tur leder till att rika 

regioner blir rikare och fattiga regioner fattigare. Att Sverige sedan 1990-talet alltmer antagit 

neoliberala strategier för att öka nationens tillväxt i en globaliserad värld har, enligt Eriksson 

(2010), gett upphov till stereotypiseringar av vissa grupper och platser. Konsekvenser av 

detta urbana tolkningsföreträde innebär att glesbygd och landsbygd ofta bär på associationer 

till avsaknad och brist (Wollin Elhouar 2014:26f).  

I en rapport av Jordbruksverket behandlas bland annat hur uttryck som, ”alla delar av 

landet, såväl i städer som på landsbygden” är centrala i den nationella innovationsstrategin. 

Detta skrivs med ett mer eller mindre neutralt perspektiv när det gäller den territoriella 

dimensionen, vilket ger ett intryck av att betona lika möjligheter för alla medborgare oavsett 

var i landet de bor. Däremot tas ingen hänsyn till platsers olikheter i de målbeskrivningar och 

insatser som presenteras och tyder på hur strategin är framtagen med eller utifrån urbana 

normer, där centrum förutsätts och premieras och periferins förutsättningar osynliggörs 

(Rönnblom 2014:9).  

På Jordbruksverkets hemsida står att läsa om hur de definierar landsbygd och glesbygd. 

Landsbygd: kommuner som inte ingår i de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden 

och stadsområden) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per 

km2. Gles Landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som 

har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2 (Jordbruksverket 2015). 

Kriterier för hur områden definieras och benämns kan skilja sig åt både i 

forskningssammanhang och i människors berättelser om plats. Den benämning som främst 

användes av informanterna i talet om sin hemort var glesbygd. Det kommer även vara den 

benämning vi använder mest, även om definitionen i enlighet med Jordbruksverket skulle 

betyda att några informanter var boende på landsbygd. Landsbygd, rurala platser och 

glesbygd används i den här studien synonymt som benämningar för platser som utgör 

stadens antites, och vi undersöker hur detta kommer till uttryck i informanternas 

berättelser.   
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1.2.3 Identitet 

I informanternas berättelser var det tydligt att platser på varierade sätt kopplades till 

identitet. Dels tillskrevs platserna som sådana specifika identiteter, dels menade 

informanterna att platser påverkade deras egen identitet som bybor, stadsbor och 

hemvändare. De narrativ som konstrueras i representationer av Norrland erbjuder möjliga 

sätt att tänka kring ruralitet i motsats till urbanitet. Detta har betydelse för människors 

identitetskonstruktioner. För vissa människor och i vissa fall, upplevs erfarenheten av 

tillhörighet till en plats och byggandet av en kollektiv identitet baserat på platsen, som 

viktigare än andra identitetskategorier såsom exempelvis kön, sexualitet, etnicitet och klass 

(Eriksson 2010:138). Relph (1976:49) har gjort en distinktion mellan hur människor 

relaterar till plats genom att skilja mellan erfarenheter av insideness och outsideness. Att 

tillhöra insideness innebär att en person starkt identifierar sig med en plats, medan 

outsideness innebär att vara i en position likt en besökare, en person som betraktar platsen 

utifrån. Att tillhöra en plats “insida” innebär att uppleva och erfara platsen, vara omgiven av 

den och en del utav den. Relph menar att det därför är stor skillnad på om någon har 

relationen ”insideness” eller ”outsideness” till en plats, och att identitet varierar beroende på 

personen, gruppen eller den allmänna bilden av platsen (Relph 1976:56). 

För att vidare ge exempel på hur vi betraktar identitetsskapande menar vi att en 

platsbunden identitet också är något som iscensätts och blir en nästan oreflekterad kroppslig 

praktik. Hur vi talar, agerar och förstår vad som är “rätt” handlar om specifika och 

kontextberoende sätt att veta och känna genom instinkt, intuition och perception kopplat till 

landskapet och omgivningen (Woods 2011:229) och står även i relation till begreppet habitus. 

Pierre Bourdieu (1993:298) menar att en människa förkroppsligar en mängd nödvändigheter 

för att skapa mening kring förståelsen av sig själv och sin omvärld. Med sitt begrepp habitus 

avser han system av dispositioner som ger människor tillgång till att tänka, agera och 

orientera sig i den sociala världen. Människors habitus påverkas av vilka tillgångar de har i 

det sociala rummet. Bourdieu kallar dessa tillgångar kapital, och urskiljer dessa som 

ekonomiskt kapital (t.ex. materiella tillgångar), kulturellt kapital (t.ex. utbildning och 

språkbruk), socialt kapital (t.ex. släktband och vänskapskretsar), samt symboliskt kapital. 

Det symboliska kapitalet kan vara de olika kapitalen för sig men även samtliga beroende på 

sammanhang där värde tillskrivs legitimitet. För att undersöka fenomen, företeelser och så 

vidare skriver Bourdieu att man måste “konstruera det sociala rummet som en struktur av 

differentierade positioner, som i varje enskilt fall är bestämda av den plats de intar i 

fördelningen av en viss kapitalart” (Bourdieu 1999:19,25). Vi menar att även plats kan ses 

som en typ av kapital i vissa sociala situationer. Erfarenheten av att ha bott i eller besökt en 

storstad eller en rural plats kan fungera som ett kapital i det sociala rummet. 

Identitetsskapande ser vi som individuella processer som konstrueras genom en människas 
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interaktion med sin omvärld och därför är något ständigt pågående. Med dessa verktyg och 

perspektiv kommer vi att undersöka hur informanterna gestaltade och förhandlade identitet i 

berättelserna.   

 

 

1.3 Metod och material 
 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med informanter som flyttat från och tillbaka 

till orter i norrländska glesbygder. Vårt material består av tio intervjuer, sju muntliga och tre 

intervjuer via mail. Valet av intervju som metod grundar sig i att vi valt att fokusera på 

personers berättelser och informanterna har fått största möjliga utrymme att tala om sina 

erfarenheter, upplevelser och tankar. Våra intervjuer var av semistrukturerad karaktär i 

enlighet med Patel och Davidson (2011:81f) där vi valt att utgå från tre teman där vi bad 

informanterna att berätta om livet innan flytten, flytten till den nya platsen och återflytten. 

Tanken med denna kronologiska tematik var att vi ville höra vilka argument och förståelser 

av plats som informanterna använde sig av för att begripliggöra sina flyttar för oss som 

intervjuare, och kanske också för sig själva. Inom ramen för dessa teman fanns strukturerade 

frågor till hands som vi använde till våra informanter om det fanns behov. Frågorna 

möjliggjorde att vi kunde följa upp med fördjupande följdfrågor för att hjälpa informanterna 

med en struktur och kronologi i deras berättelser men även för att underlätta vår bearbetning 

av materialet. Denna typ av intervju öppnade upp för generösa och relativt fria berättelser 

(Aspers 2011:143). 

Vi upplevde att våra informanter var bekanta med uppsatsämnet och hade lätt att svara 

på frågorna även om de gav mer eller mindre fylliga svar. De intervjuer vi utförde via mail 

utgick från samma teman och frågor som vi använde i de muntliga intervjuerna men i något 

utvecklad form, för att informanterna på ett enkelt sätt skulle kunna återkoppla till frågorna. 

Denna metod innebar för oss positiva fördelar, dels på grund av att tid och plats inte blev 

variabler att ta hänsyn till på samma sätt som när ett möte skulle arrangeras, men också för 

att informanterna fick möjlighet att i lugn och ro tänka igenom sina svar och hur de ville 

formulera dessa. Avsaknaden av det personliga mötet innebar att vi gick miste om vissa 

utomspråkliga uttryck så som gestikulerande eller pauser i berättandet. Men i och med att 

informanterna hade gott om tid på sig att skriva ned sina svar fick vi väl bearbetade svar där 

de ofta beskrev på ett känslomässigt och sinnligt sätt. Vi kunde dessutom återkoppla 

kontinuerligt i de fall vi ville få fördjupad insikt och mer utvecklade svar (Hyltén-Cavallius 

2011:225). 

I enlighet med god forskningsetik är samtliga namn i uppsatsen fingerade, både 

personnamn och namn på platser. Det transkriberade materialet har till stor del gjorts om 
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från dialektalt talspråk till rikssvenska, dels för att talspråk blir svårare att läsa men även 

som ett steg i anonymiseringen. Platser är i huvudsak återgivna i termer av “hemorten” eller 

“en studentstad” för att karaktären på platsen ska framgå. Skälet till detta förfarande är att vi 

vill skydda våra informanter från att bli igenkända av vänner och grannar. Det var viktigt för 

oss att de kände att de kunde vara relativt fria i sina berättelser (Pripp 2011:80). 

 

1.3.1 Urval 

Eftersom båda författarna har anknytning till glesbygd så har eftersökning av informanter 

underlättats på grund av vissa personliga kopplingar. Det ger ännu ett skäl att anonymisera 

då intresset egentligen inte är de enskilda individerna utan de kulturella betydelser som 

synliggörs i deras berättelser. Vi har använt oss av sociala medier där vi publicerat en 

utlysning samt annonserat på lokala platser med hjälp av våra kontakter. Vi har använt oss av 

snöbollsmetoden som är en selektionsprocess där man genom att identifiera vilka personer 

som är relevanta för studien tar hjälp av dem som finns inom detta fält för att komma åt 

informanter (Aspers 2011:95). Denna metod har medfört att personer har ställt upp av olika 

skäl och med olika bakgrund. De utgör inget representativt urval som kan ligga till grund för 

generaliseringar. Detta är heller inte något syfte för studien.  

 

1.3.2 Informanterna 

Här följer en kort introduktion av våra informanter, dessa kommer under resterande kapitel 

att beskrivas mer omfattande. 

 Lars är 65 år och uppvuxen i en by utanför en centralort. Han flyttade från hemorten 

efter att han gjort värnplikt till en närliggande stad där han studerade. Därefter har han bott 

på olika platser i Norrland där han arbetat. Efter ca 20 år på andra platser flyttade han 

tillbaka till centralorten nära hans hemort där han nu lever som pensionär.  

Anders är 43 år och uppvuxen i en by utanför en centralort Efter avklarad värnplikt 

sökte han arbete i en närliggande stad dit han flyttade. Efter ca 15 år flyttade han med sin 

familj tillbaka till en annan by utanför den centrala hemorten. 

 Josefin är 32 år och uppvuxen i en by utanför en centralort. Hon flyttade direkt efter 

gymnasiet till en studentstad där hon studerade och arbetade. Hon bor numera med sin 

sambo i en by nära hemorten där hon arbetar. 

 Jenny är 26 år och uppvuxen i en by utanför en centralort. Hon flyttade efter gymnasiet 

till en studentstad och bor nu i den centrala hemorten. 

 Lina är 34 år och uppvuxen i en centralort. Hon flyttade något år efter gymnasiet till en 

större stad utomlands och sedan vidare till två olika städer i Sverige där hon studerade och 
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arbetade. Numera bor hon med sin man och barn i föräldrahemmet i hemorten där hon 

arbetar. 

 Gunnar är 64 år och uppvuxen i by utanför en centralort. Efter värnplikten flyttade han 

till en närliggande stad där han arbetade. Han bodde i en by utanför staden med sin familj 

och efter ca 30 år flyttade han tillbaka till föräldrahemmet.  

 Erik är 35 år och uppvuxen utanför en centralort. Han flyttade för studier till en kuststad 

och sedan vidare till en annan stad för arbete. Tillsammans med sin sambo köpte han hennes 

familjehem i en centralort och flyttade dit där de båda arbetar. Bor där med sin sambo och 

dotter.   

Sven är 65 år och uppvuxen i och utanför en centralort. Han flyttade efter värnplikt till 

en stad för att arbeta. Efter ett knappt år flyttade han vidare till huvudstaden där han och 

hans sambo bodde under några år för att sedan flytta tillbaka till hemorten där de båda var 

bördiga.   

 Gunilla är 63 år och uppvuxen i en centralort. Hon flyttade efter gymnasiet till en stad 

och sedan vidare till huvudstaden för att arbeta. Efter ett antal år i Stockholm valde hon att 

flytta tillbaka till hemorten där hon studerade och fick arbete. Där bor hon med sin man och 

arbetar. 

 Eva är 58 år och uppvuxen i en by utanför en centralort. Hon flyttade i sjuttonårsåldern, 

efter avbruten gymnasieutbildning, till en närliggande stad för att arbeta. Genom åren bodde 

hon kortvarigt utomlands och i huvudstaden för att sedan återvända till den stad dit hon 

flyttade först. Efter ytterligare en tid i den staden, där hon utbildade sig, fick hon arbete i den 

centrala hemorten och flyttade tillbaka till föräldrahemmet, där hon nu lever tillsammans 

med sin man. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
 

Forskning om landsbygd ur ett kulturvetenskapligt perspektiv bedrivs framför allt ur två 

perspektiv. Eriksson, Rönnblom och Sjöstedt Landén anlägger ett tydligt makt- och 

diskursperspektiv i sina studier. Wollin Elhouar har ett fenomenologiskt perspektiv och är 

mer intresserad av människors upplevelser och Woods visar på hur det forskats kring 

ruralitet främst utifrån kulturgeografisk ämnestradition. 

I (Re)producing a periphery av Madeleine Eriksson (2010) så studeras representationer 

av Norrland med fokus på de ideologiska effekterna; reproducerandet, omarbetandet, 

motståndet och även de materiella konsekvenserna av olika representationer. (Eriksson 

2010:148). Eriksson har genom observationer, intervjuer, text- och bildanalyser behandlat 

ett variationsrikt material och bidragit med en nyanserad bild av hur representationer av 
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Norrland kan förstås vilket vi har dragit nytta av i vårt arbete. I en rapport av 

Jordbruksverket, Ett urbant tolkningsföreträde? En studie av hur landsbygd skapas i 

nationell policy diskuterar Rönnblom (2014) hur landsbygd uttrycks i nationell policy utifrån 

ett maktperspektiv. Där landsbygd tillskrivs problem och staden potential genom att 

benämning utgår från urbana perspektiv. Angelika Sjöstedt Landén (2012) har i sin 

avhandling Moved by relocation: Professional identification in the decentralization of public 

sector jobs in Sweden undersökt hur en omlokalisering av en arbetsplats från Stockholm till 

Östersund bland annat erfarits av arbetstagarna. Avhandlingen består av en sammanläggning 

av uppsatser och artiklar där Sjösted Landén i artikel tre anlägger ett 

centrum/periferiperspektiv. Hon beskriver bland annat hur några som valde att flytta med 

arbetet till Östersund motiveras av idéer om ”det goda livet” som byggs upp av narrativ och 

fantasier om rurala platser. Här får vi ta del hur människor som flyttar från en stor stad till 

en mindre stad i Norrland erfar en flytt vilket är ett perspektiv som inte hade funnits med 

under vårt arbete då vårt material bygger på det omvända.  

Tillhör vi Sveriges framtid? (2014) är en etnologisk studie av Elisabeth Wollin Elhouar 

som fokuserar på hållbarhet i norrländsk glesbygd med syftet att studera hur hållbarhet görs, 

erfars och praktiseras i ett spänningsfält mellan lokal vardag och politiska diskurser. Hon 

visar hur människor uppfattar och erfar bland annat tid men även politiska beslut som 

orättvisa, att deras handlingsmöjligheter blir beskurna av systemrationella beslut som 

koloniserar vardagsvärlden (Wollin Elhouar 2014:191). Hon använder begrepp från 

fenomenologin som utgångspunkt för sina analyser och strävar efter förståelse för hur livet 

ter sig för människor som bor i Norrlands inland. Med täta beskrivningar som möjliggjorts 

genom observationer och intervjuer ges välbyggda resonemang kring hur människor boende i 

Norrlands inland upplever och erfar sin vardag och som vi använt som inspiration. I boken 

Rural (2011) presenterar författaren Michael Woods i olika kapitel en variationsrik bredd på 

hur det forskats och tänkts kring rurala platser, människor och naturen. Hur olika mening 

kring ruralitet producerats och reproduceras och tar sig olika uttryck exempelvis ekonomiskt 

och materiellt. Att ruralitet är något ytterst mångfacetterat och komplext och som är under 

ständig omförhandling. Dels har vi byggt upp en egen förståelse av hur historien kring 

ruraliet under lång tid varit en västerländsk idé och tagit sig olika uttryck där vi främst 

inspirerats av hans kapitel om hur ruraliet iscensätts.   
 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsens form bygger på de teman vi tagit fasta på i materialet och den är uppdelad i tre 

kapitel. Efter det inledande kapitlet går vi vidare till det tema som vi valt att benämna Att 
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flytta från hemorten. Här redogör vi för våra informanters berättelser om hemorten samt om 

flytten därifrån, vilka bakomliggande faktorer, känslor och erfarenheter de beskrev. I kapitel 

tre, De nya platserna beskriver vi informanternas upplevelser av att möta de nya platserna, 

vilka känslor och tankar som återspeglas i berättelserna. I det fjärde kapitlet, Flytten tillbaka 

till hemorten, lyfter vi fram hur våra informanter upplevde att komma tillbaka till hemorten 

samt vilka perspektiv de fått på denna genom att bo på andra platser. Kapitel fyra rymmer 

även berättelser om hur informanterna ser på sina platsers framtid och om möjligheten att 

flytta till perifera platser. På grund av detta är kapitlet av större volym. I vår Avslutande 

diskussion sammanfattar vi studien och resonerar kring detta med urban norm som 

utgångspunkt.  
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2. Livet innan flytt 
 

 

Informanterna berättade olika mycket och varierat om sin hemby och uppväxt. Hur och vad 

en människa väljer att berätta kan ses som en kontextberoende, och berättelsen påverkas 

beroende på situation och uttrycksmedium. Berättelser är fyllda med olika värderingar, 

påståenden och gestaltningar vilka kan bytas ut och ändras på under tid men även beroende 

på åhörare (Ehn & Löfgren 1996:147). Ofta när vi talar om minnen från förr så sker det med 

en nostalgisk och romantiserad bild av barndomen. Det blir en dröm om att på den tiden var 

det enklare, tryggare och mera äkta, en idyllisering av livet då (Frykman & Löfgren 1979:39). 

Ofta var det just sådana delvis romantiserade berättelser som var återkommande när våra 

informanter talade om uppväxten. Ålder hade även betydelse då erfarenheter och upplevelser 

av plats skilde sig åt i informanternas berättelser.  

 

 

2.1 Uppväxten 
 

Glesbygd som begrepp bär ofta på associationer till avsaknad och brist genom att glesbygd 

utgör stadens antites (Wollin Elhouar 2014:26), där staden ses som produktiv, modern och 

utvecklad och glesbygden som improduktiv, omodern och outvecklad (Eriksson 2010:117). I 

berättelserna om uppväxten fanns det tydliga skillnader mellan hur de äldre och de yngre 

informanterna förhöll sig i talet om förr. De yngre tycktes kontrastera sina berättelser mot 

staden medan de äldre kontrasterade dem mot nutidens landsbygd. 

 

2.1.1 De äldres berättelser  

Då de något äldre informanterna berättade om sina minnen så var det om hur produktiv 

bygden var, att det fanns gott om arbeten vilket ur den aspekten kan tolkas som att den tiden 

var bättre. Det i sin tur kan länkas till den schablonbild som finns kring glesbygdsbon som 

bakåtsträvande och konservativ (Eriksson 2010:148).   

 
Vårt samhälle blomstrade och alla hade en framtidstro, trots att många näringar 

försvunnit sedan slutet på 50-talet. Då var vår by självförsörjande med allt, vi hade 

slakteri, bageri, mejeri, realskola, handelsskola, snickarskola, omskolning, bilverkstad och 

bilförsäljare. Skola, post och affär fanns också i stort sett i varje by, i en del byar flera 

affärer (Sven). 
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Sven berättade om en omgivning där människorna var fler och gårdar som nu låg öde var 

bebodda. De flesta hade djur på gården och självförsörjningen var en del av det vardagliga 

livet där samtliga i familjen bidrog. Gunnar beskrev samhället på ett likartat sätt. Miljön var 

lugn och trygg. Han beskriver hur de hade ett jordbruk med kor, får och häst så det fanns 

mycket att göra kring det. ”Man ordnade själv aktiviteter, på somrarna var det bad och lekar i 

skogen som indianer och cowboysare och på vintrarna var det skidor och snölekar” (Gunnar). 

Det var vanligt att miljöerna beskrevs som trygga och lugna där det sällan fanns tid att vara 

uttråkad.  

Men med i berättelserna fanns även spår av ett ganska svårt liv. Gunnar berättade om sin 

farfar som bodde i ett av de få rummen i huset, som någon han egentligen aldrig kände, för 

med sin kokplatta höll han sig mest för sig själv därinne. Hur han som barn förhöll sig efter 

devisen “bara göra som man blev tillsagd och hålla igen käften”. Några av informanterna 

berättade om familjemedlemmar som dött bland annat av sjukdomar som idag kan 

behandlas, där sorgen beskrevs som förlusten av en nära men även som en förlust av en 

viktig kugge i familjens försörjning. Det var långa dagar med hårt arbete, och berättelser om 

hur friheten från vuxnas närvaro innefattade lekar där hängning och sprängningar av utedass 

bara var en hårsmån från att ha varit lekar med döden som insats. Informanterna berättade 

även om barnuppfostran och hur barn förväntades hjälpa till. 

 
[De vuxna] utgick helt enkelt ifrån att alla ska hjälpa till med det man klarar runt det 

vardagliga, som var allt från att måla om hus, hugga ved, reparera saker som användes på 

sommar och vinter till att diska och laga mat samt städa, uppgifterna stegrades allt 

eftersom man blev äldre. Detta var gemensamt för oss alla som var unga och man fick på 

det sättet arbeta upp både kunnande och självkänsla (Anders). 

 

Det beskrevs som viktigt att få känna sig som en del av ett sammanhang där insatsen var 

överkomlig och känslan av att det man gjorde var av vikt för familjen och för sin omgivning. 

Anders beskrev hur kollektivet var det som premierades för att ge individuella avtryck och 

inte tvärtom som han till stor del upplevde att det är idag. Att tidigt få lära sig att man är 

kompetent och viktig blev något som präglat identiteten och som Anders menade att han 

burit med sig genom livet, och även något som präglat hur han uppfostrat sina barn. Detta 

var något som även Sven minns då han berättade om sin uppväxt. 

 
Den tiden och platsen har för alltid en mycket stor betydelse i mitt hjärta och min själ, vi 

hade alltid en naturlig roll i allt som hände, vi blev alltid behandlade som de viktiga 

”kuggar” vi var för att allt skulle fungera så bra som möjligt.  Allt vi kunde hjälpa till med, 

slåttern, fisket, vedhanteringen, ladugården, utedasset, vattenhämtning m.m. Allt gjordes 
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alltid med glädje då vi kände att vi behandlades väl och uppskattades för att de uppgifter 

vi kunde bidra med var livsviktiga (Sven). 

 

Även här i Svens citat ges en inblick i vilka värden som präglat identiteten men även hur en 

plats aktivt tas i besittning likväl hur individen tas i besittning genom vår inbäddning av de 

platser vi rör oss genom. Att navigera i landskapet och förhålla sig till dess fysiska struktur 

samt aktivt genom sociala relationer göra den begriplig och hanterbar. Gunilla berättade om 

hur det alltid fanns en vuxen hemma, hur barndans och de fantastiska eldsjälarna på byn 

möjliggjorde scoutverksamhet och hur de fick sy upp kläder och ha uppvisning på isen som 

isprinsessor.  

 

2.1.2 De yngres berättelser 

De yngre informanternas berättelser om uppväxten på hemorten skilde sig något från de 

äldres. Deras berättelser var mer svepande och inte alls lika detaljerade som de äldre 

informanternas sätt att tala om uppväxten. Även om det fanns många likheter såsom 

upplevelser av en trygg uppväxt med familj och en nära omgivning tycktes det vara andra 

typer av kapital som bland de yngre framhölls. För dessa var vänner och fritid samt känslan 

av frihet och närheten till naturen centrala värden i berättelserna. Detta kan tänkas bero på 

att de vuxit upp under en tid då de mest omfattande förändringarna, i form av försäkrade 

resurser, utbud och levnadsvillkor, redan skett. Kanske hade de yngre informanterna inte 

någon guldålder att minnas, de hade under hela sitt liv levt i medvetenheten om att 

glesbygder var hotade av utflyttning och nedläggningar. Då informanterna talade om frihet 

gjordes kopplingar till olika saker. För de äldre var det att de i större utsträckning fick klara 

sig själva, utan ständig social kontroll, medan de yngre snarare kopplade frihet till rörelse, till 

vänner och natur som i sin tur länkades till tid med ett annat värde av “fri” tid.  

 
Jag hade nära till alla kompisar och jag kunde cykla/gå till dem själv. Jag gick i samma 

skolklass från åk 1-9.[...] Min pappa jobbade till fjälls så jag och övriga familjen 

spenderade mycket fritid där också (Lina). 

 

Lina beskrev barndomen som trygg, hon växte upp i ett samhälle där hon hade nära till det 

hon uttryckte värdefullt, vänner, familjen och till slalombacken där hon spenderade mycket 

av sin fritid.  Jenny talade om uppväxten så beskrev hon den till störst del genom att berätta 

om aktiviteterna i naturen med familjen. Hur de åkte på skoterturer och kom till en stuga, dit 

inga vägar gick för att nå.   
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Nära till skog och vatten. Tryggt hem med mamma, pappa, lillebror och lillasyster samt 

en trygg skolgång (Erik). 

 

Erik berättade inte så mycket om uppväxten men uttryckte familjen och som vi tolkade det 

fiskeintresset som värdefulla tillgångar. Det faktum att naturen förekommer och 

romantiseras i flera berättelser tyder på att ett naturnära liv gjorts till norm. Det var en norm 

som alla informanter förhöll sig till, även de som inte själva gillade naturen. Eller som Josefin 

uttryckte det. 

 
Jag hade väl kanske inte så där jättemånga olika kompisar och så men, det var ändå bra. 

Jag kanske inte var så mycket, så här ett utebarn när jag var liten. Jag var en sån här som 

var inne och läste och ritade och så där. Så jag är ju inte den här typiska, alltså såhär 

glesbygds, eller så här norrlandsungen som är liksom ute i skogen så himla mycket. Jag 

var mer att jag blev ivägtvingad på fiskning och sådana grejer, och skidåkning och sånt 

(Josefin). 

 

Jättemånga kompisar var inget som Josefin upplevde sig ha som barn och genom att berätta 

detta så innebär det att hon förhöll sig till hur normer kring social samvaro representeras och 

som hon tycktes brytas mot. Och genom att säga att “det var ändå bra” så bryter likväl 

omförhandlar hon vad en god barndom består av, vilket alltså inte behöver vara en hel massa 

“olika” kompisar. Josefin berättade bland annat hur hon inte var ett typiskt utebarn, att hon 

spenderade sin tid med att läsa och pyssla på hemma, även om hon med värme talade om 

fredagarna där stora som små samlades för att exempelvis spela innebandy. Att hon nämner 

att hon inte var ett typiskt utebarn kan visa på hur hon förhåller sig till den stereotypa bilden 

av hur det är att vara barn och växa upp i glesbygd, vilket föreställs vara att gilla friluftsliv 

med allt vad det innebär. Och likväl som hon bekräftar den bilden genom att utnämna sig 

själv som ett “icke typiskt” barn så utmanar hon bilden genom att visa upp alternativa 

fritidsintressen. Alltså att “glesbyds- eller såhär… norrlandsungen” också kan vara någon 

som gillar att läsa böcker och rita samt ogillar att åka skidor och fiska. De aktiviteter som 

nämndes i informanternas berättelser, tillhörde förvisso friluftsliv såsom fiske, slalom, jakt, 

kojbyggen och skoteråkning men likväl pyssel, läsa böcker, innebandy, dator och dans. Och 

det är så här det fungerar med stereotyper, alla blir en del av upprätthållandet och 

reproducerandet likväl som i omförhandlandet då människor ofta, helt omedvetet, utgår från 

redan berättade berättelser när vi berättar om oss själva. Och en bild, eller ett tecken som 

ingår i en stereotyp blir något som ger föreställningar om en helhet. 

Informanternas uppväxt kan tolkas ha präglats utifrån olika epokers samhällsperspektiv 

där tid blir något som internaliseras (förkroppsligas) och blir en självklar ingrediens då vi rör 

oss genom nuet, dået och det som komma skall (Ehn & Löfgren 2001:110). Den lokala 
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identiteten kan vara något som skapas genom ett resonemang med framtiden och därefter får 

det förflutna anpassa sig, vilket människor använder som redskap för att förstå sin samtid 

och inteckna morgondagen (Frykman & Hansen 2009:180) där generationer bygger sina 

kulturella gränser gentemot omvärlden men på olika sätt (Ehn & Löfgren 2001:116). Talet om 

hur det var bättre förr kan ses som exempel på detta. Och för att bygga en förståelse för hur 

en bild av ett förflutet formas behöver vi känna till mot vilken bakgrund den vuxit fram 

(Frykman & Löfgren 1979:13) där de äldre vuxit upp under jordbrukssamhället på väg in i 

industrisamhället och de yngre informanterna i industrisamhället/ och eller i 

informationssamhället.   

 

 

2.2 Förflyttningar 
 

Även om informanterna ofta förmedlade positivt laddade berättelser om livet på hemorten så 

framstod det ändå som relativt självklart att de en dag skulle flytta därifrån. För vissa var det 

en vetskap som de själva menade att de alltid haft. Detta tog sig olika uttryck och påverkade 

informanterna på olika sätt. Någon hade föräldrar som bland annat bott några år i större 

städer innan de återvänt, men där detta inte var något de kommer ihåg att det talades om på 

något särskilt sätt under uppväxten. De motiveringar informanterna lyfte fram angående flytt 

från hemorten relaterade ofta till utbildning, värnplikt, arbetsmöjligheter eller att det var 

kärleken som drog.  

 

2.2.1 Parentetiska flyttar 

I berättelserna framgick det att samtliga informanter upplevde förflyttningar från platsen 

som nödvändiga. Josefin berättade att om man bodde utanför en centralort och gick i 

byskolorna så inleddes förflyttning från byn redan när det var dags att börja sjuan i 

centralorten. Och bodde man i en by utan grundskola var det redan vid skolstart som 

pendling påbörjades. Med skolbuss åkte Josefin och de andra barnen i byn tillsammans med 

andra bybarn in till centralorten på morgonen för att vid skolans slut ta bussen hem. För 

dessa informanter framstod de första rörelserna från hembyn som nödvändiga med tanke på 

kravet om skolplikt där alla barn omfattas. När det sedan blev dags för att gå på gymnasiet 

skedde ytterligare en förflyttning mellan hemorten och gymnasieorten, men denna gång 

endast för de elever som valde att fortsätta på gymnasiet. Bussförbindelserna mellan 

centralorten och gymnasieorten var begränsade vilken innebar att de som bodde i anslutande 

byar blev tvungna att antingen flytta till centralorten eller direkt till gymnasieorten. Josefin 

berättade att vissa, efter att de fyllt 18 och tagit körkort, började pendla med egen bil till 



 18 

gymnasieorten för att kunna bo kvar i byn. Upplevelserna av dessa geografiskt korta 

förflyttningar var av olika karaktär. Någon såg fram emot det med en spänd förväntan på 

något nytt, en annan snarare mer skräckblandat och en tredje utan minne av händelsen.  

I vissa berättelser framgår det att upplevelsen att “flytta” kom först efter hemkomsten 

från gymnasiet och lumpen. När Anders talade om detta så framgick det att han upplevde 

tiden från hemmet under gymnasietid och under lumpen som att “bo borta”. Det var något 

övergående och ett måste då det var tidsbestämt. Det blev även tydligt hur detta tog sig 

materiella uttryck när Anders berättade hur han under studietiden bodde i ett rum med en 

säng, ett bord och en tv samt delade kök med tre andra, för att i lumpen bo i ett rum med tolv 

andra och endast disponerade en säng. Detta manifesterades de flesta helgerna genom att 

han åkte hem och spenderade tid med familjen och med kompisar i liknande situationer.  

Ålder var också av betydelse för känslan av en flytt. Våra informanter beskrev hur deras 

flyttar, i och med att de blev myndiga, fick en annan betydelse då de upplevde sig flytta mer 

på riktigt.  Detta är ett typiskt sätt att skapa form och struktur i livet, med hjälp av ålder  

delas livsloppet upp i livscykler där varje ålder bär på olika föreställningar. I Sverige blir vi en 

myndig person när vi fyller 18 år och därmed tillskrivs “vuxen” ur ett samhällsperspektiv, 

med rättigheter och skyldigheter. Hur vi känner, agerar och iscensätter ålder är individuellt 

men det finns en uppsättning av normer kring vad som ses som accepterat respektive 

oaccepterat. Att klä sig passande för sin ålder och bete sig lämpligt för att slippa utsättas för 

sociala sanktioner är exempel på hur normerna verkar i vår vardag vilket även resulterar i 

hur vi förstår oss själv (Persson 2010). Det exemplifierar även hur vi människor utvecklar 

tankefigurer kring våra erfarenheter och upplevelser i världen, genom att iscensätta 

imaginära gränser vilket kan begränsa våra horisonter, alltså hur långt tankar sträcker sig 

och vad som blir till exempel möjligt/omöjligt (Ehn & Löfgren 2001:111). På så sätt kan vi se 

hur flytt förstås som något som görs av vuxna. Trots att deras berättelser visar att de redan 

som barn förflyttade sig och tidvis levde och sov på andra platser, så uppfattades inte detta 

som flyttar. Att flytta gjordes till en del av ett vuxenblivande.  

 

2.2.2 Utbildning och högskola 

Jenny var en av de informanter som inte hade något minne av att det talats uttryckligen om 

vikten att flytta från dem i sin omgivning. Ändå menar hon att “[...] egentligen var man väl 

medveten om det ganska tidigt. Att när man börjar gymnasiet så får man flytta hemifrån.” 

(Jenny). I de centralorter där det inte fanns och idag inte finns gymnasium sågs en flytt vid 

16 års ålder naturlig medan för informanter där gymnasium fanns på orten var det istället 

högskoleutbildningen som blev anledning till en flytt från orten. Lina var en av dem som själv 

inte upplevt ett behov av att flytta från orten då det där fanns gymnasieutbildning där hon 
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bodde. Hon berättade att hon hade det hon behövde på orten, skola, familj och vänner samt 

sina fritidsintressen. Samtidigt som hon var nöjd med livet på orten så var den yttre 

omgivningen något hon påverkades av. 

 
Under gymnasiet gick jag i en klass med många högpresterande klasskompisar som 

pluggade hårt och hade höga ambitioner för arbetslivet vilket innebär att flytta för att 

kunna fortsätta studera. Jag upplevde det som att det var ett hårt tryck på att plugga 

vidare på annan ort (Lina). 

 

Då det inte fanns möjlighet till högskoleutbildning på informanternas orter krävdes en flytt 

om högre utbildning var något som eftersträvades. Och de som beskrevs ha “höga 

ambitioner” för arbetslivet och som “högpresterar” och “pluggar hårt” “måste” lämna orten. 

Detta skulle kunna ses ur ett dikotomt tänkande rörande flytt/kvarstannande där de som 

stannar blir till motsatsen, alltså, icke högpresterande och med mindre höga ambitioner för 

arbetslivet. Detta kan även länkas till centrum och periferi, där universitet placeras i städer 

(centrum) och därmed blir den plats dit människor flyttar för att utbilda sig. Vidare blir 

staden laddad med ett värde av att attrahera intellektuella medan glesbygd (periferin) med 

det motsatta, en plats som folk med intellektuella ambitioner måste lämna. Det är alltså 

genom olika maktordningar som strukturer bildats som möjliggör eller omöjliggör vilka 

förutsättningar olika platser ges (Eriksson 2010:117). 

 
Man såg upp till äldre ungdomar som hade flyttat och kom hem till storhelgerna. De var 

mer spännande än de som blev kvar i stan efter studenten (Lina). 

 

Att vara kvar på orten innebar därmed en viss syn på sig själv. För att bli sedd som 

spännande krävdes alltså en flytt från orten. Lina gav uttryck för en föreställning om att 

genom en flytt så blev andra former av kapital tillgängliga än dem som fanns att införskaffa 

på orten. Pierre Bourdieu (1994) har utvecklat tankar kring hur människor, agenter, rör sig 

inom olika arenor där man inom olika fält konkurrerar om mening kring något man har en 

gemensam tro om. Vad människor har med sig in på fältet i form av kulturellt-, socialt-, 

ekonomiskt- och symboliskt kapital (eller tillgångar) får betydelse för vilka värden man inom 

fältet bygger denna tro på, alltså vad som blir meningsbärande. En plats kontext gäller inte 

enbart en lokal och geografisk sammanhängande förståelse av plats utan påverkas även av 

dess ”yttre krafter” (Ek & Hultman 2007:18). När vi går i skolan, reser, läser tidningar, ser på 

film, serier och följer det som händer i världen så bidrar det till vår förståelse av världen där 

platser snarare kan ses som glokala (Massey 1998) då de konstrueras genom att information 

och interaktion sker över geografiska landsgränser, inom geografiska landsgränser och på 

tvären. Det representeras ideal kring vad som anses värt att veta och vad som ses som 
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eftersträvansvärt både gällande plats och individ. Att vara välutbildad, ha en karriär, ha 

många vänner och vara social, vara vältränad, stresstålig på en plats som erbjuder service 

dygnet runt och är fyllt med ett brett utbud av aktiviteter och arbetsmöjligheter. Listan kan 

göras lång och exemplifierar hur stereotypa bilder av stad och land står i ett dikotomt 

förhållande, alltså att det ena inte kan tillhöra det andra, vilket även länkas till människor 

boende på olika platser. Detta är såklart endast föreställningar men påverkar oss alla på en 

mängd olika sätt. När vi sedan interagerar på olika arenor och inom olika fält så ligger dessa 

föreställningar till grund för hur förhandlingar sker, vilka förhandlingar som föreställs 

möjliga samt vilka förutsättningar agenterna har att förhandla med. 

 

2.2.3 Arbete och kärlek 

När informanterna berättade om flytt var det ibland genom tal om att man följt efter 

kärleken. Även om det för några informanter var huvudmotivet för en flytt så framkom det 

som primärt att ha ett arbete på den nya platsen, vilket samtliga informanter införskaffat 

innan flytten. Att ordna med arbete innan flytt men framför allt, sättet att framhålla detta 

med emfas och att värdera detta högt kan ligga i linje med hur det redan under 1800-talet 

började implementeras borgerliga tidsnormer då industrialismen fodrade en ny slags 

människa (Frykman & Löfgren 1979:33ff). Tiden disciplinerades och internaliserades och 

budskapet var “du blir vad du presterar” och vidare omsätts tid till pengar som kan mätas och 

värderas i den marknadsekonomiska logiken.  

 
Det var en del familjer som var tvungna att flytta söderut på grund av arbetsbrist och 

detta var inte populärt (Gunnar).  

 

Redan tidigt under uppväxten har Gunnar minnen av hur familjer lämnade byn av bristen på 

arbetstillfällen. Och hade det funnits arbetstillfällen hade de inte flyttat menade han.  Det var 

en annan tid då inte utbildning var lika centralt som det är idag. Han berättade hur de många 

små jordbruken var sommartidens sysselsättning och skogsarbetet tillhörde vinterhalvåret. 

Som barn fick du tidigt lära dig att arbeta och hade du varit ute sent på kvällen så fanns det 

ingen ursäkt för att inte kliva upp och hjälpa till med slåttern tidigt på morgonen. Under 

1960-talet blev det mindre lönsamt, berättade Gunnar, med de små jordbruken. 

Industrialismen bidrog till att manskapet i skogen minskade när skogsmaskinerna kom. 

Gunnar kommer ihåg hur det protesterades med affischer där det stod “Vi flytt int” och hur 

staten hade flyttbidrag som skulle motivera en flytt söderut. Själv hittade han kärleken under 

tiden i lumpen, hon bodde i residensstaden där även hans bror bodde vilket resulterade i 

Gunnar sökte arbete där och flyttade dit. Vidare byggde de hus och skaffade barn. Alla lediga 
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tider, semestrar och lov spenderades dock antingen på Gunnars eller hans partners 

hemställe, och längtan att flytta hem fanns alltid där berättade han.  

Att göra “rätt för sig” framkom som betydande i den äldre generationen av informanter och 

innebar främst att hitta ett arbete. Även de som flyttat efter en partner presenterade arbetet 

som centralt för en flytt från orten. När Anders avslutat lumpen så sökte han arbete i 

hemtrakterna men trots försök så fanns det inga arbeten att få. 

 
Alla jobb som jag sökte som matchade min utbildning föll på att jag inte hade någon 

erfarenhet, men man kunde se att om man drog till ett större ställe en 3-4 år och fick 

erfarenhet kunde man söka och få dom jobb som kom ut hemma. (Anders) 

 

Anders beskrev flytten till staden som något motvillig då han aldrig hade en vilja att flytta. 

Men han var införstådd med vad han var tvungen att göra för att skaffa sig 

arbetslivserfarenhet, och även då det kändes fel att flytta så berättade han att det var något 

som han försökte göra så bra som möjligt. I Anders beskrivning blir det tydligt hur han som 

boende i glesbygd stod inför ett känslomässigt dilemma. Hans starka vilja att bo och arbeta 

på en plats där arbetstillfällen saknas utmanades när han blev tvungen att välja en plats där 

arbeten fanns. Detta var något som han menade innebar att göra avkall på den tid som låg 

utanför arbetstid då han inte tycktes kunna ägna sig åt de aktiviteter han på hemorten sysslat 

med. Denna känsla av att inte egentligen vilja flytta var något som även Lina refererade till. 

 
En av mina storasystrar flyttade i 20-års åldern. Jag kan inte komma ihåg att jag hade 

någon jättestor längtan efter att lämna hemorten. Där hade jag ju min familj och alla 

mina kompisar och intressen som jag tyckte om (Lina). 

 

Lina berättade om hur många av hennes vänner lämnade hemorten efter gymnasiet och att 

hon själv inte visste vad hon ville göra med sitt liv. Hennes syster som bodde i en stad 

utomlands ringde och erbjöd henne ett arbete vilket hon upplevde vara “lagomt spännande” 

och påbörjade sedan sin första flytt från hemorten. Linas föräldrar var mycket positiva till 

valet och hon uttryckte att hon tror att hennes vänner tyckte att hon var modig.  

Att föräldrar var positiva till en flytt från hemorten var det fler informanter som vittnade 

om. Lars berättade hur föräldrarna var glada då en flytt betydde att han gjorde någonting 

som han kände för. Anders är den enda som nämnde hur de i hans omgivning var mer 

kritiska, att de sagt “ska det vara bra det? Gör det du måste och kom hem så ses vi”.   

 
Den avgörande faktorn var att ha ett jobb för de flesta men för några få hägrade städer 

som Stockholm oftast för att man hade intressen eller jobbdrömmar som var svåra att 

utöva på små ställen (Anders). 
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Genom att ta Stockholm och kontrastera mot “små ställen” kan det länkas till centrum/ 

periferibegreppen. Stockholm som ofta representeras som Sveriges motor, med regeringens 

högkvarter, centrum för landets viktiga näringsliv och som vårdande över de tärande rurala 

områdena där Norrland oftast inkluderas (Eriksson 2010:24) och som här görs till 

“jobbdrömmarnas” stad och intressenas mecka. Dels så reproduceras stereotypen om 

Stockholm och vidare bildar tankefiguren en möjlig tolkning att på små ställen kan man 

utöva lättare och enklare intressen samt att det inte är platser för de med jobbdrömmar. Det 

bidrar även till föreställningar om vilka människor som bor var, den enklare människan i 

periferin mot den avancerade människan i centrum. Vidare kan citatet visa hur Anders 

upprepar urbana normer när han representerar det som idag ses som eftersträvansvärda 

kapital. Att inte reproducera urbana normer och stereotypa bilder av Norrland och 

norrlänningen, Stockholm och den urbana människan, blir näst intill omöjligt då dessa 

schablonbilder har sådant starkt fäste då de ofta representeras som sanningar (Hofsten 

2011).  

När informanterna talade om uppväxten och livet på hemorten så skapade de en slags 

homogen bild av livet på glesbygden, med trygghet och gemenskap som de mest centrala 

värdena. Utifrån vilket samhälle informanterna vuxit upp i påverkades talet om uppväxten 

och vilka värden som tillskrevs identiteten, där hårt arbete och kollektivet starkt präglade 

den äldre generationen medan de yngres tal främst fokuserades på individuella intressena 

och hur fritiden spenderades med familj och vänner där naturen ofta nämndes.  

Tydligt framgick också att boende på glesbygd innebar en slags skola i förflyttning, något 

som låg som en underliggande implikation. När informanterna talade om flytt så fanns 

skillnader inbyggt i begreppet och det tydliggjordes hur en “riktig” flytt innebar dels 

materiella aspekter, ett visst avstånd från hemorten men även en känsla av att vara vuxen 

som kopplades till att bli myndig. Vidare existerade urbana normer som vägledande i hur 

informanterna berättade om sina studier och yrkesval men även hur de berättade om sin 

identitet. Staden representerades med attraktiva värden och med kapital som där kunde 

inhämtas, och där människor kunde förstås som utan dessa värden och kapital om de inte 

lämnat hemorten. Att inte flytta var så att säga associerat med ett slags brist. 
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3. De nya platserna  

 

 

Informanternas känslor inför flytt till de nya platserna tog sig olika uttryck. Samtidigt som 

det upplevdes spännande att få testa sina vingar fanns ett viss vemod hos vissa. När Relph 

(1976:49ff) skriver om “insideness” och “outsideness” så beskriver han hur det görs en 

distinktion mellan människors upplevelser av tillhörighet. Med “insideness” menas främst 

människors egna känslor av identifikation med platsen, att veta att du hör hemma till 

skillnad från “outsideness” där du erfar platsen med en viss distans, likt en turist. Att det kan 

skapas en skillnad mellan trygghet och fara, kosmos och kaos, inkludering och exkludering 

eller helt enkelt mellan här och där. Detta kan exemplifieras genom hur Ehn och Löfgren 

(2001:101) beskriver framväxten av storstadskompetens som en tyst kunskap som inte finns 

att läsa om i handböcker eller regelverk. För de som inte är stadsbor sker inlärning genom 

“tysta åtbörder, genom att iaktta omgivningens irritation när man beter sig fel, genom att 

pröva sig fram i olika situationer, göra bort sig, göra sig till”. Detta var något som på olika sätt 

speglades i informanternas berättelser. Det tog sig ofta uttryck i beskrivningar av känslor 

inför nya situationer.  

 
Jag kom ihåg att jag grät när min mamma lämnade av mig på flygplatsen. Det kändes 

stort att flytta så långt bort och inte kunna komma hem på många månader (Intervju med 

Lina).  

 

Lina berättade om minnet av den första flytten som känslosam. Även Eva berättade att hon 

minns hur hon kände ett tvivel inför flytten, om hon skulle trivas eller om hon skulle känna 

sig ensam och längta hem. Erik uttryckte tvivel kring hur han knappt kände någon på den 

nya orten. De uppvisar alla hur betydelsen av det sociala kapitalet - familjen, de sociala 

relationer och känslan av tillhörighet - blev påtagligt när de tänkte tillbaka på flytten och görs 

till en del av platskapitalet. Jenny däremot beskrev hur hon utan tvivel lämnade hemorten 

och kände iver och nyfikenhet inför den nya platsen. 

 
Jag har nog alltid varit lite så, jag har aldrig tyckt att det har varit jobbigt att flytta och 

bryta upp, utan jag har nog alltid tyckt att det varit ganska kul.[...]  Jag tyckte ju att det 

kändes jättespännande! Jag hade ju aldrig varit i själva staden så jag tyckte ju att nu ger 

jag mig in i något som jag inte vet vad det är (Jenny). 
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Det var inte bara Jenny som uttryckte en lättsamhet över minnet av flytten. Men i de flesta 

informanters berättelser pendlade upplevelserna mellan lättsamhet/svårighet beroende på 

vilka minnesbilder som framkom under intervjun men där känslouttryck hela tiden var en 

underliggande implikation.  

 

 

3.1 Nog långt bort och lagom nära hem 
 

Gemensamt i informanternas berättelser var att de under sina liv på andra orter ofta förhöll 

sig till sin hemort på ett eller annat sätt. Det tycktes finnas en osynlig gräns mellan vad som 

ansågs vara nog långt bort och vad som var lagom nära hemorten. Många av informanterna 

talade om hur de så ofta de kunde passade på att åka hem under långhelger eller 

sommaruppehåll av studier eller arbete. Det verkade som att anknytningen till hemorten blev 

mer påtaglig i informanternas liv när de levde på de nya platserna. Jenny som inför 

gymnasiet blev tvungen att flytta till ett närliggande samhälle menade att denna plats var så 

nära hemorten att det inte upplevdes som en ”riktig” flytt, som att den inte räknades. Det var 

först när hon gått ut gymnasiet och skulle studera vidare som hon ansåg sig flytta på riktigt 

då avståndet mellan hemorten och den nya platsen kändes tillräckligt långt. 

 
[...] Och den där orten tänkte jag att jo men det var ju som lagom långt bort men ändå 

inte för besvärligt att ta sig hem och ganska lätt att få hjälp att flytta och sånt. Det var nog 

mycket det som gjorde att det blev just den orten (Jenny). 

 

Valet av de platser som informanterna flyttade till verkade övervägande röra sig om städer i 

Norrland med vissa undantag. Erik poängterade att platser som exempelvis Stockholm eller 

Göteborg upplevdes alldeles för stora och att en studentstad i Norrland tilltalade honom mer. 

De platser man har en bild av, alltså de som finns med som referensramar, blir de platser 

man är medveten om och som utgör de alternativ som finns för vart man kan tänka sig att 

flytta (Gould & White 1986, Jansson & Stjernström 1989). Vidare bidrar hur representationer 

av och eventuella möten med olika platser såsom i detta fall Stockholm och Göteborg för Erik 

upplevts. Och ser man till representationer av storstad exempelvis Stockholm så 

reproduceras bilden av karriärlystna, ytliga överklassmänniskor i urbana miljöer (Eriksson 

2010:119). Att han hade en barndomsvän som redan bodde på den studieort dit han sedan 

flyttade var även av betydelse för känslan av flyttbeslutet. De flesta informanter hade någon 

social koppling till den nya platsen, en vän, bekanta eller släktingar, vilket vi tolkar som 

betydande även då detta inte alltid nämndes som skäl till valet av boendeplats, utan ibland 

snarare bidrog till en känsla av trygghet.  
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Ja alltså [...] det var väl om man säger mindre språng att flytta till den ena eller andra 

orten… [...] Det var två tre timmar hem, om man kallade det här hem då också (Lars). 

 

Här berättade Lars om valet av den stad han flyttade till för utbildning, och i hans berättelse 

framträder hemorten främst genom hans rörelse mellan olika arbeten. Han hade bott på 

många orter men alltid rört sig i Norrland med ett visst geografiskt avstånd från hemorten. 

När han talade om det geografiska avståndet uttrycktes det i den tid det tog för honom att 

transportera sig mellan den plats han bodde och hemorten. Han berättade hur han gärna 

skulle ha tackat ja till ett jobberbjudande utomlands men att det just då inte passade, och han 

beskrev sällan någon känslomässig koppling till platser. Trots att han var fåordig kring 

upplevelser av hemorten och andra platser han bott på så fanns där en geografisk närhet till 

hemorten i hans flyttmönster. Platsanknytningen till hemorten hade en geografisk samt en 

tidsmässig dimension.  

 

 

3.2 Mötet med de nya platserna 
 

Upplevelserna av mötet med de nya platserna varierade i informanternas berättelser. Det 

berättades dels olika mycket om upplevelsen men även hur de beskrev den första tiden och 

vad som beskrevs som värdefullt och inte. Erik åkte och kollade fiskevatten medan Anders 

åkte ner på stan med sin partner på sightseeing. 

  

3.2.1 Identifiera skillnader 
 

För oss var ju också de nya platserna spännande “oaser” som vi tillbringade mycket tid 

med att utforska, främst att studera människorna, hur de betedde sig (Sven). 

 

Sven berättade om hur han studerade miljöerna och människorna noggrant. Hur de rörde sig 

och betedde sig i olika situationer och i miljöerna.  

 
Folk var allmänt trevliga men pratade med en rolig dialekt, de tyckte nog detsamma om 

mig i och för sig (Erik). 

 

Här kan man utläsa hur Erik i mötet med andra på den nya platsen uppmärksammade det 

som skiljde honom och dem åt vilket kan kopplas till habitus i form av beteende-, tanke- och 

uttrycksvanor som individen internaliserar genom socialisering där dialekt är exempel på 
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detta (Moi 1994:6). Det blir i mötet med andra som vi blir medvetna om oss själva, hur vi 

talar, rör oss, vilka kläder vi bär, hur vi beter oss och så vidare. Vad som blir med i 

förhandlingen av vårt sätt att identifiera oss är högst individuellt. För någon kanske dialekten 

blir något som tränas bort eller förstärks eller bara uppmärksammas utan vidare reflektion.   

 
Jag tyckte jättemycket om staden och i och med att jag började läsa så hamnade jag ju i en 

gemenskap på en gång naturligt. Så jag tyckte att det fungerade väldigt bra. Det jag 

märkte med mig själv var att jag tyckte att de, även fast staden ligger i Norrland liksom, så 

fattade de ju inte vad jag sa. Jag pratar ju inte utpräglad dialekt men det är väl beroende 

på sammanhang också i och för sig. Men jag upplevde att vad sjuttsingen är det för fel på 

de här, de förstår ju som inte. Dom borde ju ändå vara norrlänningar men det tyckte jag 

ändå inte att de var. Så att det var ju det jag tänkte på men annars så var ju de kompisar 

jag fick inte direkt från staden heller utan nån var söder ifrån eller norr ifrån eller utspritt 

(Jenny). 

 

Att komma till en ny plats och finna en gemenskap var något som ofta uttrycktes som 

värdefullt i informanternas berättelser. För Jenny, Erik, Lina och Josefin blev studierna en 

ingång till detta medan gemenskapen på arbetsplatsen var betydande för trivseln för de 

informanter som lämnat hemorten på grund av arbete.  När Jenny berättade om hur hennes 

dialekt blev påtaglig i mötet med människor på den nya platsen så gjorde hon 

skillnadsskapandet utifrån ett mer dikotomt förhållningssätt än Erik. Även om hennes 

kompisar kom från varierade orter där främst norrländska orter fanns representerade så 

fanns det en föreställning om en homogen norrlänning. Att de som kom från Norrland skulle 

förstå varandras dialekter och ingen större språklig förbistring skulle råda. Precis som 

nationen i stort är föreställningar om Norrland beroende av fantasin om en homogen 

population med gemensamma drag, historia och mål (Eriksson 2010:110). Jenny berättade 

att hon till en början tyckte att det var ganska kul med uppmärksamheten kring ord som 

andra inte förstod eller tyckte var roliga men att det efter ett tag blev väldigt tröttsamt. 

Genom att påtala hur det var något “fel på de här” gav hon uttryck för upplevelsen att det var 

något som var fel. Men genom att förlägga felet till de andra undslapp Jenny att lägga felet 

hos sig själv. Vidare berättade Jenny om hur hon nog anpassade sig då hon undvek att säga 

vissa ord även om hon poängterade att det inte behövdes. Om vi kopplar detta till habitus och 

kapitalformer så kan vi se hur Jenny med sin dialekt (habitus) var inne på ett fält 

(universitetet) där det förhandlades om vilket sätt som var legitimt att förmedla sig med. Och 

för att få vara med och förhandla (inte förkastas, förlöjligas etc) så behövde Jenny ta hänsyn 

till de “regler” som konstruerades så att hennes habitus skulle konstrueras som legitimt. 

Ulf Teleman (2005) skriver i en artikel hur det redan från 1600-talets slut talades om det 

"bästa språket" som definierades socialt, geografiskt och stilistiskt så att det passade bra in 
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på elitens språk i rikets centrum - Stockholm. Det spreds sedan ut i riket genom det 

framväxande skolsystemet med dess undervisning i och på svenska, vilket i sin tur kan visa 

på hur det i språket ligger en maktimpregnerad dimension som kan länkas till begreppen 

centrum och periferi. Denna maktdimension finns kvar och var synlig i informanternas 

berättelser: 
 

Man träffade vissa människor som tog illa vid sig om man hälsade för att man bodde på 

samma gård men inte kände dom, samt några få som redan hade fått stockholmskomplex 

(Anders).  

 

Här är ytterligare ett exempel på hur habitus, genom Anders agerande gentemot sina 

grannar, framträdde. Att hälsa på de man möter var för Anders något självklart, så gjorde 

man på den plats han kom ifrån. Men i mötet med vissa människor (med varierade habitus) i 

staden blev hans beteende och agerande något som han upplevde att de uppfattade som 

stötande vilket ledde till en känsla av att göra fel. Det var även andra informanter som 

berättade om skillnaderna i bemötandet mellan hemorten och staden på ett liknande sätt 

som Anders.  

Ehn och Löfgren (2001:100) skriver om hur storstadskompetens inneburit ett 

omorganiserande av våra sex sinnen i kaoset av människor och upplevelser. Att föra sig 

snabbt, tolka intryck och sända ut “rätt” signaler vilket innebär konsten att avskärma, 

ignorera men samtidigt titta utan att stirra. Detta kan tolkas som att det utvecklas olika 

tekniker för interaktion i olika miljöer, där vi beroende på i vilka miljöer vi vistas inom kräver 

olika kapital, eller omförhandlandet av vissa kapitalformer. Ett exempel var då Sven 

berättade hur storstadens rörelse var något han “förundrande nog” och “helt omedvetande” 

snabbt anpassade sig till och han berättade hur han småsprang mellan kollektivtrafikens 

olika hållplatser för att snabbt ta sig hem.  Uttrycket stockholmskomplex använder Anders 

för att beteckna människor från glesbygder som känner komplex för detta och försöker 

kompensera genom att undvika vissa beteenden som kan kopplas till glesbygd vilket kan 

tolkas utifrån begreppen centrum och periferi. Stockholmare innehar en position med ett 

platskapital, eftersom mycket makt finns centrerad i deras hemstad (riksdag, 

representationer av den urbana människan osv) och eftersom städer utgör en norm. Detta 

kan ge upplevelser av en förminskad position för dem boende i perifera områden eftersom 

rurala platser tillskrivs betydelse som det motsatta, det icke ideala och icke 

eftersträvansvärda. När människor intar dessa ojämlika positioner kan de ge upphov till 

känslor som överlägsenhet kontra underlägsenhet i mötet genom att man utgår från 

stereotypa föreställningar om stadsbor och glesbygdsbor.  
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3.2.2 Stadens otrygghet och utbud 

Det fanns även andra faktorer som skapade känslor inför främmandeskapet. 

 
Det fanns också parker med en del trasiga människor som uteliggare och missbrukare 

som jag aldrig hade kommit i kontakt med hemma…[...]. Det kommer jag ihåg att jag 

tyckte var skrämmande (Lina). 

 

Denna nya insyn i en social problematik var något som även Gunilla berättade om då hon 

beskrev ett möte med en drogpåverkad man och mindes det som en “skräckfylld händelse” 

vilket gjorde att hon upplevde den nya platsen otrygg.  

Madelene Eriksson (2010:67) skriver om att alkoholism, fylla och hembränd sprit ofta 

florerar i representationer av norrländsk landsbygd. Denna typ av alkoholkultur 

representeras i såväl film, tv och litteratur medan andra typer av droger ofta utelämnas och 

snarare får representera staden. Ändå upplevde Gunilla och Lina närvaron av dessa “trasiga” 

människor som skrämmande och otrygg. De sociala missförhållandena var förmodligen 

något de sett i en annan form i sina hemorter men kanske inte reflekterat så mycket över. 

Detta kan tänkas ha att göra med att det på mindre platser ofta finns en koppling eller 

anknytning till dessa “trasiga” människor och att denna vetskap kan verka avdramatiserande 

och medföra en känsla av trygghet. Eva talade om att den anonymitet som hon kopplade till 

staden kunde innebära att man där bara blev en av många och att där fanns en avsaknad av 

“byns sociala och vaktande öga”. I relation till detta resonemang kan man tänka sig att staden 

för våra informanter redan var synonymt med något anonymt, skrämmande och otryggt 

medan hemorten stod för dess kontrast. Mot den bakgrunden blev kanske också mötena med 

drogpåverkade människor mer skrämmande. 

Det fanns mycket positivt i informanternas berättelser av mötet med den nya platsen. Det 

som informanterna främst beskrev som positivt var att det fanns fler affärer och klädbutiker, 

restauranger och uteliv. Hur planeringen av vardagslivet underlättades med öppettider 

dygnet runt och hur spännande det var att utforska något nytt.  

 

3.2.3 ”Norrlandsbarn” 

  
För det var ju intressant med att flytta till en akademisk stad, det var nog första gången 

jag faktiskt reflekterade över vart jag kom ifrån. Både rent geografiskt men också från 

vilka samhällsförhållande, jag har aldrig ens tänkt på att jag skulle vara arbetarklass 

(Josefin). 
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För Josefin gav mötet med människorna inom universitetsvärlden upphov till nya 

reflektioner kring henne själv. Frykman och Löfgren (1979:222) menar att det är genom 

kulturen som människor får ett filter att betrakta såväl sig själva som omvärlden genom. Och 

Bourdieu (1993:273) menar att olika grupper inom samma klass förhåller sig till varandra i 

relation till hur de individuella kapitalen är fördelade. Josefin berättade hur hennes 

umgängeskrets enbart var “norrlandsungar” med ett undantag “men då kunde vi ändå så här 

känna igen varandra i att vi liksom var, ändå lite så här inlands, vad ska man säga 

inlandsbarn på nått vis”. Hon menade att de kunde känna igen varandra på något sätt, och 

förklarade det som att de tog hand om varandra och de som bott ett längre tag på platsen 

“kunde liksom såhär förklara för en hur saker och ting går till”. Hon kom ihåg hur det under 

samhällskunskapen på gymnasiet talats om arbetarklass men att det varit något abstrakt men 

som där och då blev något konkret. På hemorten var skillnaderna mellan människor mindre. 

När hon kom till staden blev det tydligt för henne att upplevd klass i hög grad handlade om 

platskapital, där storstadskapital var något hon och andra ”norrlandsungar” saknade. Det 

Josefin talade om kan förstås genom att människor förkroppsligar praktiker utifrån 

socialisation, såsom beteenden, sätt att tala, rörelse och så vidare, där det konstrueras en 

inriktning för identitet i samhället (Woods 2011:207) där människor instinktivt och intuitivt 

kan tänkas uppleva samhörighet.   

 

 

3.3 Att känna sig färdig 
 

Bland de informanter som flyttade för att studera fann vi det gemensamt att allt eftersom 

studierna avslutades så började tankarna på att flytta tillbaka hem komma. I den sociala 

gemenskapen pågick talet om vart man skulle söka sig. Någon skulle flyttade efter en partner, 

några skulle söka arbete och flytta dit det fanns, vissa skulle flytta hem och andra visste inte 

riktigt vad de skulle göra. Det liv som några av informanterna levt under studietiden 

harmoniserade inte längre med vad de ansåg vara av intresse i den nya fasen i livet. För 

Josefin och Jenny hade flytten från hemorten fungerat som en väg in i vuxenlivet och en lust 

till att prova på en annan typ av socialt och kulturellt liv. De berättade om hur de varit aktiva 

i uteliv och ägnat sig mycket åt sociala aktiviteter men att de med tiden kände mer och mer 

att lusten i detta förändrades. Josefin som efter sin utbildning bodde kvar i staden upplevde 

en känsla av att tillvaron var förändrad. Det var då tankarna om att flytta tillbaka till 

hemorten började komma. 

 
Nä men dels så var det väl att jag hade kommit bort från det här utelivet då, som faktiskt 

var en stor del till varför jag flyttade till staden. Jag kände att jag hade dragit ner mycket 
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på det och hade mindre lust och det kändes som att ens bekantskapskrets hade börjar 

liksom avsmalnat så mycket. Det var liksom trist, det kändes som att jag bara jobbade och 

existerade, det var ju inte alltid så men… (Josefin). 

 

Här beskrev Josefin hur den tid som omgav studierna var av en annan karaktär och att hon 

med tiden fått en annan typ av tillvaro. En tillvaro hon tycktes vara missnöjd med. Hon 

berättade att många av hennes vänner började flytta från staden och att hon i och med detta 

började fundera på hur hon själv ville leva. Det tycktes finnas en känsla av att Josefin kände 

sig klar med staden och att hon tillsammans med sin vän, som också börjat tänka i samma 

banor, kunde börja formulera tankar om att flytta tillbaka till hemorten igen. Insikten om att 

ha vuxit upp och lärt sig stå på egna ben tycktes skapa en slags trygghet i att kunna ändra 

riktning i livet. 

 
När jag kände att jag hade testat på att stå på egna ben, att vara själv och fixa allt själv då 

hade jag liksom inte det behovet längre utan kunde börja se till andra saker och inse att 

jag faktiskt trivdes hemma (Jenny). 

 

I Josefins och Jennys citat kan man se hur de började ifrågasätta meningen med sina liv, att 

det krävdes något mer än att bara bo och arbeta på en plats. Detta förklarade de bland annat 

med sin ålder, att de närmade sig trettioårsåldern och såg sig om efter nya värden i livet. Men 

det rörde sig också om en insikt om att hemorten faktiskt inte var så dum i alla fall. Här 

skulle man kunna se det som att informanterna genom flytt till andra platser har kunnat 

investera i olika typer av kapital, något som kan anses vara betydelsefullt vid en återflytt, 

exempelvis nya sociala kontakter, kulturella upplevelser med mera.  

Eva talade om att många av de vänner hon umgicks med började skaffa partners, flytta 

ihop och bilda familj. Något som fick henne, som singel, att börja formulera tankar om att 

flytta tillbaka hem, att finna ett nytt sammanhang. Detta ligger i linje med hur Judith 

Halberstam (2005) resonerar kring begreppet “livsscheman”. Livsscheman kan definieras 

som att vissa aspekter i en människas liv eftersträvas och uppnås efter vissa regler och 

mönster. Halberstam menar att detta normativa livsschema genomsyras av 

heteronormativitet och medelklassens fokus på respektabilitet och normalitet. För att leva ett 

begripligt liv måste en individ passera ett visst antal “hållplatser” som bör följa en viss 

kronologi och tidsram, exempelvis födelse, flytt från föräldrarna, giftermål, barnafödande 

och död. Individer som organiserar sitt liv enligt detta livsschema kan vid en viss ålder 

uppfattas som “vuxna” medan individer som avviker från dessa praktiker kan fortsätta att ses 

som “barnsliga” oavsett ålder.  

Utifrån detta resonemang är vuxenhet något som är kopplat till vissa specifika 

heteronormativa praktiker (Halberstam 2005:1-22) men också till vissa platser. Flera av våra 
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informanter resonerade rörande sina flyttar tillbaka till hemorten i enlighet med detta 

normativa livsschema. Vi har redan visat hur en flytt från hembygden kunde ses som central 

för att kontrastera vuxenhet och självständighet. Det tycktes också finnas en inneboende 

känsla av att deras liv skulle ta en ny vändning och där en flytt tillbaka till hemorten sågs som 

naturlig. Lina berättade om när hon och hennes sambo flyttade tillbaka till hennes hemort. 

 
Vi började umgås med mina gamla kompisar som också flyttat tillbaka, alla var i samma 

stadie i livet. En del hade redan barn och vi andra hade planer på att bilda familj (Lina). 

 

Detta med att flytta i en period av livet där familjebildning började bli aktuellt var något som 

fler av våra informanter talade om. Sven berättade att han och hans sambo fick den glada 

nyheten om att de skulle ha barn när de bodde i Stockholm och att de då genast fick en känsla 

av att de ville flytta tillbaka till hemorten. I hans berättelse fanns en längtan tillbaka till 

tryggheten i familj och vänner och han talade om hur den stora staden kändes som en otrygg 

plats att uppfostra ett barn på. Detta var något som även Gunilla refererade till när hon 

beskrev hur visionen om hennes barns framtid inte harmoniserade med stadens form.  

 
Jag minns att jag stod vid fönstret på fjärde våningen och tänkte på hur det skulle vara  

för ett barn att växa upp där. Inte kunde jag tänka mig att mitt barn skulle åka ner med 

hissen själv en dag för att leka i sandlådan (Gunilla). 

 

Denna uppenbarelse och avsaknaden av hennes familj som kunde stötta upp med barnvakt 

och hjälp blev avgörande i hennes val att lämna staden för att återvända till hemorten. 

I detta kapitel framkom hur det fanns olika uttryck för känslomässiga kopplingar till 

hemorten, svåra som lätta. Flytt hade inneburit känslor av “outsideness” som informanterna 

på olika sätt hanterade, bland annat genom att betrakta det nya som oaser och nyfiket 

studera platsen och människorna för att passa in. Det fanns en geografisk gräns från hur 

långt bort informanterna var villiga att flytta från hemorten. Avståndet skulle vara en 

känslomässig upplevelse av närhet räknat i hur lång tid det skulle ta för att förflytta sig till 

hemorten från staden. Att tillhöra en gemenskap var av vikt för trivseln. Det var också i mötet 

med den nya platsen som informanterna mötte sig själva genom skillnader i habitus och 

kapital på den nya platsen. Upptäckterna tog sig olika uttryck. Någon uppmärksammade sin 

arbetarklassbakgrund men också hur känslan av att vara arbetarklass väcktes av att som 

landsbygdsbo inte känna till storstadens koder. Andra kände hur den nya platsen upplevdes 

skrämmande genom dess anonymitet och olikhet från hemorten i sin fysiska och sociala 

struktur. Det var också på den nya platsen som hemorten utvecklades till den plats vars 

värden blev mest attraktiva. Staden konstruerades som något tillhörande ungdomen, där 
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utelivet på krogar ersattes med en riktning mot familjebildande som i sin tur hade en 

geografisk riktning mot hemorten. 
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 4. Flytten tillbaka till hemorten 

 

 

Trots att många av våra informanter bodde många år på andra platser tycktes känslan för 

hemorten ständigt finnas i deras kroppar. Vissa menade att de alltid sett sina flyttar som 

temporära och att de så fort möjlighet, i form av arbete, gavs skulle flytta tillbaka hem. Andra 

såg sina flyttar tillbaka till hemorten som överraskande, att de hamnade där som på ett 

bananskal. Som vi beskrev i kapitel tre blev det dock tydligt hur samtliga på ett eller annat 

sätt ändå förhöll sig till hemorten som något de kallade “hem”. När vi bad informanterna att 

förklara betydelsen av hem tycktes det vara svårt att sätta ord på.   

 

 

4.1 Vara den man är 
 

Det är svårt att beskriva. Jag trivs här. Jag kan gå ut, det är lugnt och stilla, inga grannar 

direkt i närheten. Jag kan vara den jag är (Gunnar). 

 

Gunnar berättade om hur han uppskattade gårdens ogenerade läge, utan direkt insyn och där 

blicken kunde vandra fritt över landskapet som bestod av lägdor, skog och en vindlande älv. 

Han uttryckte också att han gillade att bestämma om och när han ville träffa människor, 

något som han kontrasterade mot hur det var när han bodde med sin familj i ett villakvarter. 

Där upplevde Gunnar hur han hela tiden tvingades till möten med grannar och 

förbipasserande. Jenny är inne på liknande resonemang:  

 
Man får bara vara sig själv, man behöver inte bry sig om något. Alla känner en och man 

får göra som man vill och man kan allt. Det är trygghet i allt (Jenny). 

 

Det Jenny uppvisade var sin tillhörighet som “insider” eftersom att hon på hemorten ”bara 

får vara sig själv” och ”inte bry sig om något” och ”kan allt”. Hur hon var ett med platsen i 

kulturell, social och symbolisk mening då samtliga stod i samstämmighet med Jennys 

habitus då inget kändes främmande. Även om de flesta av våra informanter sa sig flytta 

tillbaka till hemorten främst på grund av de jobb de erbjudits, var det som tidigare nämnts 

många som talade om att det alltid funnits tankar om en flytt tillbaka. En flytt tillbaka var 

viktig i livsschemat. Detta kan tänkas ha med känslan för platsen att göra men också med 

uppfattningen om hur de skulle kunna vara på den platsen.  
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En av anledningarna till att våra informanter kände så starkt för sina hemorter kan vara 

att dessa platser stod i relation till deras habitus och kapital, då de trots sina flyttar därifrån 

fortsätter att påverka deras platskänsla. Eriksson (2010:132) skriver om hur platser snarare 

kan bli av större vikt för människor just på grund av att de lämnat dem. Att känna ett sug 

efter att flytta tillbaka blir ett sätt att bevara sin identitet och känslan av vem man är.  

 

 

4.2 Välkomna hem  
 

När informanterna talade om sin flytt tillbaka till hemorten så fanns en allmän uppfattning 

om att det aldrig uppfattades som negativt att ha bott på andra platser. De erfarenheter och 

upplevelser de fått sågs som ett värde när de flyttade tillbaka till hemorten då de fick en 

tillgång att se platsen med nya ögon.  

När Anders med sin familj beslutade sig för att flytta tillbaka till hemorten upplevde han 

att även andra var enbart positiva och välkomnande.  

 
Man var positiv till att det flyttade tillbaka en barnfamilj då medias bild ofta speglar att 

ingen vill bo på mindre platser (Anders). 

 

Här refererade Anders både till den mediala representationen av rurala platser men även till 

den allmänna föreställningen om att landsbygden är i behov av folk. Människor är 

platsbundna varelser som påverkas av dess inre såväl yttre kontexter. I Anna Sofia 

Lundgrens artikel Landsbygdsdöden (2013) undersöker hon hur döden som metafor görs i 

berättelser om och från norrländsk landsbygd. Att det i talet om landsbygdsdöden fanns en 

underliggande upprördhet där hennes informanter upplevde en orättmätig maktobalans 

mellan centrum och periferi. Många av informanterna talade om hur centralisering och 

nedmontering av välfärden bidragit till att glesbygden gått miste om viktiga kapital som kan 

få människor att vilja bo där. 

När Lina flyttade tillbaka till sin hemort upplevde hon att omgivningen var mycket positiv 

till hennes flytt. 

 
Jag tror att vi hemvändare skänker mycket hopp om framtiden till ortens invånare. 

Många lämnar platsen och kommer inte tillbaka (Lina). 

 

Men det kunde också låta såhär: 
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Många rent ut sagt idiotförklarade mig och en del tyckte det var fasansfullt att jag skulle 

flytta med fru och tre barn till ett ställe dom knappt visste vart det låg men som de var 

helt övertygade skulle beröva mina barn en fullgod utbildning och ett innehållsfullt liv 

(Anders). 

 

Anders berättade om minnet av hur hans familjs flyttbeslut mottagits av vänner på den 

dåvarande bostadsorten och nämnde även att det “absolut inte var alla” men “väldigt många” 

som inte ställde sig positiva till flytten. Han berättade hur han tyckte det kändes väldigt roligt 

men samtidigt nervöst hur det skulle fungera för resten av familjen. I bemötandet av Anders 

och hans familjs flyttbeslut blev det synligt hur urbana normer genomsyrade reaktionerna. 

Den urbana omgivningens invändningar om att det på en mindre ort inte gick att uppnå 

fullgod kompetens och ett rikt liv byggde på föreställningar om staden som representativ för 

det utvecklade och moderna. Att flytta från en mindre ort till en stad ansågs därför mer 

legitimt och rimligt i jämförelse till att flytta tillbaka till en mindre ort. På så sätt kan Anders 

flytt och det positiva och uppmuntrande bemötandet från invånarna på hemorten förstås 

som en motreaktion till denna norm. Anders och hans familjs flytt blev för hemorten inte 

bara ett tillskott till befolkningssiffrorna utan också en symbolisk handling i att de trotsar 

flyttströmmarna och urbana livsstilsideal. 

 

 

4.3 Arbetsmöjligheter och behovet av nyanserade 
norrlandsbilder 
Det som vi fann gemensamt hos våra informanter var att precis som då de beskrev utflytten 

så var arbete viktigt för en återflytt. Anders berättade om problematiken i att den plats han 

flyttat tillbaka till är en avfolkningsbygd, främst för att många unga flyttar på grund av 

studier och att det saknas arbetstillfällen. Han menade att om jobben blev fler skulle 

förmodligen fler välja att flytta tillbaka efter att de studerat klart. Även här blev det tydligt 

hur Anders förhöll sig till det ovan nämnda resonemanget rörande landsbygdsdöden där 

åldrande befolkning är en del av hans hemorts dilemma (Lundgren 2013). För att få 

människor att stanna eller flytta till glesbygden menade han att det måste finnas resurser i 

regionen, att det måste satsas och prioriteras från politiskt håll samt att bilden av Norrland 

som tärande region måste ifrågasättas. Här refererade han till stereotypa föreställningar 

rörande Norrland som en periferi vid sidan av det närande Stockholm (centrum). När Malin 

Rönnblom (2014:9f) diskuterar den nationella innovationsstrategin så lyfter hon just dessa 

frågor där landsbygden skapas som bristfällig då Sveriges målbilder kräver stadens täthet och 
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rum. Hon menar att individualiseringen av politiken inneburit att “skillnader görs till effekter 

av individuella val, brister - eller framgångar”.  

Det tycktes hos informanterna finnas en allmän uppfattning om att deras hemorter var 

just sådana perifera platser där de upplevde ett tydligt underläge gentemot centrum som 

ständigt var i behov att utmanas. Detta var något som flera av våra informanter gjorde en 

poäng av. 

 
En stor brist i vår ort, och andra liknande orter, är avsaknaden av kunniga politiker och 

utbildade människor. Vi får ofta ta vad som finns, även till mer kvalificerade arbeten. 

Många som kommer hit och arbetar ser ofta småorter som en språngbräda till bättre 

arbete på större orter (Sven). 

 

Att “ta vad som finns” refererade Sven till en känsla av att hans hemort inte får eller har det 

den förtjänar. Han reagerade mot konstruktionen av glesbygder som platser och 

glesbygdsbefolkningar som mindre attraktiva och mindre värda (än städer och människor 

bosatta i städer). Detta underläge kom även till uttryck då han talade om hur människor 

utifrån kom dit och jobbade upp sina meriter för att sedan söka sig vidare till större ställen. 

Han gjorde en poäng av att det faktiskt fanns arbetstillfällen på platsen, men att de upptas av 

människor som endast såg platsen som en provisorisk hållplats i livet. Avsaknaden av 

kunniga politiker och utbildade människor kan länkas till hur Sjöstedt Landén (2012:63) i 

sitt material upptäckte hur det var svårare (men inte omöjligt) att föreställa sig professionella 

kunskapsarbetare på platser som ses som perifera eller mindre urbana. Hon menar att 

legitimeringen av expertis som något urbant bland annat förstärktes av att möten hölls i 

Stockholm med jämna mellanrum. Detta kan kopplas med hur kompetens tänktes finnas 

bortom hemorten. Vidare berättade Sven att hans hopp stod till de ungdomar från orten som 

åkt iväg till städerna för att utbilda sig, och att deras känsla för platsen skulle få dem att 

återvända hem och ta tillfället att arbeta på platsen. Detta var även något som han redan 

tyckte sig se tendenser på.  

 

 

4.4  Motberättelser 
 

Jenny som efter sin universitetsutbildning flyttade tillbaka till sin hemort berättade om att 

hon såg positivt på det generationsskifte som pågick inom många arbetsområden på orten.  

 



 37 

Det pågår ju ett generationsskifte nu, här i byggnaden var jag ju absolut yngst när jag 

började. Men eftersom har det ju kommit in fler yngre, och så ser det väl egentligen ut 

även utanför denna arbetsplats (Jenny). 

 

Vidare berättade hon om hur det inom skola och omsorg började öppna upp sig för lediga 

tjänster och att det kunde vara svårare för dem med exempelvis fordonsinriktade yrken att 

arbeta på platsen. Jenny berättade även om att många som bodde på orten löst 

arbetssituationen genom att arbeta på eller emot en annan ort, hur de genom att pendla till 

dessa jobb kunde fortsätta att leva sina liv på platsen. Detta var något som även Lars vittnade 

om då han beskrev hur han i sin karriär som säljare med tiden kunde etablera sig på 

hemorten och skapa sitt eget kontor att utgå ifrån. Då hans arbetsuppgifter bestod av att resa 

runt i den norra regionen blev bostadsorten oberoende och när han tog över sitt föräldrahem 

gjorde han slag i saken och flyttade hem.  

 
Nä men jag tror att det faktiskt finns möjligheter för många att ta jobbet med sig om man 

skulle vilja flytta tillbaka. [...] Som det är nu med bredband och så vidare kan jag ju jobba 

hemifrån. Jag hade två kollegor som jobbade i lite större städer, och jag hade ju bättre 

uppkoppling än vad de hade, och det är ju riktigt bra (Lars). 

 

Under intervjun med Lars kom hans sambo hem. Han berättade då hur även hon som var 

anställd i den närliggande staden ofta arbetade från hemorten på distans. Här kan vi se hur 

en annan berättelse om glesbygden tar form, en motdiskurs som försöker skapa en ny 

berättelse om “vad glesbygden är”. Och kanske även Jenny bidrog till detta då hon beskrev 

platsen som en plats i förändring. Det blev tydligt hur kommuners satsningar på 

fiberuppkoppling var av stor betydelse för arbetssituationer på orterna och även för Jenny 

som efter heltidsarbetet studerade på distans. Men det fanns också problematiska aspekter i 

informanternas tal om uppkoppling. 

 
Tyvärr verkar det finnas en oro bland många arbetsgivare för distansarbete. [...] Provat 

leta jobb som mjukvaruutvecklare på distans…[...] Det har inte gått bra. Om jag flyttar har 

jag jobb direkt men det är för läskigt för dem att inte ha mig på kontoret. Det är inte ett 

tekniskt problem utan en rädsla och okunskap hos arbetsgivaren. Det är ju annars en 

bransch där man kan tro att det inte skulle vara några större problem (Erik). 

 

Erik berättade att han inte upplevt några problem med att arbeta från orten inom sin bransch 

(som han gjorde till en början), för arbetet i sig krävde enligt honom ingen specifik plats, och 

Eriks förhållningssätt var att arbetsplatser likaväl kunde skapas virtuellt. Men arbetsgivare 

hade en annan syn på platsens betydelse för att samarbeta menade Erik. Erik hade sökt och 
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blivit erbjuden arbete men tvingats tacka nej då arbetsgivaren krävt Eriks fysiska närvaro. 

Om arbetet krävde en fysisk närvaro eller inte fanns alltså olika meningar kring och det är 

intressant hur gränser, trots tekniken som kan ses som gränslös i geografisk mening, stod 

under förhandling.  

Genom Eriks sätt att agera kopplat till begreppen centrum och periferi, så bekräftas dels 

bilden av glesbygdsbons motsträvighet (Hansen 1998) och ovilja att anpassa sig. Samtidigt 

utmanades den, när han ställde sig i linje med modernitet och hur den tekniska utvecklingen 

kan användas, vilket blir en motberättelse. Centrum och periferirelationen kan på så vis få en 

ny innebörd och relevans, då det lokala delvis luckras upp, det blir möjligt att arbeta “i det 

perifera” och ändå vara uppkopplad och kommunicera med “centrum” (Wollin Elhouar 

2014:46). Andra “gränser” som erfors och upprättades var när Lars berättade om 

problematiken med distansarbetet och hur arbetet beskattades på “fel” ort då pengarna 

tillföll en kommun han själv inte var bosatt i. Detta var något som även andra informanter 

talade om, hur företag som etablerade sig på orterna hade sina säten i städer eller i bolag 

utomlands där vinsterna beskattades (eller inte) och därför inte gynnade hemorten 

ekonomiskt önskvärt.  

 

 

4.5 Nya perspektiv 
 

Det fanns en samstämmighet i informanternas berättelser när de talade om hur livet på de 

mer urbana platserna påverkat dem. Det pratades om att de tack vare sin flytt bort från 

hemorten kunde se den med nya ögon, att erfarenheterna hade givit dem nya perspektiv på 

platsen i sig men också på personliga plan. Anders uttryckte detta som att “Det är lättare att 

se de bra sakerna där man kommer ifrån om man sett andra platser”(Anders). Det tycktes 

som att deras tid på andra platser hade givit dem en större insikt och förståelse för hemorten 

och deras återkommande kontrasterande mot staden tycktes stärka känslan för hemorten. 

Detta skulle kunna tolkas som att informanterna i och med flytten till hemorten upplevde sig 

landa i den typ av kulturella identitet som hemorten omgavs av. Plötsligt var de tillbaka på 

den plats där de vuxit upp och med de människor och strukturer de kände till och tidigare 

varit en del av. Genom informanternas nya upplevelser kunde de genom kontrastering stärka 

“vi”-känslan på hemorten som en del i den sociala- och kulturella identiteten. Billy Ehn och 

Orvar Löfgren (2001:65) skriver om hur polariseringen vi/dom ofta är central i skapandet av 

kulturell identitet, genom att definiera “vår” gemenskap och likhet skapas ”dom” som 

utanförstående. Med informanternas nya erfarenheter av andra platser fick de verktyg för att 

definiera vad de själva inte var, och där de andra platserna fick självets och hemortens 

motsats. 
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4.5.1 Det enkla livet 

Bland många av informanterna fanns det ett tal om att de hemorter de flyttat tillbaka till 

upplevdes enkla att leva i. När Gunilla talade om hur livet var enklare på hemorten så 

kontrasterade hon den mot livet i stan. Hon hade en närhet till den lokala servicen inom 

gångavstånd, vilket hon inte haft då hon bott i städer, och var något hon värdesatte. 

 
Det är också nära till allt på den plats där jag växt upp. Det är okomplicerat när man 

känner sina grannar och kan knacka på och låna det man missat att köpa  (Gunilla). 

. 

Detta “enkla liv” var något som även Josefin talade om. Hon beskrev precis som Gunilla 

närheten till exempelvis arbete och service med mera. För Josefin utgjorde uppfattningen om 

denna enkelhet en stor del i att hon flyttade tillbaka till hemorten. 

 
Det jag ändå var ute efter på något vis var just det här enkla livet, som det ju ändå är här. 

[...] Centrum är ju såhär (gör en storleksvisande gest med armarna) och man kan göra 

alla sina ärenden här inne (Josefin). 

 

De korta avstånden på orten, exempelvis mellan hemmet och arbetet, var av stort värde. Det 

tycktes medföra en upplevelse att ha mycket tid över till annat. Tid är något som ofta vävs 

samman med rum, och utgör grundläggande dimensioner i all form av kultur. För att kunna 

hantera tiden tar människan hjälp av rum, plats och rymd, varpå rummet organiseras efter 

avstånd, hastighet och rörelse (Ehn & Löfgren 2001:96). Detta var något som låg i linje med 

hur Lina beskrev de korta avstånden i hennes hemort och hur hon upplevde att detta på ett 

positivt sätt påverkade hennes lediga tid. 

 
En stor skillnad mellan de platser jag bott på och min hemort är transportmöjligheterna. I 

städerna blev det en vardag att använda kollektivtrafik och jag pendlade till mina arbeten 

med buss. På min hemort är det gångavstånd till ungefär vart man än ska, vilket är 

superlyxigt. Jag får mer ut av min lediga tid när jag slipper spendera den på buss (Lina). 

 

Här gjorde Lina en skillnad mellan sin hemort och de mer urbana platser hon tidigare levt på 

där “det enkla livet” föreställs ha en geografisk koppling till Norrland. Angelika Sjöstedt 

Landén (2012:56f) skriver om hur detta minskade behov av att pendla och vara beroende av 

kollektivtrafik kan innebära en känsla av frihet. Att platsen på så sätt kan kännas mer 

autentisk och närmre naturen i och med att man enkelt, till fots, kan ta sig emellan de platser 

man vill. Detta kan ses skapa en känsla av att ha mer tid över till familj, sociala sammanhang, 

hushållning och fritid. Detta argument för “det enkla livet” byggde förstås på om en individ 
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bodde i en centralort eller liknande och var givetvis inget som är specifikt just för glesbygden. 

Men det skulle kunna ses som ett exempel på hur informanten hävdade sin plats gentemot 

staden, där denna blir förenad med omständighet, pusslande av tid och något opraktiskt. Och 

där den egna platsen stod för det enkla, effektiva och praktiska. Återigen blev det tydligt hur 

stereotypa föreställningar om antingen stadsbon eller glesbygdsbon bidragit till att bortse 

från nyanser, och hur det var i relation till varandra som skillnaderna reproducerades (jfr 

Rönnblom 2014:4).  

Vår upplevelse är att informanterna ständigt förhöll sig till staden som norm genom hur 

de talade om platsen de bor på. Det var som om de behövde övertyga oss om sin hembygds 

förträfflighet, som att det inte var något självklart. Ibland lyfte informanterna fram platsen 

(periferin) som en slags motrörelse till staden (centrum) där de tryckte på vissa tillgångar 

som något unikt och önskvärt samt där stadens värden kodades som mer negativa. I 

berättelserna blev det tydligt hur informanterna förhandlade utifrån dikotomierna 

stadsbo/glesbygdsbo där det ”ena” inte kunde tillhöra det ”andra” (Wollin Elhouar 2011:94).  

 

4.5.2 Gemenskap 

Det var många informanter som berättade om hur viktigt det var att känna sig som en del av 

en gemenskap, något som flera upplevt som besvärligare på de andra platserna men som på 

hemorten alltid känts självklart. Genom studier och arbete kunde informanterna relativt 

enkelt komma i kontakt med nya bekanta och förhandla över likheter och olikheter mellan 

olika platsgemenskaper. 

Gunilla berättade om hur hon hade börjat förstå att det inte alltid var lägligt att hälsa på 

hos människor i staden utan förvarning. Hon påpekade att det upplevdes stressade och att de 

“skulle fixa i ordning lägenheten och kaffebröd” innan besöket. Detta var något som 

upplevdes annorlunda på hemorten där liknande känsla inte infann sig eller behövde visas 

hänsyn för. Men hänsyn uttrycktes även med ett annat värde och ur ett annat perspektiv.   

 
Umgänget med människorna där var inte som hemma, här kände man ju alla men där 

nere kände man inte ens alla i samma hus…[...] Livet var enklare här där man inte 

behövde ta hänsyn till en massa [okända] människor (Sven).  

 

I stadens rum upplevde Sven en ständig anpassning, både efter tempo och tid, fler kroppar i 

rörelse på trängre ytor (han nämnde affärer, buss och tåg) som krävdes att visa hänsyn inför. 

Och hemorten uppskattades som kontrast till stadens särskildhet i form av infrastruktur, 

bebyggelse och befolkning. Det som kan ses som paradoxalt var hur upplevelsen av krav på 

visad hänsyn kändes starkare i staden än på hemorten.  

När Jenny berättade om gemenskapen på hemorten så kopplade hon den till trygghet. 
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Det finns liksom inget som känns farligt eller som man behöver tänka på, hur man pratar 

eller agerar eller så. Man får bara vara (Jenny). 

 

Så här förklarade Jenny skillnaderna i hur hon upplevde gemenskapen på hemorten i 

kontrast till andra orter. Hon menade att det fanns en enkelhet i att “man får bara vara” på 

hemorten genom att slippa tänka på “hur man pratar” och “agerar” som inte var möjlig att få 

på andra platser. Detta kan i sin tur kopplas till hur Wikhall (2003:21ff) skriver om 

insiderfördelar som innebär stor kännedom om en plats, socialt, geografiskt och kulturellt 

och som är svårt (eller tar lång tid) att inhämta på en ny plats. Det kan tänkas att avsaknaden 

av insiderfördelar på de andra platserna skapade en känsla av att inte höra hemma då de inte 

harmoniserade med deras habitus. Även Lina berättade om skillnader i anpassning utifrån 

att komma till olika platser. 

 
Det är lätt att komma in i en gemenskap när folk vet vilka ens föräldrar/farföräldrar/ 

kompisar är. Till skillnad från att vara anonym i en storstad så är man i ett 

sammanhang  (Lina). 

 

Lina byggde på föreställningen om att stadsbon på grund av mängden människor på platsen 

blev mer anonymiserad medan glesbygdsbon var mer känd bland de boende på platsen. 

Malmberg, Sandberg och Westin (2005:20) skriver hur den urbana livsstilen där 

rörlighetsmönster förändras och människan kommer i kontakt med många tillfälliga 

kontakter suddar ut lokalspecifik platsanknytning. Där kontakten med familj, grannar och 

andra människor på en lokal plats har en stor betydelse för en människas platsanknytning. I 

informanternas berättelser så stämde det att de rört sig mellan olika platser, träffat många 

människor och funnit lokala gemenskaper som de hade kvar än idag men där anonymiteten 

på andra platser var något som många av informanterna refererade till som en negativ 

upplevelse. Och trots att våra informanter lyckades finna gemenskaper på nya platser fanns 

det en känsla av att inte tillhöra, där tillhörigheten till hemorten gjordes starkare. Eva som 

berättade hur hon direkt kom in i en gemenskap på den nya platsen uttryckte sig även såhär. 

 
Man var utelämnad att umgås med människorna på arbetet, hur kunde jag ha umgänge 

med någon som arbetade 7-16? Helt omöjligt (Eva). 

 

Eva som arbetade inom restaurangbranschen umgicks med de människorna som var inom 

det fältet och hon kände en längtan till att ha ett umgänge som inte kopplades till arbetet. 

Även om Eva endast nämnde positiva minnen av tillhörighet med fantastiska människor 

under hennes tid i staden och på arbetet så framträdde tillhörigheten till hemorten ännu 
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starkare. Eva berättade om en stark relation till sin far då hennes mamma dött då hon var 

yngre, denna starka relation kopplades ihop med människorna och platsen hon växt upp på. I 

vår moderna tid så lever människor i en typ av uppdelad tillvaro där dikotomier så som 

arbete och fritid, hem och yttervärld ständigt står i relation till varandra. På arbetet och i det 

offentliga finns krav på effektivitet, rationalitet medan hemmet och fritiden lockar fram den 

äkta och hela människan. Och det är i den privata sfären som människan kan vara sig själv 

fullt ut (Frykman & Löfgren 1979:65f). Kanske var det känslan av helhet som Eva upplevde 

sig sakna?  

Även om gemenskaper på hemorterna tillskrevs viktiga värden så fanns det även uttryck 

som visade på svårigheter att underhålla gemenskaper som byggts upp när informanterna 

varit bosatt på andra platser. Josefin berättade om att de vänner hon fått på studieorten, som 

spridit ut sig i södra delar av landet, var svåra att locka upp till hennes nuvarande ort.     

 
Det känns lite som att det ligger på mig att hålla uppe vissa bekantskaper. Men ja, man 

får ju ta det för vad det är. [...] När jag hade min 30 års fest så var det lite såhär att “ni 

borde ha kommit”, men… [...] Ja men att dom bara “oj, vad dyrt det är att åka dit” och jag 

tänker att ja det är ganska dyrt att åka till de ställena [de bor på] också. Jo men det kunde 

jag känna, att om dom kommer hit så har de gratis boende men jag måste typ bo på hotell 

om jag ska hälsa på där. Det blir jag småsur på... (Josefin). 

 

Det Josefin beskrev här byggde på en känsla av att det för andra människor ansågs vara 

problematiskt och dyrt att ta sig upp till hennes hemort. Hon sa sig känna en bitterhet över 

att det tycktes finnas en förväntning på att hon ska ta sig ner till Stockholm eller Göteborg för 

att underhålla dessa gemenskaper. Men att samma förväntning inte upplevdes finnas på dem 

att besöka henne bara för att hon var bosatt i periferin. Det kan tolkas som att mobilitet och 

rörelse här främst tog en geografisk riktning mot centrum och inte mot periferi. Och att 

ansvaret över vänskapen låg på henne vilket följer logiken i enlighet med centrum och 

periferi. 

 

4.5.3 Föreställningar om de kvarstannade 

Hos många informanter fanns föreställningar om de kvarstannade individer som aldrig 

lämnade hemorten. Det kom till uttryck på olika sätt och kan tänkas stå i relation till hur 

informanterna såg sina flyttar som lärorika, med bland annat vinster i perspektiv. Eriksson 

(2010:123ff) skriver hur det finns föreställningar om att de som stannat kvar i inlandet eller i 

glesbygd saknat initiativförmåga och var utan möjlighet att utveckla sin fulla potential vilket 

Lina uttryckte sig kring.  
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Jag är glad att jag har provat att bo på andra ställen. Jag tror att jag uppskattar min 

hemort mer än de som kanske bara blev kvar och aldrig har provat något annat. Vi lär oss 

alltid av att röra på oss och vi får både bra och dåliga lärdomar av att byta miljö (Lina). 

 

När Lina i detta citat påstod att hon trodde sig uppskatta sin hemort mer än de som “bara 

blev kvar” blev tydligt hur hon gör en distinktion mellan sig själv och de som blivit kvar. Det 

kan tänkas att de erfarenheter och nya perspektiv som Lina fått genom att flyttat ut från 

hemorten och sedan återvänt har påverkat hennes identitet. Att hennes habitus och de 

kulturella och sociala kapital hon fått på vägen fått henne att se på sin hemort med andra 

ögon. Den stereotypa föreställningen av kvarstannande kan ses som en produkt av urban 

norm där kvarstannares beslut om att bo kvar blev ifrågasatt. 

 
Jag tyckte ju också, när jag flyttade härifrån, så tänkte jag att alla som stannar kvar är 

loosers liksom […] Att de där kommer ju inte att göra någonting men sen så inser man ju 

att dom jobbar väl lika mycket som jag och tjänar mer pengar än mig så det blev ju inga 

loosers av dem (Jenny). 

 

Jenny berättade dock om hur hennes bild av de som stannat kvar på platsen förändrats i och 

med att hon flyttat tillbaka till hemorten. Den föreställning hon tidigare haft, att de som inte 

flyttade från platsen skulle vara mindre lyckade, stämde inte längre in. Kanske hade detta att 

göra med hennes egen omförhandling av sig själv, att hon nu var en av medborgarna på 

platsen hon vuxit upp och blev tvungen att göra upp med sin självbild och tidigare fastställda 

rollmönster. Thomas Hylland Eriksen (2004:54) menar att det är först när det uppstår 

sprickor i tidigare fastställda rollmönster och självbilder som dessa kan komma att 

omförhandlas. Det kan tänkas att Jenny under sin tid på andra mer urbana platser förhöll sig 

till de kvarstannande på hemorten på ett sätt som låg i linje med den stereotypa 

uppfattningen vi nämnt ovan, som en del i att tillhöra stadens “vi”. Men att hon genom 

flytten tillbaka blev tvungen att utmana sina föreställningar för att kunna bli en del av det 

“vi” som hemorten innebar.  Hon berättade att många av de som stannat kvar på platsen 

arbetade borta under veckorna. I Jennys citat framgår arbete och en god lön som värdefulla 

kapital i hennes omförhandling av de kvarstannande, något som harmoniserade med att hon 

själv flyttat hem för just ett arbete. Genom detta nya perspektiv på de kvarstannande skulle 

man kunna tänka sig att hennes egen flytt tillbaka till hemorten legitimerades.  

 

4.5.4 Friheten i naturen 

Som vi tidigare nämnt refererade de yngre informanterna ofta till sin fritid, till olika 

aktiviteter som de ansåg bidra till en meningsfull vardag. Under 1900-talets urbanisering 
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kom människor i Sverige att investera allt mer av sina liv i fritid. Detta har gjort att 

fritidslivet blivit till en central marknadsplats och att naturen blivit ett konsumtionslandskap. 

Genom reklamens makt mystifieras naturen och naturlighetens väsen alltmer, naturen görs 

till subjekt, en handlande kraft i vår tillvaro (Frykman & Löfgren 1979:69f).  

Även om våra informanter sedan uppväxten var väl bekanta med sina respektive 

hemorters naturmiljö tycktes känslan och uppfattningen om naturen ha stärkts under tiden 

på andra platser. Sven tyckte att “en stor fördel med att vara hemifrån några år var att man 

förstod att uppskatta allt det fria och fina vi hade här hemma” (Sven). Detta var också Gunilla  

inne på när hon berättade om hemorten i relation till staden. 

 
En av de saker jag lärt mig genom åren på annan ort är att man kan inte kan ta närheten 

till naturen för given (Gunilla). 

 

Även Josefin berättade om hur hon efter sin flytt tillbaka till hemorten totalt ändrat 

uppfattning om vad det är hon uppskattade i livet: “Jag är exempelvis mer av ett “utebarn” 

nu än när jag var ett barn” (Josefin). När informanterna talade om naturen var det just i 

relation till dess närhet och som något unikt, något som de upplevde sig saknat på de platser 

de bott på innan återflytten. Genom fiske, att vara ute i skogen och på sjön, jaga, plocka 

svamp och åka skoter kunde informanterna “andas”, som någon uttryckte sig. Naturen 

tycktes bli en metafor för det stillsamma och harmoniska i informanternas tillvaro. Denna 

typ av kärlek till naturen baseras ofta på en känsla av frihet och ensamhet. Att kunna gå ut på 

sin gård omgiven av skog, eller att under sin promenad till arbetet gå längst sjön kan ses som 

ett värde där känslorna får fritt spelrum (Frykman & Löfgren 1979:66). 

Jenny talade om ytterligare ett perspektiv rörande naturen där hon genom sitt tidigare 

arbete inom turism fick sig en tankeställare. I intervjun talade vi om att man inte ska ta 

naturen för given då Jenny berättade om hur hon varit hemmablind inför den natur som 

omger hennes hemort. 

 
Jag tänker på när jag jobbade inom turismen så blev man ju… När man möts av turister 

som har varit ute och sett saker i ens kommun som man själv tyckte att ”pff, men vadå, 

det där ser jag varje dag” och vad en sådan sak kan lära en att det här är ju faktiskt värt att 

ta till vara på. Utanför centralorten finns det några vattenfall som förr användes till 

flottningen och vi hade jättemånga turister ett år som var inne för att de ville se vattenfall 

och jag fattade inte grejen… Vadå vattenfall tänkte jag, ”åk och titta på vattenfall då”, jag 

tyckte det inte var något särskilt, för mig så hade de ju alltid funnits, de där 

flottningsbäckarna som är vattenfall. Och bara en sån enkel grej, att nu tänker jag att men 

gud, det är ju rätt så häftigt ändå (Jenny). 
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För Jenny var den delen av platsens omgivande natur något som hon tidigare varit 

hemmablind för men som hon numera såg som unik. Det tycktes alltså som att naturen blev 

betydelsefull när den betraktades utifrån andra människors blickar. Det visade hur platsen 

inte bär på någon essentialistisk innebörd utan får betydelse i samspel. Platsen blir till via 

andras blickar, bland annat via turismens kommodifiering, såväl en personlig upplevelse som 

en massprodukt (Andersson Cederholm 2007:251). Det var genom att exempelvis turister 

uppmärksammat och beskrivit vattenfallen som något vackert och sevärt som Jennys 

perspektiv förändrades. Att naturen var en av de tillgångar som informanterna talade om var 

inget oväntat, då denna har kommit att bli en stor del av den konsumtion som människan 

ägnar sig åt. Den är också ett sätt för platsen att marknadsföra sig. Exemplet ovan visar också 

på hur ideér om rurala utrymmen är en mänsklig produkt då naturen genom människors 

expolatering skapats därefter (Woods 2011:50). 

 

 

4.6 Framtiden 
 

Tankar och känslor rörande framtiden i informanternas hemorter tycktes vara ständigt 

närvarande. I de flesta av våra informanters berättelser var det tydligt att framtiden var något 

som var förenat med en slags inneboende kamp mot ett centrum där man själv positionerade 

sig i periferin. Beroende på var i livet våra informanter befann sig så resonerade de ur olika 

perspektiv. Oro, vemod och hopplöshet blandades upp med hopp, vilja, kamp och framtidstro 

och det var tydligt att tankarna kring framtiden var många.  

 

4.6.1 Betydelsen av kamp 

Bland de äldre informanterna talades det ofta om den kämpaglöd som fanns på platserna, 

denna kamp tycktes ofta vara riktad mot politisk makt, vilket ofta blev synonymt med 

Stockholm. I informanternas tal om maktobalansen mellan stad och land, där deras platser 

upplevdes ha mindre värde, tycktes kampen och kämpaglöden vara dels ett sätt att utmana 

denna makt men också ett medel för identitets- och meningsskapande.  

Kamp var något som tog sig olika uttryck. Jenny som vuxit upp i en by utanför en 

centralort berättade mycket om hur byn samordnat sig i hembygdsföreningen. Byn var aktiv 

och jobbade för att klara framtiden. Här var det intressant hur hon som uppvuxen i en by såg 

centralorten som centrum. Det visade på en förflyttning av begreppsparen centrum och 

periferi beroende på hur Jenny positionerade sig i ett “vi” eller “dom”. 
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Vi har ju varit tvungna att slåss på ett annat sätt, jag tänker liksom att, vi har ju varit 

irriterade… Hembygdsföreningen här [i centralorten] har ju väldigt mycket fördelar av att 

de är på “plassen”. [...] Dom driver ju mest bara hembygdsgårdar, det är ju inte det här, 

hela bygden (Jenny). 

 

Här positionerade sig Jenny som bybo i periferin där “dom” var de boende i centralorten som 

hon upplevde fick fördelar.  

Anette Forsberg (2010:179) skriver om hur det behövs gemensamma upplevelser som 

motsäger budskapen om oviktighet som förmedlas till invånarna utifrån. Hur bygdekamp blir 

en strategi för vidmakthållandet av bygd och bygderum i existentiell mening när 

myndighetsrepresentanter, administrativa strukturer och politiska prioriteringar ses som 

förminskande.   

 
Även om man har en statsmakt, oavsett partifärg, emot sig som glesbygdskommun måste 

man se positivt på framtiden. Om man kunde buteljera den vilja som finns bland 

kvarvarande i glesbygden skulle man ha en storsäljare i sina händer (Anders). 

 

Här gav Anders en motbild av den stereotypa föreställningen där glesbygdsbon är 

representerad som bakåtsträvande och omodern (Eriksson 2010:150). Han menade att det 

fanns en stor vilja och ett kreativt nytänkande bland invånare i glesbygd och att dessa 

resurser borde tas till vara på. Något som bekräftades av Sven när han berättade om hur det, 

på den plats han bor, fanns många duktiga egenföretagare som har lyckats utmärkt och 

skapat framgångsrika företag. Han nämnde med stolthet ett flertal olika verksamheter men 

menade också att framtiden för hans hemort låg i att ställa om från industrisamhälle till att 

satsa mer på besöksnäringen och digitaliserade verksamheter. 

 

4.6.2 Playgrounds och dumping grounds  

 
För fjällorten är ju liksom ett turistmål som vi ska satsa på för att få… pengar till 

kommunen, och ja till centralorten. Så de glider ju lite på en räkmacka och sen är 

medborgarna aldrig nöjda i alla fall och dom kan få hur mycket som helst. Dom är aldrig 

nöjd (Jenny). 

 

Här framgår hur periferier måste vara “säljbara” för att räknas, vilket ligger i linje med hur 

politiken utformas där “målet för den regionala tillväxtpolitiken är utvecklingskraft i alla 

delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft” (Regeringens hemsida) och 

olika platser har ju olika förutsättningar för exempelvis turism där citaten ovan kan visa hur 

tunga situationer gör att platser vänder sig mot varandra, eftersom de konkurrerar om 
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samma medel vilket föder känslor av orättvisa. Detta är också exempel på hur plats 

kommersialiseras vilket innefattar dels en ekonomisk process men även en rad materiella, 

kulturella, etiska, ekologiska och sociala aspekter (Ek & Hultman 2007:13).  

Gunnar gav ytterligare exempel på hur han upplevde orättvisa på orten där kommunen 

haft planer på att uppföra vindkraftparker. Det hade medfört en polariserad debatt på orten 

som gjort att människor ställde sig mot varandra, vissa för och andra mot. Platser och 

människor kan därmed ses konkurrera utifrån politisk ideologi. Epp och Whitson (2001:15) 

skriver om hur landsbygder blir antingen “playgrounds” eller ”dumping grounds” i dagens 

kapitalism. Playgrounds är de platser dit folk kommer för att ”leka” (t.ex. turista) medan 

“dumping grounds” är platser som gör vad som helst för att få in pengar (t.ex. ta emot 

kärnavfall). Författarna menar att vissa platser och regioner gynnas och är mer tillgängliga 

för urbana turister och pensionärer, då dessa har “rätt typ” av möjligheter till berg- eller 

havsrekreation. Ett nyttjande av naturen utifrån urbana normer, som där laddas med värden 

som rena och vackra miljöer för exklusiva skid-, golfanläggningar och fritidsbostäder osv. I 

mer avlägsna eller mindre uppenbart “natursköna” platser blir miljöer laddade med det 

omvända, som smutsiga och fula där “out of sight” innefattar “out of minds” och “fylls” 

därefter. Tar man Jennys exempel och ställer vid Gunnars så tillhörde Jenny en region där 

“playground” kan appliceras medan Gunnar snarare tillhörde en “dumping” region. Eller som 

Gunnar uttryckte det “som att vi alltså bara ska niga och bocka med mössan i handen och 

säga tack tack för vindkraft och gruvor och all skit som storbolagen kommer med”.  Det var 

tydligt hur informanterna levde med urbana normer (även om det fanns motstånd) kopplat 

till representationer om tillväxt, men där många funderat kring lösningar på hur hemorten 

och regionen skulle tillförskaffa sig ekonomiskt kapital.       

 

4.6.3 Ekonomi och en åldrande befolkning 

 
Men om man är född i (...) och flyttar som ung och lever och jobbar på annan ort och vill 

komma tillbaka hem igen som pensionär. Kan man då inte få med sig en öronmärkt 

pensionspeng från det ställe man bott och verkat på?[...]... Bara en tanke då vår del av 

världen har sådana avstånd och så få skattebetalare (Eva) . 

 

Gunnar berättade i likhet med Eva att det var många som återflyttat till kommunen när de 

gått i pension, vilket kan länkas till hur glesbygd ofta representeras med en åldrande 

befolkning. Och när landsbygd fylls med ett visst innehåll gör det att vissa handlingar och 

prioriteringar blir möjliga medan andra ses omöjliga (Rönnblom 2014:4). Och det kan tolkas 

som att människor bör bo i städer under sina produktiva år då staden står “som representant 

för modernitet, tillväxt, framgång och utveckling” (ibid). Eva trodde kanske att staten “redan 
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löst” detta med hur skattepengarna fördelades mellan olika delar av Sverige vilket gav ett 

intryck hur hon (och även andra informanter) såg staten som en viktig aktör för alla 

medborgare inom samhällsplaneringen. Gunnar berättade om hur hans granne löst 

skattefrågan genom att stå skriven på hemorten, även då han främst var bosatt i kommunen 

han arbetade i, men då eller om, det dök upp arbete som motsvarade hans utbildning skulle 

han flytta hem permanent innan han nått pensionsålder.  

 

4.6.4 Sorg och vemod 

Eva, som flyttat tillbaka till sitt föräldrahem i hemorten, gav oss ytterligare perspektiv på hur 

tankar och känslor rörande framtiden kan ges i uttryck. 

 
Det är en sorg och saknad att ingen i släkten kommer att ta över gården. [...]Jag önskar 

att det kunde komma en någorlunda ung och händig familj som ville bo här och att de 

hade tillgång till både muskler och pengar och kunde rusta upp detta till det fantastiska 

ställe som det förtjänar att egentligen vara (Eva). 

 

Eva berättade om hur hon upplevt att byn förändrats medan hon varit borta. Hur det var 

flera som hade lämnat byn och “den hade blivit mindre kändes det som… Tappat människor 

och styrfart, framtiden hade redan åkt och försvunnit?”. Det var andra informanter som likt 

Eva vittnade om hur det fanns en sorg investerat i berättelserna om framtiden, om hur 

platsen tynar bort och kanske kommer att försvinna. Och det framgick i vissa berättelser hur 

det förflutna var kopplat till romantisering/ nostalgi, och framtiden till sorg. Men i talet om 

de obebodda, förfallna gårdarna och husen så rymdes även andra perspektiv. ”I dagsläget 

finns inga bostäder eller fastigheter till salu” berättade Eva till trots att människorna lämnat 

byn. Josefin berättade även hur hon och hennes partner sökt hus men att det hade varit svårt 

att hitta då det fanns så få till salu. Lars uttryckte sig bekymrat över alla de bostäder som stod 

obebodda för att endast nyttjas en vecka till påsk eller på sommaren, trots att det var en brist 

på bostäder runt om i byarna. Han talade om hur det fanns gårdar med fantastiska lägen där 

ägarna inte hann med att underhålla husen eftersom de var där så få gånger per år. Hur det 

hade varit bättre om de styckat ut en fritidstomt och fått ett boende som var hanterligt och 

sälja fastigheten till någon som ville bo där permanent. För att bygga nytt var inte 

ekonomiskt försvarbart menade Lars.  

I Linas berättelse om framtiden pendlade också hon mellan tilltro och vemod.  

 
Vi tror och hoppas att vi ska kunna bo kvar… Samtidigt är vi medvetna om att samhället 

är beroende av en industri som kanske inte finns för evigt (Lina). 
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Lina såg ljust på framtiden på orten, men uppmärksammade samtidigt hur det fanns de som 

flyttade på grund av utbudet av aktiviteter för exempelvis barn. Det var något hon tyckte var 

problematiskt och ansåg att det egentligen inte fanns något som inte invånarna själva kunde 

lösa bara de engagerade sig. Hon tryckte även på hur det på en mindre ort är lättare att 

påverka framtiden då det man gör uppmärksammas, vilket kan tolkas som en kontrastering 

mot staden där det kan vara svårare att samla ihop människor att agera för en gemensam 

sak. Det som blev tydligt i de yngre informanternas berättelser om framtiden var hur de 

sällan uttalade någon politisk kritik som var vanligt i de äldre informanternas berättelser. De 

uttryckte snarare, som ovan i Linas citat, en medvetenhet om sin hemort och hur den kunde 

vara beroende av industri och turistsatsningar, hur de gärna bodde kvar och engagerade sig 

för orten, men kunde “flytta om det skulle behövas”. Detta motiverades med att de hade bott 

borta från hemorten och visste att de klarade sig och att de hade sina utbildningar som ingav 

ett kulturellt kapital som kunde överföras till andra platser.  

Om man ser till nyliberalistiska strömningar inom svensk politik är statens roll främst att 

möjliggöra och bevaka marknaden (Corvellec 2007:120f). Detta ligger i linje med hur de 

yngre talade om sig själva och hemorten i förhållande till konkurrensutsättning och valfrihet. 

Det individualistiska perspektivet innebar att själv engagera sig och om det inte fungerade 

acceptera marknadens logik. Även om den äldre generationen hade ett individualistiskt 

perspektiv, att engagera sig för hemorten, så fanns det inget tal om att de hade tänkt att flytta 

på sig. Men det visade sig i berättelserna hur det urbana tolkningsföreträdet och staden som 

norm inbegrep de boende på glesbygd som ställdes med ökade krav på att själva lösa de 

utmaningar som fanns medan medborgare boende i stad, trots en mängd utmaningar, inte 

ålades samma ansvar (Rönnblom 2014:10).  

Detta kapitel handlade om hur informanterna upplevde sig ha utvecklat andra känslor 

inför hemorten och började tillskriva den andra värden. Tillhörigheten “insideness” som 

återfanns på hemorten beskrevs på olika sätt, bland annat genom känslor av att slippa 

anpassa sig, både socialt och fysiskt. Det framkom hur informanterna genom sina flyttar 

upplevde sig ha inhämtat viktiga kapital i staden som fanns med i förhandlingarna om hur de 

såg på hemorten men även på invånarna. Tillhörigheten till periferin gav upphov till en 

förlikning inför hur de såg på framtiden, men också till en vilja till motstånd. Motberättelser 

mot stereotypa bilder och urbana representationer gav berättelser om en annan glesbygd. Det 

framgick hur samtliga hade tankar kring lösningar på hur hemorten skulle utvecklas efter 

urbana normer kring tillväxt. Utbildade invånare, föryngring av arbetskraft, återflyttare, 

välfungerande företag, flexibel och högpresterande befolkning som trots missgynnande 

politiska strukturer löser de hinder som satts upp.  
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5. Avslutande diskussion 

 

 

Syftet med studien var att synliggöra hur urbana normer existerade i människors berättelser 

rörande vardagsliv och i deras val av bostadsort. I berättelserna om uppväxten framgick hur 

våra informanter skolades in i flytt redan från ung ålder där centrum- och periferibegreppen 

synliggjorde hur statsapparaten legitimerat en centralisering som vi tolkar står ganska 

oproblematiserad. Att utbildning har ett centralt värde i dagens västerländska samhälle men 

att tillgången till skolor och universitet är begränsad i norrlands glesbygd bidrar till att 

människor tvingas flytta sig till städer. På så sätt kan vi tolka informanternas flyttar som 

påverkade av urbana normer där alternativet, att stanna på hemorten utan högre utbildning, 

skulle innebära en avsaknad av kulturellt kapital vilket i sin tur hindrar individer att vara 

med i förhandlingar om legitimitet inom många arenor i samhället.  

Informanterna förhöll sig till urbana normer där det blev tydligt hur dessa fanns med i 

identitetsskapandet. Ett exempel var när Lina i kapitel ett förhandlade om sin självbild i 

förhållande till hur hon såg på de som flyttat. Det blev även tydligt att de urbana normerna 

medförde en hierarkisk värdeskala från ett centrum där informanterna förhandlade om dels 

egna värden men även kring den plats de växt upp på. Detta tog sig olika uttryck där främst 

kontrasteringen mellan stad och glesbygd medförde att “fel” tillskrevs “dom” vilka främst var 

de boende i staden och den fysiska strukturen uppskattades högre på hemorten tack vare 

upplevelser av platsernas olikheter. Madeleine Eriksson skriver om hur Norrland gång på 

gång representeras, via olika mediala flöden, som något oattraktivt. Som en plats där det 

finns ett stort missnöje och där stor utflyttning sker. Dessa många föreställningar tar ingen 

som helst hänsyn till generaliseringen av, ett nästan halva Sverige stort område med 

olikheter mellan dess regioner (Eriksson 2010:63). Norrland blir ett samlingsbegrepp för 

platser som ligger i periferin och länkas till de personer som bor där. I relation till detta 

resonemang är det inte konstigt att informanters berättelser genomsyrades av stereotypa 

inslag, som de endast delvis utmanade. 

Genom att lyfta fram och analysera informanternas berättelser önskade vi kunna ge en 

mer nyanserad bild av människors livsvillkor kopplat till bostadsort. Informanternas 

anknytning till plats har uttryckts ur olika perspektiv. Någon undvek att tala om specifika 

värden i relation till plats, medan andra såg den plats de vuxit upp på som en stor trygghet. 

Oavsett dessa olika beskrivningar framkom det, hos samtliga informanter, att deras flyttar 

mellan platser hade gjort avtryck i deras liv, hur deras identiteter formats och omformats 
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genom de olika platser de levt på. Att plats görs betydelsefull för individen. När Sven i kapitel 

ett talade om den plats han vuxit upp på menade han att det var både den fysiska platsen och 

dess omgivning men även människorna knutna till den omgivning som präglat honom 

genom livet. Denna känsla för hemorten bar han sedan med sig under de år han bodde i 

Stockholm, något som präglade hans upplevelser och känslor där. En specifik plats betydelse 

blir på så sätt viktig i relation till andra platser och de sociala omgivningarna.  

Rönnblom (2014:5) skriver hur vissa positioner vidmakthålls på andras bekostnad, 

omedvetet eller medvetet, genom att vårt samhälle präglas av maktordningar. Det blev tydligt 

hur det är utifrån urbana normer om tillväxt som det svenska samhället formas. Där vissa 

platser som vi beskrev i kapitel fyra blir “playgrounds” eller “dumping grounds” beroende på 

vad de kan erbjuda en marknad. När utveckling definieras utifrån stadens täthet, 

infrastruktur och befolkning så kommer andra platser ses som särskilda och problematiska. 

Som Josefin beskrev blev även gemenskaper med de boende närmare eller i ett centrum, 

något som hon upplevde sig behöva ta ansvar över då vännerna inte såg det som rimligt att ta 

sig till henne trots att de har samma avstånd mellan sig. Det urbana tolkningsföreträdet gör 

att ansvar åläggs människor boende i glesbygd på ett annat sätt än människor boende i 

städer. Samtidigt förutsätts det att det ska finnas människor boende på de platser som om än 

tillfälligt ses som “playgrounds”.       

Med vår studie har vi nuddat vid det komplexa samspelet mellan kulturella, sociala, 

ekonomiska och platsrelaterade faktorer där platser och människor på olika platser tillskrivs 

olika betydelse. Det finns mycket forskning som lyfter landsbygdsfrågor och vi skulle gärna se 

en liknande studie som vår men med staden i fokus.   
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