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ABSTRACT 

Andersson, E. 2015. Att känna sig hemma – Platser och identitet. Kulturgeografiska institutionen, 

Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

  

Denna uppsats syfte är att försöka förstå universitetsstudenters rörelsemönster och val av bostadsort genom att 

undersöka förhållandet mellan relationen till hemstaden respektive studieorten utifrån teorier om mobilitet och 

platsanknytning. 

Metoden som använts är utförande av fyra semistrukturerade intervjuer med universitetsstuderande vid Uppsala 

universitet. De intervjuade har olika bakgrund men har gemensamt att de alla är inflyttade till Uppsala på grund 

av studier. 

Resultatet av undersökningen visar att mina informanters tidigare mobilitet och val av bostadsorter kan ses som 

ett sätt att uttrycka en viss identitet. De har använt olika strategier för att nå de tankar och mål som finns kring 

framtiden och karriären. Att vara, eller att inte vara mobil i nutid kan kopplas till hur de olika informanternas 

rörlighet har sett ut tidigare i livet. De sociala relationer som finns på en plats betyder mycket men i den fas i 

livet som informanterna befinner/befunnit sig i så verkar viljan att se något nytt ha varit stark. 
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1. INLEDNING 

 

I en populär universitetsstad som Uppsala är det stor ruljangs av studenter, något som både 

kommunen och jag som boende i staden reflekterar över. Många flyttar hit, studerar klart 

programmet på universitetet, för att sedan flytta vidare (Uppsala kommun, 2015). Gruppen 

studenter, som ofta är under 30 år när de examineras, är en mobil grupp (Andersson, 2000; 

Gustafson, 2009; Lewicka, 2011). Forskning visar att många, efter studierna, främst väljer att 

flytta dit det finns jobb och i andra hand väljer bostadsort beroende på sociala relationer så 

som familj. Några studier har visat att män och kvinnor tenderar att prioritera olika i detta, att 

kvinnor prioritetrar relationer högre (Brown citerad i Gustafson, 2009; Kley, 2011). Det har 

också i tidigare studier argumenterats för att det finns en motsättning mellan att vara mobil 

och förmågan att känna anknytning till platser och att de som har en stark anknytning till 

platser inte är lika benägna att flytta. Det finns också de som menar att mobilitet och 

platsanknytning samverkar, att till följd av distansering från en plats kan anknytningen till 

platsen förstärkas (Gustafson, 2009). Av intresse i denna studie är den mobilitet som företas 

av unga universitetsstuderande samt hur anknytning kan växa fram till platser som hemstaden 

och studieorten. 

  

Jag är själv en del av denna unga, mobila grupp som tillfälligt flyttat till Uppsala för att 

studera på universitetet. Åtminstone var det tillfälligt när jag flyttade hit, eftersom jag då 

trodde att jag skulle flytta tillbaka till min födelsestad när jag var klar med studierna. 

Inställningen har nu efter drygt fyra år i staden förändrats och det känns inte lika självklart att 

flytta härifrån. 

Kan olikheter kring viljan att flytta eller stanna bero på hur stark anknytning som finns till 

studieorten, eller att anknytningen till hemstaden förstärkts, alternativt försvagats? Ibland kan 

vi känna oss väldigt hemmastadda på platser vi aldrig besökt medan andra platser känns 

främmande även om vi bott där flera år. Motiven till att lämna en ort för en annan för alltid 

eller tillfälligt kan se olika ut och förändras över tid. Andersson (2000) skriver om hur våra 

sociala kontakter ofta påverkas negativt av att inte ha daglig kontakt. Ändå väljer vissa att 

flytta längre sträckor och riskerar att äventyra dessa relationer. Det var denna tanke som 

väckte mitt intresse för studenter som flyttat en längre sträcka, trots att de eventuellt kunde 

valt universitet som låg närmre hemorten. McAndrew (1998) skriver om det intressanta med 

att studera studenter eftersom de befinner sig i en fas av livet som kännetecknas av flyttar och 

att distansera sig från gamla anknytningar, på detta sätt möjliggörs reflektioner över den 

anknytning som individen har till olika platser. 

  

1.1 Syfte 

Uppsatsen syfte är att försöka förstå universitetsstudenters rörelsemönster och val av 

bostadsort genom att undersöka förhållandet mellan relationen till hemstaden respektive 

studieorten utifrån teorier om mobilitet och platsanknytning. 
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1.2 Frågeställningar 

- Hur skiljer sig upplevelsen av hemstaden från den av studieorten? 

- Hur påverkar platser unga studenters identitet? 

- Vilka processer påverkar anknytning till platser? 

- Finns det ett behov av att känna anknytning? 

  

2. METOD 

 

I denna uppsats användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Fyra semistrukturerade 

intervjuer genomfördes och det är den data som kommer analyseras i uppsatsen. Valet av 

kvalitativ metod gjordes delvis för att mycket av den tidigare forskningen hade en kvantitativ 

metod med framför allt enkäter och jag ansåg det vara intressant med ett tillägg gällande 

individuella perspektiv på ämnet platsanknytning. Utöver intervjuerna lästes tidigare 

forskning för att få en bredare förståelse av ämnet. Inom hermeneutisk forskning brukar 

förförståelse, som skapas vid inläsning av ett ämne, liknas vid specifika glasögon som gör att 

vi ser det vi ser i vår analys av exempelvis intervjuer (Widerberg, 2002). Den tidigare 

forskning som studerats fick agera referensram för hur intervjuerna behandlades – både i 

utformandet av intervjuguide samt i analysen av det som sades. Intervjuerna ses igenom dessa 

glasögon i den slutliga analysen. 

  

Intresset i studien är att undersöka hur studenter anknyter till platser de bott, hur “hemstaden” 

upplevs, valet att flytta därifrån och hur stor anknytningen till Uppsala blivit under 

studietiden. Kvalitativ forskning handlar om att försöka förstå och visa ett fenomen i en viss 

kontext utifrån individens egna erfarenheter och tolkningar av det och den innebörd och 

mening de ger sin egen verklighet (Bryman, 2011; Esaiasson, 2007; Widerberg, 2002). Detta 

är ett interpretativt synsätt, forskningen är baserad på tolkningar av verkligheten och är inte 

något som kan studeras objektivt (Bryman, 2011). Exempelvis skulle det genom att endast 

observera miljön och människor i Uppsala inte gå att berätta om den anknytning allmänheten 

känner till staden. Alla individer lever i sin egen kontext och den påverkar hur de upplever en 

plats (Bryman, 2011). I detta fall studeras det bäst med hjälp av kvalitativa intervjuer, då 

dessa kan hjälpa till att förstå ett beteende på djupet och inte bara se till frekvensen av det 

beteendet (Widerberg, 2002). 

  

2.1 Intervjuer 

2.1.2 Informanterna 

Under hösten 2014 utfördes de fyra intervjuer som denna uppsats behandlar. De fyra 

intervjupersonerna studerar vid Uppsala universitet och de har alla studerat och bott minst 2 

år i Uppsala. Jag valde att intervjua personer som var inflyttade till Uppsala från något 

mindre städer i Sverige. De intervjuade var alla i slutdelen av sin utbildning vilket kan vara 

en förklaring till att två av dem jag intervjuade hade flyttat från Uppsala. Informanterna 

presenteras nedan: 

- Sofia 23 år, läser termin fem av sex. Kommer från en kommun med cirka 70 000 invånare. 

Bodde i Uppsala två år, sedan en månad i Stockholm.  
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- Lena 27 år, läser termin sex av sex. Från en kommun med cirka 90 000 invånare. 

Bor i Uppsala sen drygt fyra år tillbaka. 

- Andreas 29 år, läser  sista, sjätte terminen. Från en kommun med drygt 100 000 invånare. 

Har bott i Uppsala i fem år. 

- Mattis 24 år, läser termin fem av nio. Från en kommun med cirka 60 000 invånare.  

Bodde i Uppsala två år, sedan en månad i Stockholm. 

  

Informanterna är i studien anonyma och ovanstående namn fingerade med hänsyn till de 

etiska principer som finns för svensk forskning. Här behandlas bland annat anonymitet och 

vikten av konfidentialitet vad gäller de uppgifter som fås från informanterna. Storleken på 

deras hemstäder är mycket ungefärliga för att inte röja någon identitet. De fingerade namnen 

fungerar också som en trygghet för informanterna då det kan leda till att de lättare kan prata 

om saker utan att senare känna sig utpekade (Bryman, 2011). 

  

2.1.3 Val av informanter 

Valet av informanter utgick från ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), valet 

gjordes främst på grund av begränsningar både vad det gäller kontaktnät och tid. 

Urvalsmetoden säkrade att jag fick det antal intervjuer jag ville genomföra samt tillräckligt 

med tid till transkribering och analys. Informanterna kontaktades med hjälp av människor i 

min omgivning som ombads tipsa mig om vänner eller bekanta till dem som kunde passa in 

på avgränsningen: inflyttade universitetsstuderande i Uppsala som bott i staden i minst 2 år. I 

texten kommer de jag intervjuat antingen benämnas vid deras fingerade namn eller mer 

allmänt som ”informant”, ett ord jag tycker bäst uttrycker deras roll som uppgiftslämnare av 

den egna verkligheten. 

  

Det finns inget rätt och fel kring antalet intervjuer som bör genomföras, utan det är upp till 

forskaren att bestämma om det finns en mättnad i undersökningen utifrån de intervjuer som 

utförts (Bryman, 2011). Till en början var det den tidsåtgång som förväntades, med 

utförandet av intervjuerna och att sedan transkribera och analysera dem, som styrde antalet 

informanter som skulle deltaga. Jag fick liknande svar på mina frågor men inte i så hög grad 

att jag kan sägas ha uppnått mättnad i min empiri (Bryman, 2011), med bara ett par intervjuer 

till tror jag att detta hade kunnat uppnås. Det data jag fått genom intervjuerna är i min mening 

tillräcklig för att kunna få djupare kunskap i ämnet. Informanterna har kontaktats i efterhand 

då det dykt upp nya frågor som jag vid intervjutillfället inte tänkt på, för att vidga empirin 

något. 

  

2.1.3 Avgränsningar 

Den första avgränsning som gjordes var att informanterna skulle bott i Uppsala i minst två år. 

Anledningen till denna specifika tid är för att sannolikheten att känna anknytning till 

studieorten ökar med tiden som spenderats där. Undersökningar om återflyttning till 

hemorten har visat att det är mest sannolikt att detta sker de två till tre första åren efter flytten 

därifrån. Efter dessa år har de flesta rotat sig mer i den nya miljön och sannolikheten att flytta 
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tillbaka hem minskar, om en flytt ändå sker är det mer troligt att det blir till en tredje ort 

(Amcoff & Niedomysl, 2011; Andersson, 2000). 

  

Ytterligare en avgränsning var att informanterna skulle vara inflyttade till Uppsala från annan 

ort, ett önskemål var också att denna skulle återfinnas på ett avstånd på cirka 30 mil eller mer. 

Tre av mina respondenter kommer från orter på mer än 30 mils avstånd från Uppsala och den 

fjärde från en ort cirka 25 mil bort. Den osäkerhet man vid en flytt utsätter sig för ökar med 

avståndet till hemorten, där merparten upplever en trygghet från framför allt familjen 

(Andersson, 2000). Med bakgrund i detta blir mina informanters val av Uppsala som 

studieort än mer intressant, då de ofta kunnat välja studieorter på närmre avstånd från 

hemstaden. Andersson (2000) skriver att det är få som flyttar sträckor längre än 50 mil, 

endast cirka 15 % av de som byter bostadsort. Två av informanterna har flyttat längre än så, 

mellan ungefär 55 mil och drygt 85 mil, från hemorten. 

  

Ålder är en faktor som jag inte haft med i min urvalsprocess, ur ett livscykelperspektiv 

befinner sig dock mina informanter i samma fas i livet. En transformationsfas mellan ungdom 

och vuxen, en tid som brukar utmärkas av större mobilitet, nämligen studietiden (Amcoff & 

Niedomysl, 2011; McAndrew, 1998). Vad gäller kön är två av informanterna män och två 

kvinnor, denna avgränsning var inte något jag valde att fokusera på. Det fanns önskemål hos 

mig om att ha lika många informanter av vardera kön. Med tanke på att endast fyra intervjuer 

utfördes ansåg jag att resultatet från två individer inte skulle kunna visa någon signifikant 

skillnad mellan könen.  

  

2.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna som hölls var av semistrukturerat slag vilket innebär att en intervjuguide finns 

men den tar inte upp specifika frågor och ordningsföljd som i en strukturerad intervju utan 

övergripande teman som ska behandlas. Valet gjordes delvis med tanke på den flexibilitet 

som denna intervjumetod gör möjlig, delvis gjordes den strukturerad över huvud taget för att 

säkerställa att likartade ämnen kom på tal i de olika intervjuerna. Då informanterna fick en 

chans att diskutera liknande frågor blev fokus i uppsatsen tydligare vilket även underlättade 

analysen av intervjuerna (Bryman, 2011). 

  

Intervjuguiden utformades med inspiration från ämnen och frågeställningar som ställdes i den 

tidigare forskning jag läst. I guiden hade jag väldigt många frågor men förhoppningen var att 

jag inte skulle behöva ställa alla utan att de skulle komma på tal på informanternas initiativ. 

En av fördelarna med semistrukturerade intervjuer är just möjligheten att vara flexibel under 

intervjuns gång, behövs det kan samtalet ledas tillbaka till det viktiga, i annat fall uppmuntras 

fria associationer (Bryman, 2011). I en kvalitativ intervju som liknar ett samtal mer än en 

strikt strukturerad intervju kan intervjun tillåtas sköta sig själv. Genom möjligheten att ställa 

följdfrågor som inte finns med i intervjuguiden och att ändra ordningen på frågorna kan en 

djupare förståelse för de olika informanterna uppnås. När informanten i större grad styr 

intervjun resulterar det mer i vad informanten lägger vikt vid och inte endast vad intervjuaren 

med sin förförståelse tycker är relevant (Bryman, 2011). I de fall där informanten inte förstod 
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en fråga visades ännu en fördel med kvalitativa intervjuer, jämfört med kvantitativa metoder, 

eftersom informanten kunde uttrycka detta och frågan förtydligas. De som intervjuades var 

individer med skilda erfarenheter vilket bidrog till att även intervjuerna skilde sig åt. Vissa 

intervjuer flöt på bättre än andra vilket var ytterligare en anledning till att försöka vara 

flexibel som intervjuare (Widerberg, 2002). 

  

Intervjuerna började med en presentation av uppsatsens fokus. Av rädsla för att 

informanterna, medvetet eller inte, skulle forma sina svar efter vad de trodde var mitt mål 

istället för att ta upp det de själva tyckte var relevant så hölls denna presentation kort. 

Informanterna uppmuntrades att ge så ingående svar som möjligt och att inte känna sig för 

bundna av frågan som ställts. Bakgrundsfrågor kring ålder, typ av bostad, år i Uppsala samt 

födelse-/uppväxtort, ställdes för att kunna sätta in svaren på resterande frågor i de olika 

individernas unika kontext (Bryman 2011). Störst fokus i intervjuerna var att diskutera 

begreppet hemma och hur informanternas känsla för olika bostadsorter eller andra platser ser 

ut. Övriga flyttar som informanterna gjort berördes angående om de kan ha påverkat 

förmågan att knyta an till nya platser. 

  

Intervjuerna tog mellan en halvtimme och upp till fyrtiofem minuter vardera och gjordes på 

olika platser beroende på vad som var mest praktiskt. En intervju gjordes i en av Uppsala 

universitets lokaler, en annan på ett café och resterande två i informanternas respektive 

bostad. Materialet spelades in efter överenskommelse. 

 

I transkriberingen av intervjuerna lades inte fokus på hur saker sades utan endast på vad som 

sades (Bryman, 2011). Det valet gjordes för att avgränsa mig till det som berör de teoretiska 

begrepp som jag vill undersöka och som blir aktuella i kodningen av materialet. 

Omfattningen skulle bli för stor om vikt även lades vid deras sätt att uttrycka sig. Jag skrev 

ner ordagrant vad informanterna sa i de fall då det var relevant för undersökningen, men jag 

lade inte någon större vikt vid om de funderade länge på svaret eller om de till exempel lät 

osäkra, glada eller om de stakade sig. Om det hade uppkommit något fall där informanten 

använde sig av exempelvis ironi så skulle detta registrerats och påpekats i texten. Noggranna 

anteckningar gjordes bland annat då någon intressant formulering användes, detta för att 

möjliggöra att informanternas egna formuleringar kunde infogas som citat i uppsatsen för att 

göra texten mer målande och för att bryta upp mitt eget skriftspråk (Bryman 2011). 

  

Intervjuerna kodades utifrån det ramverk jag skaffat mig genom att läsa tidigare forskning 

och genomgång av teori. Widerberg (2002) skriver om hur samhällsvetare brukar intressera 

sig för att analysera och leta efter olika teman och mönster i undersökningsmaterialet och 

Kvale (1997) som citeras i Esaiasson (2007) skriver om olika tekniker för att sammanfatta 

intervjuer. En av dessa metoder är koncentrering som går ut på att man komprimerar de 

yttranden som anses vara relevanta. Genomgående teman som kom upp i flera av intervjuerna 

sorterades ut för att användas i resultatet. Dessa uttalanden koncentrerades för att lättare 

kunna se essensen av vad som sagts samt vilka likheter och skillnader som fanns mellan 

informanternas svar och hur detta kunde sättas i relation till den specifika individens kontext. 
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2.3 Metoddiskussion 

Det finns mycket att reflektera över när intervjuer används som metod. Till att börja med kan 

urvalet diskuteras, mitt urval bestod av människor som låg nära varandra vad gäller 

bakgrund. De är alla födda och uppvuxna i halvstora städer i Sverige. De har framför allt haft 

möjligheten och resurserna att flytta till en annan stad långt ifrån hemstaden, vilket kan anses 

säga något om deras socio- ekonomiska bakgrund. De befinner sig alla i den fas i livet, som 

bland annat McAndrew (1998) pratar om, mellan ungdom och vuxen som kännetecknas av 

hög rörlighet. Detta begränsade urval påverkar resultaten på det sätt att det inte går att säga 

något mer generellt om studenter i allmänhet. Men i likhet med många andra kvalitativa 

forskare ser jag inte att det är representativitet för någon viss population som jag är ute efter, 

utan att få en djupare förståelse för de informanter jag valt att intervjua (Bryman, 2011). 

  

Själva intervjusituationerna fungerade i stort bra, den semistrukturerade intervjuguiden 

passade mig bra men jag insåg att jag borde gjort en pilotintervju innan jag inledde den 

slutgiltiga undersökningen. Vissa frågor och teman hade jag helt enkelt inte tänkt igenom 

ordentligt och det ledde till att jag inte fick ut det förväntade av alla intervjuer. Intervjuerna 

var planerade att ta 60 minuter. En del av intervjuerna blev väsentligt kortare än så, något 

som dels kan bero på hur intervjuguiden var utformad, dels hur jag tog tillfällen att ställa 

följdfrågor och att personkemin kan varit lite sämre i ett par av intervjuerna. Intervjumetoden 

bygger på att vara öppen för vad som kommer upp under samtalets gång, jag tyckte det var 

svårt att samtidigt koncentrera mig på vad som sades, vad det i sin tur gav mig för 

associationer och att dessutom se till att hålla mig till ämnet. 

  

Under inspelningen av intervjuerna kom jag ibland på mig själv att snegla på 

inspelningsfunktionen för att se att den var igång snarare än att lyssna till vad som sades i 

intervjun. Det märktes också att telefonen, som jag använde att spela in med, var ett störande 

moment för informanterna då den till en början såg ut att väcka lite nervositet. Fördelen med 

inspelning överväger dock detta, då min knappa erfarenhet av intervjuande innebär en 

svårighet att komma ihåg allt eller kunna anteckna bra samtidigt som intervjun pågår. 

De intervjuer som spelades in i bostäderna fick mycket god kvalitet, vilket inte gällde för de 

andra två intervjuerna som spelades in i mer bullriga miljöer. Det fortsatta arbetet påverkades 

inte nämnvärt av detta då jag kunde urskilja vad som sades och vid de tillfällen det fanns 

oklarheter tog jag möjligheten att åter kontakta mina informanter för att försäkra mig om att 

jag hade rätt uppfattning om vad som hade sagts.  

  

Det är också aktuellt att i detta skede diskutera maktrelationer som kan bli synliga i en 

intervjusituation. Maktpositioner kan påverka intervjuer negativt i de fall där en av parterna 

själv anser sig vara eller av den andre upplevs som överlägsen (Bryman, 2011). Eftersom jag 

precis som informanterna själv är studerande och i samma ålder tror jag inte att problemet 

med maktpositioner är överhängande. Det är dock jag som i slutändan kommer tolka det som 

sagts med hjälp av min teoretiska referensram. Här aktualiseras också det faktum att jag ser 

på ämnet från ett insiderperspektiv, jag är själv en av dem som jag är intresserad av att 

undersöka, och kan göra att jag ställer vissa frågor och söker vissa svar något som både 
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Bryman (2011) och Esiasson (2007) diskuterar. Mitt insiderperspektiv kan vara både positivt 

och negativt, det är jag som tolkar svaren och i vissa fall skulle det kunna betyda att jag ser 

sådant som annars tas för givet, risken är att jag tror att jag ser det som tas för givet men att 

det bara är min egen uppfattning. Den förförståelse jag har genom att ha läst in mig på ämnet 

kan hjälpa mig att hålla ett outsiderperspektiv, eftersom de texterna har en annan synvinkel 

än min egen. 

 

Källorna som användes för denna uppsats är något jag i efterhand funderat över. All 

inspiration till tidskrifter och böcker som lästs har kommit från varandra. Den ena texten har 

lett till den andra och så vidare. Mycket av dessa referenser har dock varit svåra att få tag på 

varför jag har använt andrahandskällan i min text. Detta kan vara problematiskt eftersom det 

ibland blivit att jag i princip gjort samma val av källor som en annan författare, något jag 

försökt förhålla mig kritiskt till i användningen av dem. Det är också så att en del källor har 

några år på nacken men jag har gjort den tolkningen att de är relevanta eftersom de använts 

av andra författare i senare tid. 

 

3. TEORI 

  

I kapitlet nedan, behandlas först teorier om begreppen mobilitet och identitet. Där diskuteras 

hur individens mobilitet brukar skifta i olika faser av livet och hur mobiliteten och platser är 

en del av identitetsskapandet hos en individ. Därefter behandlas begreppet platsanknytning, 

vad krävs för att individer har eller utvecklar en relation till en plats. I studier kring detta 

brukar påverkansfaktorer som hur lång tid som spenderats som boende på en plats och vilka 

sociala band som finns på platsen nämnas. Detta är faktorer jag undersökt i studien, till 

exempel vilka sociala band mina informanter hade på studieorten och på andra platser. 

 

3.1 Mobilitet och identitet 

Med mobilitet avses i uppsatsen flera olika former av geografiska förflyttningar, ett undantag 

är tvingad mobilitet exempelvis den som sker vid flykt. Fokus i uppsatsen är nationell 

migration och att vara mobil på grund av studier. Mobilitet här syftar även till resor och att 

pendla samt internationell migration – som till exempel kan ske i samband med utbytes-

studier. Att jag valt att inkludera fler mobilitetsyttringar beror på att de ofta hör ihop. 

Exempelvis kan arbetspendling eller resor till en annan stad i längden leda till flytt dit och en 

flytt kan leda till turism då vänner och familj hälsar på (Castles & Miller, 2009; Jonsson, 

2003). 

 

Ett annat sätt att prata om mobilitet är att skilja på mer eller mindre permanent mobilitet 

(Jonsson, 2003). Till exempel kan den migration som sker när en människa flyttar för att 

studera ses som temporär till en början men med tiden blir den permanent, något som kan ha 

varit planerat från början eller en vilja som har utvecklas efter hand (Castles & Miller, 2009). 

Mobilitet brukar av vissa förklaras som en blandning mellan så kallade “push” och “pull”-

faktorer. Push är det som motiverar oss att lämna en plats, exempelvis sämre arbetsutsikter 

där man bor, medan pull är det som lockar med en annan plats, som goda arbets- och 



11 

 

bostadsmöjligheter. Denna syn på vad som får människor att migrera är dock ifrågasatt på 

grund av att det främst är ekonomiska aspekter som skulle förklara fenomenet samt att det 

alltid är ett individuellt beslut baserat på en avvägning mellan för- och nackdelar med att 

flytta (Castles & Miller, 2009). Andersson (2000) menar att dessa push- och pullfaktorer 

måste vara starkare när det gäller internationell migration. Det som gör att en individ vill 

lämna ett område samt det som lockar med ett annat område bör vara så starka att de hinder 

som måste övervinnas på vägen överskuggas av fördelarna. 

  

3.2.1 Kapital 

Migration ses av en del som ett beslut hos individen att investera i det egna humankapitalet, 

precis som studier är en investering i detta (Jonsson, 2003). Människor förväntar sig att vinna 

mer på exempelvis studier och migration än vad det kostar att lämna hemstaden. Det betyder 

att individen förväntar sig bättre framtidsutsikter genom de nya erfarenheter som fås. Dessa 

individbaserade modeller förklarar dock inte varför vissa grupper, från ett specifikt land eller 

region, väljer ett visst land eller stad framför ett annat alternativ. Hänsyn måste tas till 

historia samt ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aspekter för att förstå 

komplexiteten i migrationsprocesser (Castles & Miller, 2009). Mer fokus har på senare tid 

även lagts på socialt och kulturellt kapital för att inleda migrationsprocesser. Det kulturella 

kapitalet består av kunskap om andra platser och att ha förmågan att till exempel finna ett 

arbete och att anpassa sig till en ny miljö. Det sociala kapitalet är de informella kontakter som 

är viktiga i dessa processer, som privata relationer och nätverk i samhället (Castles & Miller, 

2009). Den mängd investeringar som görs på en plats kan antas vara större ju äldre någon är, 

och detta i sin tur påverkar sannolikheten att flytta (Amcoff & Niedomysl, 2011; Sjaastad, 

1962). 

  

När det talas om migration är det som sagt användbart och naturligt att humankapitalet är en 

del i detta. Genom migration fås erfarenheter som kan vara medvetna eller omedvetna 

investeringar i den egna individen. I investeringen finns också ett moment i att balansera 

kostnaderna och vinsterna som kan förväntas av en flyttning. Detta kan krävas när en individs 

arbete går förlorat och en denne måste söka sig någon annanstans för att fylla det ekonomiska 

behovet. Det kan också gälla att skaffa en utbildning för att öka chanserna till arbete i 

framtiden (Sjaastad, 1962). 

  

Ett stort namn inom kapitalteorin som Jonsson (2003) hänvisar till är Bourdieu (1994); 

Bourdieu pratar om olika former av kapital som grund för individers livsvillkor och 

möjligheter, det handlar dels om volymen av dessa kapital men också om hur de är fördelade. 

Det ekonomiska kapitalet är tillgång till och hantering av pengar. Utbildning och kunskap är 

det kulturella kapitalet och kan se olika ut beroende på i vilken kontext individen rör sig. Det 

sociala kapitalet består av det sociala nätverket, att känna rätt personer - i rätt situationer. 

Med detta i åtanke kan mobilitet vara en del av det sociala och kulturella kapitalet. 

Mobiliteten ger erfarenheter bland annat vad gäller att anpassa sig till det som inte tillhör den 

egna vardagen. Det är också en möjlighet att skapa nya kontakter som kan utgöra ett 

kontaktnät som blir betydelsefullt för individen, alltså ett socialt kapital (Jonsson, 2003). 
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Jonsson (2003) hänvisar även till Fielding (1992) som menar att det finns ett samband mellan 

kulturellt kapital och mobilitet där större kulturellt kapital hör ihop med större mobilitet och 

vice versa. 

  

3.2.2 Livscykelperspektiv 

Mobilitet kan ses ur ett livscykelperspektiv där olika faser i livet kännetecknas av fler eller 

färre flyttar. Ofta görs uppdelningen av dessa faser i åldersbestämda kategorier men framför 

allt bestäms de olika faserna utefter individens sysselsättning (Andersson, 2000). Skälen till 

flyttar på korta avstånd beror oftast på att familjeförhållanden förändras: att flytta hemifrån, 

bli sambo, få barn, att separera och till sist vid högre ålder då barn flyttat ut eller då någon 

blir änkling/änka. En individ född i Sverige flyttar cirka tio gånger under sin livstid, två till 

tre brukar ske innan individen själv bestämmer, alltså i samband med att familjen flyttar 

(Andersson, 2000). Den grupp som jag undersöker – som av Andersson (2000) sägs befinna 

sig den ”tidiga vuxenfasen”, 18-24 år, och den ”familjebildande fasen”, 25-34 år – utmärks 

av hög migrationsbenägenhet. Flyttar sker ofta under vissa faser i livet och väldigt sällan 

under andra. Att flytta på grund av studier är vanligt och många av dessa flyttar sker i 

åldrarna mellan 20-30 år (Amcoff & Niedomysl, 2011). Studenter befinner sig i en 

övergångsperiod i livet då det är vanligt att bryta med det gamla (McAndrew, 1998). Det 

finns flera tänkbara motiv till att flytta i den här åldern, utöver att distansera sig från en plats. 

Några motiv som identifieras som relevanta i detta sammanhang är att flytta för bättre 

utbildningsmöjligheter, att frigöra sig från sina föräldrar, att flytta till eget boende där man får 

sköta sig själv och att se en ny miljö som skiljer sig från uppväxtplatsen (Löfgren, 1990). 

Livscykeln är inte bara formad av biologi eller är alla individers inneboende vilja utan ramas 

också in av strukturer och institutioner som till viss del styr de mål människor strävar efter 

(Kley, 2011). Exempelvis är vi i Sverige berättigade studiestöd under ett visst antal år, något 

som kan styra hur vi formar våra liv. Kley (2011) nämner också att våra incitament att flytta 

efter jobben är viktigast i början av karriären och att upplevelsen av att karriärsmöjligheterna 

är starkare någon annanstans är en stark drivkraft för att besluta sig för flytt. 

  

Det som kan sägas specifikt om flyttmönster i Sverige enligt en studie om återflyttning av 

Amcoff & Niedomysl (2011) är till att börja med att över en fjärdedel återvänder till det 

område de kommer ifrån. De har kollat på skillnaden mellan små och stora städer och säger  

att sannolikheten att de som flyttar tillbaka till en storstad stannar där livet ut är större än att 

en ny inflyttare stannar. På mindre platser gäller det motsatta, där stannar oftare de nya 

inflyttarna än de som kommer tillbaka till sin hemregion. De skriver i relation till detta att 

stockholmare är mer benägna att flytta tillbaka för gott men vad som är speciellt med 

Stockholm är att även inflyttarna stannar i huvudstaden. De säger att det är de mellanstora 

städerna i landet som förlorar mest på denna in- och utflyttning, och inte de minsta regionerna 

som det kan vara lätt att tro. 

  

3.2.3 Identitet 

Migration är även en del av ett identitetsskapande, något som sker genom hela livet men som 

kanske är extra viktigt och tydligt i de olika “mellanstadierna” i livscykeln (Jonsson, 2003). 
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Mobiliteten kan föranledas av att en individs identitet förändrats eller så kommer 

identitetsförändringar till följd av flytten till en ny plats. Människors identitet påverkas av 

geografiska förflyttningar, känslomässiga band kan finnas till den plats där individen har sina 

rötter men också till nya platser, personligheten kan då vara relaterad till fler än en plats 

(King (1995) i: Jonsson, 2003). I Jonssons avhandling diskuteras flera olika författares syn på 

mobilitet och identitet. Några av dessa (Boyle et. al., 1998; Fielding, 1992; White, 1995) 

menar att mobilitet och särskilda migrationsbeslut måste ses i en större kontext och under en 

längre process. Författarna ser på migrationen som en viktig del i livet, det är något som äger 

rum i så kallade personliga biografier och som sätter händelser i ett sammanhang eller så ses 

migration som en “huvudhändelse” i en individs liv och som spelar en stor roll genom att 

vara ett av flera centrum i individens livshistoria. 

  

Identitetssökande sker till stor del i ung ålder. Platser där en människa känner sig hemma 

eller dit denne väljer att resa är en del i att forma en identitet. För de som har resurser att ägna 

sig åt mobilitet i form av resor eller att flytta för att exempelvis studera är detta en viktig del 

bland unga människor i dagens samhälle. Det är inte endast de platser dit individen redan har 

en stark koppling som är viktiga. De platser som individen väljer att besöka säger något om 

vem personen är, en del av att utvecklas och som kan fungera som ett statusyttrande 

(Lalander och Johansson, 1999 i: Jonsson, 2003). 

  

3.2.4 Platsidentitet  

Platsidentitet får i Proshansky med flera (1983) den teoretiska definitionen “samlade kluster 

av positivt och negativt värderade tankar kring den fysiska miljön.” Inom psykologin brukar 

sociala roller betonas när det gäller utvecklingen av en egen identitet. Proshansky med flera 

menar att exempelvis den miljö som ett barn växer upp i, de som hen lär känna, det som 

föredras eller undviks också är viktiga i denna identitetsprocess. I början av livet definierar 

sig individen i förhållande till andra människor men även till objekt och platser. Individen är 

skild från objekten men samtidigt i behov av både människor och platser som en del av 

identiteten. De formas av det förflutna, det vardagliga och av framtida ambitioner både 

medvetet och omedvetet under hela livscykeln (Proshansky et al, 1983). 

  

Vi definierar oss genom platser och använder olika medel för att hitta vår platsidentitet även 

där den är hotad, där vi inte känner igen oss. De bra och dåliga erfarenheter som fås av platser 

leder till vissa värden och föreställningar om hur den fysiska världen ska se ut, de definierar 

alltså en individs platsidentitet. Andra människor påverkar inte bara genom att vara trygga 

medmänniskor i en specifik miljö. Vad de gör, säger eller tänker om vad som gör en plats bra 

eller dålig påverkar också hur andra individer upplever platsen. 

Det finns hos de teoretiker som skriver om platsidentitet några antaganden som de är överens 

om. Det första är att en anknytning till geografiska platser ger individer en tillhörighet och ett 

syfte som ger mening till livet. Det andra antagandet är att känslan av att ha rötter på en plats 

är omedveten, så fort detta reflekteras över tas den direkta erfarenheten bort (Proshansky et. 

al, 1983). 
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Mobiliteten i sig kan säga något om en individs identitet, i andra fall är det platsen som säger 

något. Platsen där någon är eller dit denne är på väg är ett uttryck för en identitet. Finns en 

målbild av var individen vill bo i framtiden kan det styra övriga livsval som görs (Jonsson, 

2003).  

  

3.2 Platsanknytning 

I detta avsnitt behandlas anknytningen till platser närmre, denna är till viss del beroende av 

mobilitet eftersom det inte går att knyta an till platser vi aldrig besökt, inte helt och hållet. En 

stark anknytning till bostadsorten kan bidra till att en individ väljer att stanna där, men i 

denna studie är anknytningen i relation till mobilitet det intressanta. 

  

”Med platsanknytning menas individers subjektiva uppfattningar om deras omgivning och 

deras mer eller mindre medvetna känsla för dessa omgivningar” (Hummon, 1992). En faktor 

som brukar beskrivas som en av de viktigaste vid flytt till en ny plats är den sociala 

anknytningen (Hummon, 1992; Lewicka, 2011; Stjernström, 1998). Ofta flyttar personer till 

en plats som är välbekant på det sättet att de har kontakter där. Bland unga vuxna är det ofta 

utbildning och karriär som är orsaken till flytt. Blivande studenter har oftast bara sig själva att 

tänka på, de har inget familjeansvar och är nyfikna på världen utanför hemstaden. Det har 

trots detta visat sig att även denna grupp ofta hamnar på platser där de redan har kontakter 

(Stjernström, 1998). Sociala relationer är till viss del platsbundna men de är mer ombytliga än 

det fysiska landskapet, även om alla vägar, hus och träd står kvar där de stod senast hemorten 

besöktes kanske relationerna inte finns kvar där. Både platsen och relationer spelar roll för 

beslutet att flytta och att känna anknytning till platser (Stjernström, 1998). De sociala 

kontakterna förändras ofta ju längre tiden går, om hemstaden har lämnats för en ny plats, blir 

vänskapsbanden som fanns där svagare och ersätts av nya vilket gör att det blir svårare att 

överväga en flytt tillbaka (Amcoff & Niedomysl, 2011; Andersson, 2000). De sociala 

relationerna är viktiga för var vi väljer att bosätta oss. 

  

En annan faktor som ofta nämns i forskningen är att tiden som spenderats på en plats till stor 

del påverkar platsanknytningen (Andersson, 2000; Hummon, 1992; Lewicka 2011). Ju längre 

tid på en plats desto mindre blir benägenheten att flytta därifrån, detta beror just till stor del 

på kontakterna på den nya platsen blir starkare medan de på exempelvis hemorten blir 

svagare. På en ny plats görs investeringar på flera områden. De mest uppenbara 

investeringarna är de ekonomiska och sociala men det är även en investering i en individs 

identitet, som bygger mycket på var vi kommer ifrån och var vi bor samt de upplevelser vi 

har haft där. En stark platsanknytning som störs av en flytt, speciellt då den är ofrivillig, kan 

vara ett stort hot för individens självkänsla och identitet (Andersson, 2000; McAndrew, 

1998). Efter två till tre år har en anknytning till den nya miljön skapats och den förra 

bostadsorten kan ha förändrats på ett sätt som gör att det blir lika krävande att flytta tillbaka 

som att flytta till en helt ny plats. Det visar sig samtidigt att det inte alltid är så enkelt att den 

som känner en stark platsanknytning med säkerhet kommer bo kvar på den platsen 

(Gustafson, 2009). Hummon (1992) säger att det som påverkar vår anknytning är både den 

sociala- och fysiska miljön. Att vara socialt engagerad på lokal nivå, särskilt med vänner men 
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även med släkt eller att engagera sig i organisationer i det lokala utbudet, är kärnan i de 

känslomässiga band vi har till platser. Unga på väg mot högre utbildning och som bor i större 

universitetsstäder har visats vara den grupp som känner minst platsanknytning (Lewicka, 

2011). 

  

Forskning visar att mobila personer brukar ha en svag platsanknytning och att de som i 

motsats har en stark platsanknytning är mindre benägna att vilja flytta. Det finns också de 

som menar att mobilitet kan göra att anknytningen förstärks (Gustafson, 2009), alltså att de 

band som finns till en plats får större betydelse, eller att det blir viktigare att kunna knyta an 

till en eller flera platser på grund av mobiliteten. Gustafson (2009) hänvisar på detta tema 

också till Case (1996) som menar att både pendlingsresor och resor på längre avstånd kan 

påverka de känslor en individ har för sitt hem positivt. De avstånd som fås till hemmet kan 

bidra till att en saknad uppstår och ur denna ett uppskattande av hemregionen. 

  

Upplevelser kring mobilitet och anknytning är mycket individuella. En viktig faktor är att se 

till om flyttarna har varit frivilliga eller ofrivilliga (Gustafson, 2009). Att välja att flytta är 

ofta grundat i en uppfattning om att det kan vara lättare att nå sina livsmål på en annan plats 

än bostadsorten. Ofta sker detta i livets övergångsperioder (Kley, 2011), som tidigare nämnt. 

Det som påverkar att känna anknytning är influerat av sådant som kärleksrelationer, ålder, 

bostadsägande, att ha familj i staden och att ha erfarenheter av tidigare flyttar. Att ha stöd 

eller påtryckningar från en partner påverkar att genomföra en flytt positivt samtidigt som 

sannolikheten till flytt minskar avsevärt om alla vänner finns på den nuvarande bostadsorten. 

Det kan ses som att den koncentrerade samling sociala band som finns i hemstaden gör att det 

finns ett litet stöd för att lämna staden. Finns däremot erfarenheter från flyttar ökar 

sannolikheten att flytta igen, det ses som en resurs då en individ kan ha tillskansat sig 

självförtroende och färdigheter som gör att detta beslut blir lättare (Kley, 2011). 

  

Hur relationen mellan mobilitet och anknytning ser ut finns det ingen enighet kring, mobilitet 

kan som sagt bidra till starkare anknytning men det kan också göra att en individ har svårt att 

knyta an på grund av avsaknaden av exempelvis sociala relationer. Någon som har en stark 

anknytning till en plats är mer benägen att stanna kvar på platsen men inte heller detta finns 

det några bevis för utan anknytningen kan istället bidra till en starkare vilja att distansera sig 

från platsen (Gustafson, 2009). 

  

4. INTERVJURESULTAT 

 

Resultaten från intervjuerna redogörs i två avsnitt med utgångspunkt i ovanstående 

teorigenomgång. Först diskuteras informanternas mobilitet och den egna identiteten. Sedan 

behandlas informanternas platsanknytning till hemstaden och studieorten Uppsala men också 

till andra platser som de känner extra för. Eftersom informanterna är anonyma så nämns inte 

vilken stad de är ifrån utan denna benämns genomgående “hemstaden”. Begreppet hemstaden 

skiljer sig mellan informanterna men innebär den plats de själva definierar som den stad de 
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kommer från. De följande avsnitten består av citat från intervjuerna och i stort kommer de få 

tala för sig själva för att sedan diskuteras och analyseras närmre i de avslutande kapitlen. 

  

4.1 Informanternas mobilitet och identitet 

Att vara mobil i ung ålder är ofta ett uttryck för och ett led i skapandet av en identitet. 

Behovet av att distansera sig från platser och människor i detta sökande och att definiera sig 

med platser, platsidentitet nämndes tidigare. Avsnittet kommer dessutom beröra eventuella 

strategier informanterna har företagit för att komma dit de vill i karriären. 

  

4.1.1 Motivationen att flytta, att distansera sig och att vara nära men långt bort 

Något som är genomgående hos informanterna är att de alla säger att de ville komma bort 

från hemstaden. Det finns en önskan om att se något nytt och träffa nya människor, att 

uppleva mer. På frågan om varför det blev Uppsala som studieort och inte någon mer 

närbelägen stad ifrån hemstaden så var det bland annat detta tema som kom upp. 

  

“Mina kompisar sökte sig till platser närmre hemorten då men jag ville komma bort så man slapp 

åka hem varje helg. Så långt borta från hemstaden som möjligt fast inte där det är snö typ.”  

- Mattis 

  

Mattis, bodde i hemstaden tills han var 22 år, han är tydlig med att han inte vill bo där, aldrig 

mer, han sträcker sig till att om han någon gång har möjligheten att skaffa sig ett sommarhus 

så kunde det vara där. Andreas, som fram till sexton års ålder flyttat åtta gånger med 

familjen, säger att han inte ville bo kvar i hemstaden för att han hade bott där för länge och 

familjen var där. Sofia säger något liknande, att det var viktigt att komma längre bort, att det 

skulle bli för enkelt att åka hem till föräldrarna om hon valt det alternativ som låg närmre 

hemstaden. Samtidigt hade hon sökt utbildningar som låg ännu längre från hemstaden än vad 

Uppsala gör, men det var å andra sidan för långt bort. Samma resonemang förs av Lena, som 

säger: 

  

“Jag ville till en studentstad, så Uppsala eller Lund egentligen, men jag vet inte, det kändes 

ganska naturligt att det blev Uppsala. Att det ändå ligger relativt nära hemstaden.” - Lena 

  

Lena ville komma bort och ville inte till det universitet som låg närmre hemstaden, hon ville 

se något nytt, en studentstad, men inte den studentstad som låg ännu längre bort. Även om 

både Lena och Sofia vill komma bort från hemstaden finns ett värde i att inte bo alltför långt 

bort. Det finns en vilja att distansera sig men anknytningen till hemstaden blir ändå tydlig i de 

här fallen. 

  

De vill se något nytt, Andreas nämner sådant som visar på en nyfikenhet att uppleva saker,  

Sofia, Lena och Mattis berör alla temat mer direkt.  

  

“Jag kände väl såhär, ja men nu har jag varit här i 19 år, jag vill ju se någonting nytt. Dessutom 

när man hade varit i USA eh, så jag tyckte att det var en ganska liten stad (hemstaden). Jag känner 
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80 procent av dem som gick gymnasiet under samma period. Nää, jag vill träffa nya människor så 

jag vill flytta någon annanstans.” - Sofia 

  

Sofia var ett år i USA och arbetade efter sin studentexamen och innan hon flyttade till 

Uppsala. Hon anger den resan som ett av stegen i att lämna hemstaden och att börja studera. 

Under sin utlandsvistelse fick hon ett avbrott från hemstaden och studier och ville träffa nya 

människor och börja med något nytt. Andreas var också utomlands ett år innan han började 

studera permanent. 

  

“Det var lite därför jag åkte till Norge och då jobbade stenhårt i ett år. Vad ska jag göra nu? Då 

kände jag att jag ville ta någon form av examen. Jag trivs ju med att studera, studentvärlden, att 

lära mig saker.” - Andreas 

  

Lena nämner flertalet gånger under intervjun att hon vill se nytt och att hon lätt tröttnar på 

platser. 

  

“Jämfört med många andra så tror jag att jag är ganska flyttbenägen. Jag vill liksom se något nytt, 

det är väl det som gör att jag vill flytta. Det hänger väl ihop med att tycka om att resa.” - Lena 

  

Lena har inte bott i sin hemstad på åtta år, de senaste fyra har hon bott i Uppsala. De fyra åren 

innan hon kom till Uppsala spenderade hon i princip på resande fot och levde och arbetade på 

olika platser i världen halvårsvis. Även Mattis kopplar ihop resande och att uppleva nya saker 

men han har ett annat perspektiv på saken. Om han skulle flytta till en ny stad så vill han 

gärna hålla sig inom den tills han tröttnat. Han vill uppleva det staden har att erbjuda och 

känner sig inte benägen att resa innan det har upplevts. Han tyckte om att resa mycket när han 

bodde i hemstaden just för viljan att komma bort. 

  

Att informanterna valt Uppsala som studieort berodde också på vad staden hade att erbjuda. 

  

“Jag sökte till olika orter. Men Uppsala stod högt i kurs, dels på grund av ryktet liksom att det är 

en rolig studentstad, det är nära till Stockholm, det är nära till Arlanda, vilket var viktigt för mig.” 

- Sofia 

  

Uppsala som studentstad och universitetets rykte både nationellt och internationellt nämns av 

alla fyra. Närheten till Stockholm och Arlanda nämns, förutom av Sofia, också av Andreas. 

Det finns en känsla av att kunna vara mer anonym i en större stad, som Uppsala, hos Sofia 

och Mattis. Informanternas upplevelser av Uppsala är goda i jämförelse med dem från 

hemstaden och ingen av dem vill egentligen flytta “hem” igen. 

  

“Tidigare var jag såhär väldigt negativ till hemstaden, det var en för liten stad och det var så 

tråkigt men nu när man inte bott där på ett tag så känner jag att jag uppskattar småsaker mer än 

innan när man väl bodde där.” - Sofia 
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Här säger Sofia att, trots att hon inte vill bo i hemstaden, tiden i Uppsala har hjälpt henne att 

uppskatta hemstaden mer. 

  

4.1.2 Att definiera och bli definierad utifrån platser 

En av frågorna jag ställde under intervjuerna var ifall informanterna definierade sig med 

någon plats. Här skiljde sig svaren mycket åt eftersom de alla kommer från olika platser med 

skilda upplevelser av både hemstäderna och av studieorten Uppsala. 

  

“Jag skulle nog inte definiera mig som Uppsalabo och samtidigt då inte med något annat heller.” 

- Andreas 

  

Andreas har, av kanske förklarliga skäl, svårt att definiera sig med en plats. Han har bott lite 

överallt i landet och börjar med att han kanske känner sig mest som en “västgöte” eftersom de 

flesta i släkten bor där och han har varit där mycket. Samtidigt säger han att han bott mest i 

Östergötland och att han kan prata östgötska om han vill. Denna något ambivalenta 

inställning till platsidentiteten återkommer även hos Lena och Mattis fast istället för att som 

Andreas känna att han inte riktigt kan identifiera sig med någon plats så säger de att det finns 

plats för både hemstaden och studieorten. 

  

“Det är väl, det är nog ganska jämnt mellan hemstaden och Uppsala tror jag. Här uppe, alltså i 

Uppsala, definieras jag med hemstaden. Men någon som är från Stockholm så säger de fortfarande 

Uppsalabon, för att jag pluggar i Uppsala. I botten är jag nog ”x-bo” ändå, som ingen vet vart det 

ligger. Dialekten säger väl en hel del.” - Mattis 

  

Citatet från Mattis visar att även andras definition av honom spelar roll för hans egen 

uppfattning. Nu har han flyttat ifrån Uppsala men säger att han tycker det är skönt när han är 

tillbaka i staden, att han känner sig lite som en Uppsalabo trots att han inte längre bor där. 

Lena säger att det beror på situationen om hon definierar sig med hemstaden eller med 

Uppsala men att hon ändå känner sig mer som Uppsalabo. 

  

“Alltså, de där 18 åren, jag menar hur mycket såg man egentligen? Man var liten, då fattade man 

ju ingenting. Man upplever ju mycket under tiden man studerar också känns det som.” - Lena 

  

Här förklarar Lena sin inställning till Uppsala jämfört med hemstaden med att Uppsala har 

varit viktigare för hennes personliga utveckling och identitet eftersom hon upplevt mer under 

sina fyra år här än under de arton år hon bodde i hemstaden. 

  

Du kan typ skapa en ny bild, eller den bild du vill att människor ska ha av dig kan du skapa på ett 

nytt ställe. De som känner mig i hemstaden kanske ser mig på ett helt annat sätt (...) Så det kan jag 

tycka om, att de ser vuxna Sofia och inte ”barn-Sofia”.” - Sofia 

  

Sofia pratar mycket om hur hon ser sig själv, gentemot andra. I citatet ovan säger hon att hon 

kan vara den hon vill vara i kontakten med nya människor. Hon berättar också om när hon 
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flyttade till USA så var det som att hon gick in i en annan fas där hon släppte hemstaden och 

de kontakterna och skapade sig nya. Hon har inte så många vänner kvar i hemstaden, hon 

säger att det delvis beror på att de lever så olika liv, de som bor där är förlovade eller har barn 

och har kanske hus. Sofia bor i Stockholm sen någon månad tillbaka och där säger hon, är det 

friare, det är okej att inte vara på den platsen i livet just nu. Så här säger Lena om de 

kompisar som bor kvar i hemstaden. 

  

“Det var väl så att de som bodde kvar är jag inte riktigt kompis med längre. För man är så pass 

olik varandra. Om det är sådana som bara har stannat kvar då lever man ju helt olika liv. Det är 

sådana som nu har familj och hus någonstans (...) men sådana som inte pluggade vidare då. Alla 

mina bästa kompisar har pluggat vidare och några har börjat jobba..” - Lena 

  

Resonemangen liknar varandra, de har tappat kontakten och de i hemstaden lever andra liv än 

Lena och hennes vänner som valt att flytta därifrån för att studera. 

  

4.1.3 Utbildning och karriären 

Att flytta kan ses som en investering för framtiden och de mål som en individ önskar uppnå. 

Att flytta till en universitetsstad för studier är dessutom en investering i utbildning som kan 

hjälpa till att genomföra individens framtidsplaner. Vad som leder fram till särskilda 

flyttningsbeslut och hur någon tänker sig framtiden kan också vara ett uttryck för både 

identitet och platsidentitet. 

  

“Alltså, jag har väl alltid haft en ganska klar målbild. Eh, båda mina föräldrar har ju inte pluggat 

vidare, de har liksom ingen högre examen så, även om det kanske inte har varit svårt för dem att 

skaffa jobb så har dom alltid sagt, ‘men det är lättare, du har något att falla tillbaka på. Liksom du 

kan motivera att du har de här kunskaperna.’ Så för mig har det alltid varit självklart att jag ska 

plugga.” - Sofia 

  

Sofia har genom viss påverkan av sina föräldrar länge planerat att studera, det har varit en del 

av hennes identitet. Även Lena antyder att universitetsstudier har varit viktigt i hennes liv. 

  

“Sen jag flyttade till Uppsala har jag ju inte flyttat härifrån, det är väl mest för att man börjar 

plugga och så. Det skulle kännas som ett nederlag om jag slutade plugga.” - Lena 

  

Hon säger att när hon bestämde sig för att börja studera på allvar, vid 23 års ålder, berodde 

det delvis på att hon kände sig stressad, “man måste ju skaffa sig en utbildning” säger hon. 

Citatet ovan visar eventuellt på något tryck utifrån att studera, att det annars skulle kännas 

som ett nederlag. Andreas bild av framtiden kan tolkas som att valet av studieort och framtida 

bostadsort kopplas till att klättra i karriären. 

  

“Det är bra där också men det kändes som ett steg tillbaka att flytta tillbaka till hemstaden där 

familjen bor. Man tänker sig att man ska studera här och sen Stockholm kanske.. eller New 

York…” - Andreas 
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Hemstaden ses som fel riktning i det som Andreas vill uppnå i livet medan universitetet i 

Uppsala är ett steg på vägen till en ännu större stad. Mattis menar att han är flyttbenägen på 

det sätt att han flyttar dit han behöver för att få ett jobb. Karriären får alltså bestämma var han 

kommer bosätta sig. Samtidigt så säger han att han sett nog av småstäder och att han gärna 

hade jobbat någon period utomlands. 

  

“Jag vill egentligen jobba så snabbt som möjligt. Sen ska jag läsa till lite, svenska som andraspråk 

och specialpedagogik också så det blir lite bredare. Ha lite mer kraft att argumentera med liksom.” 

- Mattis 

  

Mattis är strategisk med valen av kurser i förhoppningen att det ska ha en positiv påverkan 

för hans framtida arbetsmöjligheter. De är en investering som kan leda till att han kanske 

faktiskt kan välja att inte bo i en mindre stad och att öka möjligheten att få ett arbete 

utomlands. Mattis som har flyttat till Stockholm gjorde framför allt det på grund av att hans 

sambo ville dit. Hade han bestämt själv hade han kunnat bo kvar i Uppsala i framtiden, 

annars vill han gärna bo i någon av de större svenska städerna. Arbetsmarknaden verkar 

viktig för samtliga informanter. 

  

“Min plan är väl att försöka stanna i Stockholm i alla fall, för dels så finns arbetsmarknaden mer 

här än till exempel i hemstaden. I och för sig har jag inte utforskat marknaden där så mycket men 

jaa.. jag har inte så mycket vänner kvar där och det känns.. lite för liten stad.” - Sofia 

  

Sofia, som redan flyttat till Stockholm, vill gärna bo kvar där på grund av att hon tror att 

arbetsmarknaden ser bättre ut där, bland annat i relation till hemstaden där hon dessutom inte 

har några vänner. Lena och Andreas menar också att det är i Stockholm som 

jobbmöjligheterna finns och att det är en stad med stort utbud i övrigt. Lena säger att hon inte 

kan tänka sig att bo i en liten stad, eftersom hon lätt blir uttråkad tror hon att chansen att hon 

bor kvar är större i en större stad. Det finns också tecken av strategi på ett mer personligt plan 

i intervjusvaren. 

  

“Jag är väl egentligen en ganska introvert människa, så jag har lärt mig att vara social. Man 

kommer ingenstans i livet om man är introvert.” - Andreas 

  

Andreas berättar om att han engagerat sig i en studentförening som en del av att utmana sig 

själv. Han fick vara ansvarig för föreläsningar och stå framför folk och prata, något han säger 

varit självutvecklande. Han vill utveckla sin sociala förmåga för att förbättra sina chanser i 

framtiden. 

  

För dem alla fyra så är det nästan självklart att de när de tänker i ett långt perspektiv på 

framtiden med familjebildande att de kommer bosätta sig i Sverige. 
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“Ska jag skaffa familj så blir det nog i Sverige, eh men just för att det känns lättare liksom inte för 

att jag tycker att Sverige är världens bästa land.” - Mattis 

  

Vad Mattis menar med att det känns lättare att skaffa familj i Sverige är att han vet hur saker 

och ting fungerar här. Lena pratar om välfärdssystemen som finns i Sverige som gör att hon 

också tänker sig familj där. Hon hoppas att hennes barn ska ha möjlighet till gratis utbildning 

och sjukvård precis som hon har haft. 

  

4.2 Informanternas platsanknytning 

Som tidigare nämnt finns faktorer som enligt forskningen sägs påverka platsanknytning, till 

exempel tid som spenderats på en plats, sociala relationer och engagemang samt den fysiska 

miljön. Nedan följer en sammanställning av mina informanters svar som kan kopplas till 

detta. Anknytningen som beskrivs gäller den till hemstaden, studieorten men även andra 

platser dit informanterna känner stark anknytning. 

  

4.2.2 Att känna igen sig - i fysiska miljöer och situationer 

Flera av informanterna påpekar vikten av att känna igen sig. Att utforska den fysiska miljön 

kan vara ett sätt att lära känna en plats. Att redan känna igen en plats eller en välbekant 

situation kan utgöra en trygghet och vara en viktig del av anknytningen till platsen. 

  

“När man kommer till en plats där man varit förut, om man hittar och vet vart man ska sådär, då 

blir det lite hemmakänsla. Eller när man varit ute och rest mycket och sen kommer tillbaka till 

Uppsala så känns det ju hemmatamt just för att man hittar.”  - Andreas 

  

Andreas pratar mycket om att känna igen sig, att det bidrar till att han känner sig hemma. 

Även till hemstaden som han menar att han inte känner sig hemma i, eftersom han inte 

flyttade dit förrän han var sexton, betonar han den positiva känslan av att hitta där. Förmågan 

att känna sig hemma menar Andreas kommer av att han flyttade så mycket i sin barndom. 

Han kan tänka att nu bor jag här och det är inga problem, han vet att det kommer gå bra, 

något som också gäller när han reser. Samtidigt vet han inte om han någonsin känt sig riktigt 

hemma någonstans, alla platser har känts tillfälliga eftersom de flyttat runt så mycket. Lena 

uttrycker att hennes resande på egen hand då hon bosatt sig lite överallt i världen har hjälp 

henne att knyta an till platser. 

  

“Jag tror jag har en förmåga att anpassa mig ganska bra. Jag tror också att det handlar om 

tryggheten i att liksom komma till nya platser. Jag har märkt att det går bra, det är ju bara att 

anpassa sig! Det har väl blivit av erfarenhet på något sätt.”  - Lena 

  

Likheter mellan Lena och Andreas finns, de delar det faktum att ha flyttat en del i livet men 

upplevelsen av dessa erfarenheter skiljer sig. Andreas lägger större vikt vid att känna igen sig 

i den fysiska miljön medan det Lena pratar om handlar om att känna igen en situation och 

inte själva platsen i sig. Genom att hon känner igen sig i utmaningen att komma till en ny 

plats har hon lärt sig, och känner sig trygg i att hantera den. Även Lena pratar om den fysiska 
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miljön, den stad hon växte upp och bodde arton år i har förändrats så mycket att hon inte 

hittar där. Detta faktum har gjort att hon till viss del känner sig mer hemma i Uppsala än i 

hemstaden. Sofia relaterar också sin känsla till Uppsala gentemot igenkänningen i hemstaden. 

  

“Jag tror att omställningen att komma tillbaka till Sverige från USA var att allting blev så väldigt 

litet, jag hade väl mer förväntningar. På grund av att Uppsala liksom klassas som en storstad men 

själva stadskärnan är ju väldigt liten och det relaterade jag mer till hemstaden.” - Sofia 

  

Här blir den upplevda likheten mellan Uppsala och hemstaden till studieortens nackdel. Hon 

kände igen mycket av hemstaden i Uppsalas fysiska miljö, något hon trodde att hon lämnat 

bakom sig. Sofia har nyss flyttat till Stockholm och genom jobbet får hon se olika platser, på 

detta sätt får hon lära känna staden och det är “jättekul” säger hon. Med tanke på att hon kan 

områdena bättre i hemstaden och i Uppsala än på sin nya bostadsort menar hon att hon kan ha 

bättre bakgrundsförståelse för någon från exempelvis hemstaden än för någon från en annan 

ort. 

 

4.2.3 Platsen och det sociala 

Sociala relationer och socialt engagemang på en plats framhävs ofta som väsentliga för en 

individs platsanknytning. Ett gott kontaktnät kan, precis som igenkänningsfaktorn, utgöra en 

trygghet och bidra till anknytningen. På samma sätt fungerar engagemang i exempelvis 

organisationer för att stärka anknytning till både platsen och människor där. 

  

Bland mina informanter sade alla, utom Andreas, att de inte hade någon direkt koppling till 

studieorten innan de flyttade dit. Efter hand visade det sig att Lena hade ett par nära vänner i 

Uppsala sedan innan, Sofia hade en bekant där och Mattis flickvän hade flyttat till närheten 

av Uppsala några månader innan honom. Andreas var emellertid den ende som sade att 

faktumet att hans syster bodde i närheten och att han hade kompisar i staden påverkade hans 

beslut att flytta till Uppsala istället för någon annan stad. Efter de år de nu bott i Uppsala har 

de skapat nya kontakter som betyder mycket, gemensamt för dessa verkar vara att de flesta 

vänner är andra studenter. 

  

“Sen är ju studentvärlden lite sådär, folk försvinner ut liksom.” - Andreas 

  

Andreas säger att han nästan bara känner andra studenter i Uppsala, vänner han fått igenom 

sitt engagemang i en studentförening samt kurskamrater. Många av vännerna flyttar vidare 

efter studierna är klara och vissa av relationerna kanske försvinner helt medan andra blir mer 

sporadiska. Han menar att så länge de bor i samma stad kan de umgås men i andra fall får 

tiden utvisa om de håller kontakten eller inte. Sofias vänner i Uppsala blev som en extra-

familj säger hon, något hon uppskattade mycket. 

  

“Vi träffades typ varje dag allihop, typ satt och pluggade tillsammans och gjorde saker på fritiden 

och sådär. Så det är väl någonting jag saknar nu.. den kontakten.” - Sofia 
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Dessa nära kontakter har hon ännu inte i Stockholm men hon berättar att de flesta av hennes 

studiekamrater i Uppsala planerar att flytta vidare och det är många som är från Stockholm 

och som vill tillbaka dit. Mattis menar att det finns en speciell sammanhållning som fås 

genom studentlivet i Uppsala och som gjorde att han snabbt kände sig hemma. 

  

“Alla satt i samma situation som jag (...) alla kommer hit, alla är fattiga, alla kommer ha 

tentaångest såhär.” - Mattis 

  

Eftersom alla gick igenom liknande händelser och många var nya i staden så skapades en 

särskild samhörighet. Ett par av dem som Mattis träffade under de första dagarna är 

fortfarande några av hans närmsta vänner i Uppsala och som han tror att han kommer hålla 

kontakten med oavsett var de bor i framtiden. Lena som tror att hon snart kommer flytta från 

Uppsala tycker ett av de svåraste momenten med detta är just att lämna alla de vänner hon 

lärt känna. 

  

“Det är det som är det mest tråkiga med att flytta härifrån! Att det är många kompisar som det blir 

svårt att ha samma kontakt med. Trots att jag har flyttat så mycket så har jag alltid världens 

separationsångest.” - Lena 

  

Här kommer erfarenheterna från hennes mobila liv inte hjälpa henne, hon säger att känslorna 

inte blir mindre för att hon är van att lämna vänskapsrelationer bakom sig. Hon har också 

flera vänner som hon vet att hon alltid kommer ha samma kontakt med. 

  

Vi går över till att prata om relationerna i hemstaden, Andreas fick aldrig några nära 

kontakter i hemstaden, de vänner han hade under gymnasiet har han ingen direkt kontakt med 

och många har också flyttat därifrån.  Sofia och Lena säger, att de som bor kvar i hemstaden 

har de inget gemensamt med. Mattis talar mycket om de kompisar som finns kvar i 

hemstaden. 

  

“Jag har försökt dra upp några men det går inte, de är för hemmakära.. jag har kontakt med dem, 

ja, nästan hela tiden, asså det är nåt sms, nåt på facebook, nåt samtal. Så, de vill ju ha hem mig och 

jag vill ha upp dem.” - Mattis 

  

Han kan inte få dem att flytta till Uppsala men däremot har han kontakt med dem dagligen. 

När vi istället i intervjuerna pratade om familjerna som fanns kvar i informanternas 

respektive hemstäder så liknade svaren varandra. Vad som får dem att känna sig hemma och 

som får dem att längta hem är inte staden i sig utan familjen. 

  

“Jag var den som var ganska glad ändå att de (föräldrarna) köpte lägenhet mitt inne i stan’. 

Hemma blir mer personerna, inte platsen egentligen. Så hemma är mamma och pappa liksom, det 

är inte huset.” - Sofia 
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För ett par år sen flyttade Sofias föräldrar från huset där Sofia och hennes bror vuxit upp till 

en lägenhet inne i centrum. Som hon säger så betyder inte förlusten av uppväxtmiljön något 

särskilt utan det kommer alltid vara hemma för att hennes föräldrar bor där. Ett resonemang 

som finns hos resten av informanterna också. Lena pratar om att det blir som semester och 

alla bekymmer försvinner när hon kommer hem till föräldrarna. Hon nämner också 

tryggheten i lägenheten, där hennes föräldrar fortfarande bor och där hennes mamma har bott 

hela sitt liv. Lena valde ju även studieort med familjen i åtanke, att hon inte ville vara alltför 

långt bort. Hon har planer på att flytta till Stockholm inom en snar framtid och säger att det, 

på samma sätt som Uppsala, kändes naturligt eftersom hon inte vill flytta längre ifrån 

familjen, dessutom bor hennes bror i huvudstaden. 

  

“Uppsala är egentligen minimum på något sätt. Alltså flytta till en jättesmåstad, jaa det får vara 

liksom familj eller kärlek eller jobb.” - Andreas 

  

Relationerna är viktiga och påverkar hur informanternas mobilitet ser ut. Andreas vill 

egentligen inte flytta till en småstad men karriären, familjen eller kärleken kan ändra detta. 

Det har faktiskt redan hänt, innan kunde han inte tänka sig att flytta tillbala till hemstaden 

men nu bor båda hans systrar där och har egna familjer och inställningen hos Andreas har 

ändrats. 

Jag avslutar det här avsnittet med ett citat från Sofia som också visar på den vikt som sociala 

relationer har. På frågan om hon har lätt för att känna sig hemma på platser så säger hon att 

hon har det som en följd av att hon inte känner sig så bunden till hemstaden. 

  

“Samtidigt känner jag såhär att jag är ju inte jätteblyg av mig. Bara man får liksom kontakter, ett 

typ av skyddsnät liksom så trivs jag bra.” - Sofia 

  

Kontakterna är viktiga, inte bara för skojs skull, utan de är också en trygghet. Det är 

egentligen det enda som krävs för att hon ska kunna ha det bra på en ny plats. 

 

4.2.4 Att ha en fast punkt 

Något som återkom hos mina informanter och som kan kopplas till den spenderade tiden på 

en plats var att det fanns ett behov av att ha eller att skapa sig rötter på en plats. Några av 

informanterna uttrycker längtan efter en fast punkt mer direkt, som Sofia. 

  

“Min dröm var att åka till något utvecklingsland och hjälpa till att bygga upp samhället där. Men 

nu känns det, eftersom jag flyttat runt en del att jag vill skapa rötter någonstans. Och Sverige är ju 

hemma.. så nä, jag har lagt det på is och har prioriterat resor istället. Det känns ändå som att, i 

Sverige vill jag ha mitt liv.” - Sofia 

  

Hon säger att hon nu när hon bor i Stockholm vill försöka vara kvar där eller i alla fall inte 

flytta så långt därifrån. Hennes mest centrala mål just nu är att skaffa en lägenhet för att 

kunna uppnå önskan om en fast punkt. Andreas visar också tydligt att han hittills känt sig lite 

rotlös. 
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“Jag blir lite avundsjuk på folk som har föräldrahemmet, att komma hem till gamla rummet där 

det står kvar dina gamla grejer, det har jag aldrig upplevt.” - Andreas 

  

Han upplever att han till skillnad från andra inte haft tryggheten i en plats där han och resten 

av familjen är rotade. Han pratar också om att han inte vill flytta runt så mycket mer nu utan 

att han vill vara på en plats, något han kände speciellt efter att han varit ett år i Norge och 

arbetat - han var trött på att flytta. Under året i Norge hyrde han ut sitt korridorsrum i Uppsala 

och när han kom tillbaka dit så var det som att komma till en ny verklighet där kompisarna 

hade börjat göra andra saker, den rotlösheten är han trött på säger han. Samtidigt påpekar han 

än en gång att han inte är rädd för att flytta för han vet att det kommer gå bra. De fasta 

punkterna behöver inte heller vara platserna där informanterna är uppvuxna. 

 

“Vi har en gård i Hälsingland, så på somrarna åker jag snarare dit. Det är lite som mitt andra hem 

för vi har spenderat så himla mycket tid där. När jag åker dit så känns det också som att jag åker 

hem. Tanken är ju att jag ska hälsa på mamma och pappa och om de är där så åker jag ju hellre 

dit.” - Lena 

  

Lena åker hellre till deras landställe än till hemstaden i de fall hennes föräldrar är på gården. 

Gården har gått i arv i släkten och Lena har varit där mycket ända sedan hon var barn. Hon 

säger att det är som hennes andra hem och platsen har betytt mycket för henne. Andreas har, i 

frånvaron av andra varaktiga platser, haft en betydelsefull plats i den ort där många i släkten 

och framför allt hans mormor bott under hela uppväxten. 

  

För dem som inte uttrycker önskan att skapa sig rötter, Lena och Mattis, finns ändå en klar 

bild av var de vill vara i framtiden. Lena ser Stockholm som det enda alternativet. 

  

“Jag kan inte se vart jag skulle flytta annars, ja, det är det bästa av alla alternativ som jag kan 

komma på nu i alla fall.” - Lena 

  

Något ambivalent men ändå bestämt säger Lena att det är i Stockholm hon ser sin framtid. 

Hon vill ha någon grönmark där hon kan odla säger hon, ett litet hus eller lägenhet i stan med 

närhet till natur. Hellre det än ett stort hus som kostar mycket så att hon har möjligheten att 

resa istället. Mattis verkar klar över att han helst vill bo i Uppsala men att det är mycket annat 

som styr, var hans sambo vill bo, önskan att arbeta utomlands och var han får jobb annars. 

Som nämnts i tidigare avsnitt så är det Sverige som verkar vara slutpunkten för samtliga 

informanter. 

  

“Sen har jag väl kanske någon form av dröm att äga mark någon gång, då kan man ju köpa en 

sommarstuga, så kan man plantera en flagga där liksom - det här är mitt.” - Andreas 

  

För Andreas är längtan efter att rota sig väldigt tydlig, han pratar också om Stockholm men 

även om Uppsala och att han helst bor kvar där nu. Ovanstående citat är så talande för längtan 
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efter en fast punkt, att vilja sätta ner en flagga, att äga mark och att kunna säga att “det här är 

mitt”, för alltid. 

  

5. ANALYS 

  

De frågeställningar som i denna uppsats ämnas besvaras är följande: 

- Hur skiljer sig upplevelsen av hemstaden från den av studieorten? 

- Hur påverkar platser unga studenters identitet? 

- Vilka processer påverkar anknytning till platser? 

- Finns det ett behov av att känna anknytning? 

  

I följande analys ska jag svara på uppsatsens frågeställningar genom att koppla ihop 

intervjuresultaten med teorierna kring mobilitet, identitet och platsanknytning. Det som i 

intervjuerna kunde kopplas till dessa visar att teorierna är tätt sammankopplade. Det är svårt 

att hålla isär de olika områdena eftersom de upprepade gånger förekom ”i samma andetag”. 

Exempelvis Sofia som säger att hon tror att hon lätt känner sig hemma (syftar till 

platsanknytning) eftersom hon inte känner sig så bunden till hemstaden (platsidentitet) och att 

det enda som behövs för henne är ett skyddsnät i form av kontakter (socialt kapital). Jag ska 

således hålla mig till en struktur som kommer följa frågeställningarna. Skulle jag istället följa 

teoridelen tror jag att bilden blir för splittrad och svaren på frågeställningarna för spretiga.  

 

5.1 Hur skiljer sig deras upplevelse av hemstaden från den av studieorten? 

I vissa fall har studieorten blivit ett starkt fäste, både Andreas och Mattis säger att de kan 

tänka sig att bo där i framtiden också, samtidigt har Uppsala inte levt upp till förväntningarna 

om att komma till en större stad. Att komma till en större stad verkar vara ett led i att klättra 

både på ett personligt plan och i karriären. Ofta ställs hemstaden i kontrast med studieorten, 

att det som var mindre bra i hemstaden är bra i Uppsala. Det är också så som i Sofias fall att 

Uppsala inte var tillräckligt bra eftersom det i för stor mån påminner om hennes hemstad. 

Den som är mest nöjd med utbudet i Uppsala är Mattis och det är också han som kommer 

ifrån den minsta kommunen något som både Lena och Sofia inte håller med om utan de vill 

till Stockholm för att få ett ännu större utbud. Andreas trivs i Uppsala och kan också tänka sig 

Stockholm men det beror mest på de tänkta arbetsmöjligheter som finns där. De har alla 

gemensamt att de inte har en så positiv bild av hemstaden. 

 

5.2 Hur påverkar platser unga studenters identitet? 

Identitet genom att distansera sig från en plats, som bland annat McAndrew (1998) skriver 

om, talade informanterna om. Att distansera sig, specifikt från hemstaden, visade sig vara 

största anledning till att de valde att flytta därifrån. Detta gällde för dem allihop, de nämnde 

sådant som att de var trötta på hemstaden och att de ville se något nytt. De ville även komma 

bort från familjen och föräldrarna och de bekanta eller gamla vänner i staden som de inte 

längre kunde definiera sig med. Vad gäller familjen så ville de ändå ha någon slags närhet till 

dem, det betydde ändå något att ha möjligheten att med inte allt för stor ansträngning kunna 

ta sig hem till dem. Vad gällde vännerna så definierade sig både Sofia och Lena utifrån vad 
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de inte var och något som deras nära vänner inte heller var. Denna tydliga identitetsbild är i 

min tolkning också ett sätt att definieras genom plats, det är nog inte så att alla deras gamla 

bekanta i hemstaden lever de liv som informanterna framför men platsen har fått den 

meningen för dem. Som Sofia säger, i Stockholm är det mer fritt, huvudstaden har tillskrivits 

en annan egenskap. En plats får en identitet och denna identitet är troligtvis också starkt 

påverkat av vad andra människor tänker om en plats. Det finns en gängse bild av att 

Stockholm är friare och det är kanske vanligare att satsa på karriären och vänta med 

familjebildande med mera. Sofia och Lena vill inte vara en del av den bild som finns av 

hemstaden och kanske var detta en av anledningarna till att de båda flyttade. Uppsala och 

Stockholm passar bättre in i deras bild av sig själva. 

Att Andreas har flyttat runt mycket återkommer igen eftersom avsaknaden av plats har 

påverkat hans identitet.  

 

5.3 Vilka processer påverkar anknytning till platser? 

Vänskapsrelationer verkar för alla betyda mycket i hur väl de knyter an till en plats. Den det 

verkar betyda minst för är Mattis som säger att hans vänner försöker få honom att flytta hem 

men det lyckas de inte med. Han har precis flyttat till Stockholm och av de närmsta vännerna 

i Uppsala som också är mobila studenter så har han inte så många nära vänner där han bor nu, 

och inte i Uppsala heller. Han säger dock att han hörs med sina vänner i hemstaden ”nästan 

hela tiden” och kanske har denna kontakt blivit ett tillräckligt substitut för avsaknaden av 

fysisk närhet. Han har ju också sin sambo, som Kley (2011) säger så är kärleksrelationer en 

stark påverkansfaktor för var någon väljer att bo något som stämmer i Mattis fall då han 

uttryckligen säger att han hade bott kvar i Uppsala om det inte vore för flickvännen. 

Jag tror att en stor del av att informanterna trots att de lämnat familjen och eventuellt vänner 

också inte har ett starkt behov av att återvända till hemstaden kan bero på den möjlighet som 

finns att ha kontinuerlig kontakt. Om vi kan höras med vänner och familj när som helst och 

genom flera olika kanaler så bli avsaknaden av dem inte lika stor.  

 

5.4 Finns det ett behov av att känna anknytning? 

Att platser är viktiga för mina informanter anser jag vara en tydlig trend. Om vi tittar på 

Andreas till exempel så kan hans identitet sägas vara kantstött på grund av de många flyttarna 

i hans barndom. Något som har påverkat hans anknytning negativt då han inte känner någon 

stark tillhörighet till någon plats. Han har däremot ett starkt kulturellt kapital och känner sig 

trygg med att han klarar sig på nya platser, både när han reser och om han flyttar till nya 

platser. Han säger nu under intervjutillfället att han vill rota sig någonstans, det räcker inte 

med den anknytning han känner till orten där hans mormor bott utan han vill ha något eget. 

Sofia är också tydlig med att hon känner ett behov av rötter. Till skillnad från Andreas har 

hon inte flyttat så många gånger tidigt i livet men däremot så har hon flyttat en del på senare 

år. Från hemstaden till USA till Uppsala och nu till Stockholm och detta verkar ha påverkat 

hennes behov av en fast punkt, jag tolkar det som att det varit de många flyttarna på kort tid 

som bidragit till detta. Sofia uttrycker också att behovet av att ha en anknytning uppfylls lätt 

så länge hon bara har ett kontaktnät, det sociala kapitalet som hon har lätt för att bygga upp 

på grund av att hon är social. 
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Lena uttrycker ett behov av en fast punkt på det sätt att familjens landställe fyllt en stor 

funktion på detta sätt. Genom att hon haft det under hela livet så kanske hennes anknytning 

till hemstaden inte blivit lika viktig, uppväxten där har inte gjort att hon definierar sig med 

hemstaden. Även Lena har ett stort kulturellt kapital som gör att hon har lätt att känna 

anknytning. 

Mattis har inte heller skapat en stark anknytning till hemstaden under uppväxten. För honom 

är Uppsala den plats han känt starkast anknytning till. Han uttrycker inte något direkt behov 

av en fast punkt och detta kanske beror på att han inte kommit till den punkten ännu. Till 

skillnad från de andra informanterna har Mattis ungefär halva sin utbildning kvar och kan 

sägas vara kvar i den övergångsperiod eller fas i livscykeln längre än de andra.  

 

6. AVSLUTNING 

  

I fortsatta studier på ämnet skulle större vikt kunna läggas vid exempelvis globaliseringens 

effekter på migration, både nationellt och internationellt. Och specifikt mobiliteten som även 

innefattar resor eftersom det hos mina informanter kunde ses en som ett komplement till att 

vara mer stationär. De ville gärna ha en fast punkt men också möjligheten att resa.  

Det hade också varit intressant att göra denna studie på utbytesstudenter i Uppsala. Se vad det 

finns för likheter mellan dem och svenska studenter, drivs de också av livsstilsbeslut eller är 

det något annat som påverkar dem?  
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