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FÖRORD 
Vi vill tacka vår handledare Magnus Ring som hjälpt oss att få färdigt denna Cuppsats. Tack 

till vår gatekeeper som har givit oss tillgång till fältet. Ett stort tack vill vi även rikta till våra 

kontaktpersoner på ITföretaget. Tack även till våra respondenter som ställde upp och svarade 

på alla våra frågor och givit oss underlag till denna uppsats. 

Vi vill även rikta ett tack till vänner och familjer som ställt upp på alla sätt och vis.
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ABSTRACT 
This thesis deals with local identity and the workplace. We have taken part of stories dealing 

with local  identity and the workplace, by using a qualitative method. We interviewed eleven 

men working at the same company. The group contained of men from urban areas as well as 

rural areas. The data from our interviews have been applied to theories of  local  identity and 

social theories by sociologists such as Durkheim, Simmel and Tönnies. 

We asked questions regarding  local  identity and  its  influence  in the workplace. We found 

our respondents expressing a sense of home and local identity, however it was not a decisive 

aspect in the recruitment process. 

Local identity, workplace, qualitative study
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ABSTRAKT 
Denna  uppsats  behandlar  lokal  identitet  och  arbetsmarkanden.  Vi  har  genom  en  kvalitativ 

undersökning tagit del av berättelser kring dessa ämnen. Vår respondentgrupp bestod av elva 

män som jobbar på samma företag i Storstaden. Gruppen bestod av individer från Storstaden, 

och individer  inflyttade från landsbygden. Vi kopplar empirin till teorier kring lokal  identitet 

och bredare samhällsteorier som Durkheim, Simmel och Tönnies. 

Vår  frågeställning rörde huruvida våra respondenter känner av en hembygdkänsla, och om 

denna påverka mottagandet på arbetsmarknaden. Genom våra intervjuer ser vi att de upplever 

en lokal identitet, men denna tycks inte ha varit av stor vikt vid rekryteringstillfällen. 

Sökord: Lokal identitet, hembygdskänsla, arbetsmarknad, kvalitativ studie.
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1. INLEDNING 
I  denna  uppsats  behandlar  vi  ämnet  lokal  identitet  på  arbetsmarknaden.  Vi  kommer  att 

redovisa  relevanta  teorier  kring  lokal  identitet  och  samhällsteorier  som  behandlar 

arbetsdelning  och  gemenskap. Vi  har  genomfört en  kvalitativ  studie med  semistrukturerade 

intervjuer, där våra respondenter berättat om sina erfarenheter av fenomenet. Deras berättelser 

redovisar vi  i resultatet genom sammanfattning av  intervjuerna samt ett urval av citat. Detta 

analyseras  sedan  i  förhållande  till  de  teorier  vi  redogjort  för,  för  att  sedan  avslutas med  en 

övergripande diskussion kring uppsatsen i helhet och våra reflektioner kring arbetssätt och val 

av metod. 

Intresset för arbetslivet har utvecklats genom vårt tidigare projektarbete och var begynnelsen 

till  detta  uppsatsämne.  Då  vi  såg  till  våra  egna  erfarenheter  av  arbetsmarknaden,  är  lokal 

identitet något som spelat in. Då vi kommer från olika delar av landet har vår lokala identitet 

fått olika uttryck, genom frågor och kommentarer kring ursprung, motiv och drivkraft till att 

arbeta på annan ort. Detta väckte intresset för att se om och hur denna faktor spelar in i andras 

arbetsliv. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna  studie  är  att  se  huruvida den  lokala  identiteten  upplevs  som en  faktor  på 

arbetsmarknaden. Genom att se till bakgrundshistorien hos våra respondenter får vi ta del av 

deras tankar och funderingar kring lokal identitet. Med vårt resultat vill vi skapa ett underlag 

för  reflektion  och  eftertanke  för  aktiva  inom  arbetsliv,  med  förhoppning  om  att 

uppmärksamma lokal identitets inverkan vid anställningssituationer. 

1.2 Problemformulering 

I denna uppsats kommer vi att se till  lokal  identitet och bemötande på arbetsmarknaden. Vi 

har  därför  formulerat  några  frågeställningar  som  vi  grundar  vårt  fältarbete  och 

problemformulering på. 

  Upplevs hembygdskänsla? Hur? 

  Påverkas mottagandet på arbetsmarkanden av ens lokala identitet?  Hur? 

  Hur kan detta tolkas utifrån ett sociologiskt perspektiv?
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Genom  respondenternas  berättelser  kring  sina  erfarenheter  av  lokal  identitet  och 

arbetsmarknaden hoppas vi få svar på dessa frågeställningar. 

2. BAKGRUND 
Människan påminns ständigt om vikten av ett arbete. Redan som barn ser vi att arbete skapar 

möjligheter  i världen. Genom utbildningar ser vi framemot det som kommer senare, och allt 

relateras till arbetet efter studietiden. Vuxenlivet påverkas i hög grad av vårt arbete, och även 

när vi blir äldre påverkas vår vardag av vårt arbetsliv. Yrket skapar även en  identitet och är 

centralt i ett möte med en okänd person. Genom yrket skapas en identitet som tillskriver vissa 

attribut, ekonomiska förutsättningar och social ställning hos oss. I och med arbetsdelningens 

utveckling  i  samhället,  har  vi  nått  det  stadie  då  människor  identifieras  med  sitt  yrke. 

Yrkestiteln  tycks  beskriva  vem  du  är  som  individ  med  kunskaper,  ekonomisk  och  social 

ställning. Arbetet skapar så också grundläggande sociala erfarenheter i det moderna samhället. 

Dock  finns  det  en  förändring  i  arbetet  då  teknologin  har  skapat  ett  annat  rum,  den  tidigare 

rumsliga  placeringen  av  förvärvsarbete  har  inte  längre  samma  betydelse  då  företag 

decentraliseras på elektronisk väg (Beck, 1998a, s. 223251). 

Giddens  menar  i  boken  En  skenande  värld  (1999)  att  globalisering  är  ett  tecken  på  att 

världen  går  igenom en  förändring. Den  är  revolutionerande  för  hur  våra  liv  ser  ut  i  dagens 

samhälle.  Globaliseringen  är  inte  bara  ekonomisk,  utan  tar  in  flera  aspekter  såsom  kultur, 

politik  och  kommunikation. Det  är  även en  komplex  process,  då  det  vid  första  anblick kan 

tyckas  dra  undan  makt  från  mindre  lokala  samhällen,  men  då  man  ser  vidare  skapar 

globaliseringen  en  motsatt  våg  vilket  leder  till  nya  medel  för  lokal  autonomi.  Då 

globaliseringens förändringar får effekter säger Giddens detta skapa ett globalt kosmopolitiskt 

samhälle. ”Det är tack vare globaliseringen som lokala kulturella identiteter i olika delar av 
världen  har  kunnat  återhämta  sig”   (Giddens,  1999,  s.  28). Han menar  att  då  vi  lever  i  en 

global värld vill man som ett svar på detta skapa en  lokal nationalism, och på detta sätt har 

lokala kulturella identiteter kunnat återhämta sig. 

Globalisering  medför  stora  förändringar  inom  arbetet,  då  världen  blir  mindre  och  mer 

tillgänglig.  ” Idén  är  vanligen  att  individer,  nationer,  organisationer  och  företag  knyts  allt 

tätare samman i ett internationellt nätverk, förmedlat av den nya kommunikationsteknologin”  
(Sohlberg & Leiulfsrud,  2005,  s.  24). Trots  att  globaliseringen medför  ett  större  perspektiv 

och  en  öppnare  värld,  betonar  akademiska  och  intellektuella  rörelser  det  individuella  och 

lokala (Sohlberg & Leiulfsrud, 2005). Även urbaniseringen har en framträdande roll i det nya
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samhället,  där  nya  sociala  och  kulturella  problem kan  växa  fram då utrymme  för  att  skapa 

sociala  tillhörigheter  och  identiteter  saknas  (Roos,  2005).  Globaliseringen  leder  också  till 

förändringar  i  arbetssätt,  då  arbetet  blir  mer  flexibelt.  Detta  medför  även  nya 

anställningsformer  som  breder  ut  sig  mer  och  mer,  deltidsarbeten  och  osäkra 

anställningsförhållanden  skapar  oöverskådliga  förhållande  för  den  anställde.  Trots  att  detta 

skapar  nya  arbetstillfällen,  finns  det  andra  skeenden  att  oroa  sig  för.  Många  företag  ser 

fördelar med att flytta hela avdelningar och produktion till  låglöneländer, vilket  innebär nya 

nedskärningar och uppsägningar, och arbetet fördelas till andra (Beck, 1998b). 

3. METODDISKUSSION 
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi kommer 

även  att  beskriva  den  kvalitativa  metoden  vi  valt  att  använda  oss  av,  samt  varför  vi  anser 

denna  metod  mest  lämplig  för  vårt  syfte  och  vår  frågeställning.  Dessutom  kommer  vi  att 

redogöra för vår förförståelse, planeringsfas och utveckling av vår intervjuguide. 

3.1 Kvalitativ metod 

Vår grundtanke till användning av den kvalitativa metoden i vår studie är att vi genom denna 

metod anser att vi  får  ta del av den  bakomliggande historien  hos våra  respondenter  i  större 

utsträckning än vid användandet av den kvantitativa metoden. Den bakomliggande historien 

får  vi  ta del av genom den kvalitativa metoden, då  respondenterna berättar och drar  sig  till 

minnes  deras  tidigare  erfarenheter.  Vi  kommer  att  använda  oss  av  en  semistrukturerad 

intervju.  Denna  typ  av  intervjuteknik  innebär  att  vi  dels  kommer  ha  en  intervjuguide  som 

grund, men att vi även har möjlighet att utveckla och fördjupa frågor under intervjuerna för ett 

mer uttömmande svar. Denna frihet ser vi som en förutsättning för vår studie, då vi intresserar 

oss  för  respondenternas  personliga  erfarenheter  och  upplevelser.  Denna  intervjuteknik  ger 

även  våra  respondenter  en  möjlighet  att  påverka  innehållet  i  intervjuerna  och  på  så  sätt 

fokusera på det de  tycker är  viktigt  i  sammanhanget. Detta ger oss  ytterligare  förståelse  för 

respondenternas  berättelser,  men  samtidigt  finns  möjlighet  att  strukturera  upp  intervjuerna 

igen. Det blir även ett mer avslappnat  intervjutillfälle vid en semistrukturerad intervju än en 

strukturerad, då vi nu kan ha en intervju likt ett samtal (Kvale, 1997). Detta skapar, enligt oss 

både trygghet hos respondenten och hos oss som intervjuare. 

Vårt främsta argument för användningen av den kvalitativa metoden är att vi genom denna 

får  möjlighet  att  se  respondenternas  erfarenheter,  åsikter  och  känslor  kring  den  lokala
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identiteten.  Hade  vi  valt  att  använda  oss  av  den  kvantitativa  metoden  anser  vi  att  vi  hade 

missat detta. Dock finns det även  fördelar med den kvantitativa metoden som vi riskerar att 

missa  genom att  använda den  kvalitativa metoden. Vi  kommer  att  analysera  och  tolka våra 

respondenters svar och har då inte samma konkreta empiri som genom en enkätundersökning. 

Utifrån de siffror en enkätundersökning producerar hade vi kunnat dra enklare slutsatser, men 

vi  anser  att  vi  missat  det  centrala,  nämligen  respondenternas  erfarenheter  och  berättelserna 

därigenom. 

Ruane (2006) menar att  intervjuer är en  fördelaktig metod, då samtalet är en naturlig del  i 

människans  vardag.  Intervjuer  ger  även  fokus  på  individen,  forskaren  visar  intresse  för 

respondenten vilket gör att den hellre pratar och delar med sig av sin historia, jämfört med det 

anonyma i enkätform. Denna metod bygger dock på att det skapas en relation mellan forskare 

och respondent, då det behövs förtroende för att respondenten ska vilja dela med sig av hela 

sin  historia.  Detta  leder  till  dilemmat  mellan  närhet  och  distans.  En  stor  svårighet  i  den 

kvalitativa  forskningen är hur man skapar närhet, men ändå bibehåller distans till  fältet. För 

att  få  fram  trovärdig  empiri  genom  intervjuerna  måste  det  finnas  ett  förtroende  mellan 

forskare och respondent, men om man sedan inte har någon distans till empirin är det svårt att 

analysera och få fram ett pålitligt resultat (Mulinari, 1999). 

Samtalet som uppstår genom intervjun bygger mycket på forskarens sociala kompetens, att få 

respondenten  att  slappna  av  och  känna  sig  bekväm  i  situationen.  Som  forskare  måste  man 

lyssna aktivt och ge stöd i det respondenten delger. Dock skiljer sig  intervjusituationen  från 

ett  vanligt  samtal  eller  socialt  sammanhang,  då  intervjun  som  förs  är  målinriktad  från 

forskarens håll. Har forskaren lyckats att skapa en trygg miljö med ett öppet samtal, är det av 

vikt att styra  intervjun  för att nå den empiri som är syftet, var en  intervjuguide kan vara till 

hjälp. Intervjuguiden skiljer sig från ett intervjuschema, där frågorna är fasta och intervjun är 

mer strukturerad. Följer man sitt intervjuschema till punkt och pricka i alla sina intervjuer får 

undersökningen  en  mer  kvantitativ  karaktär,  och  man  får  då  standardiserade  intervjuer.  I 

denna  uppsats  kommer  vi  att  föra  en  semistrukturerad  intervju  av  kvalitativ  karaktär,  där 

frågorna är öppna och  lämnar utrymme  för  respondenten att påverka  intervjun  samt  för oss 

som forskare att ställa följdfrågor. Den semistrukturerade intervjun söker förståelse för varje 

enskild respondents unika berättelse. Den ger utrymme för respondenten att gå tillbaka  i sin 

berättelse och utveckla när tankarna kommer (Ruane, 2006).
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3.2 Förförståelse 

Vårt  intresse  för  den  lokala  identiteten  och  dess  eventuella  påverkan  av  bemötandet  på 

arbetsmarknaden grundar sig på att vi kommer från olika delar av landet, och att vi själva vid 

olika  tillfällen  känt  att  vår  lokala  identitet  utgjort  ett  hinder  eller  fördel  i  rekryterings  och 

andra  situationer. Genom  att  vi  själva  har  erfarenhet  av  det  vi  vill  undersöka  har  vi  också 

skaffat  oss  en  klar  förförståelse.  Vid  olika  anställningstillfällen  har  vi  själva  erfarit  att  vår 

lokala  identitet har varit  av  vikt. Detta kunde  ta sig uttryck genom  frågor och kommentarer 

kring ursprung, motiv och drivkraft till att arbeta på annan ort. Detta påverkar naturligtvis vår 

studie, och hade vi  inte haft denna förförståelse är det möjligt vi  inte ens hade tänkt på detta 

som undersökningsområde. 

3.3 Planeringsfas 

Då  vi  genom  våra  egna  erfarenheter  märkt  av  att  vår  lokala  identitet  i  vissa  sammanhang 

påverkat hur  vi  blivit  bemötta kändes det  intressant och aktuellt  för oss att undersöka  i  fall 

andra  även  känt  av  detta.  Genom  vårt  gemensamma  intresse  för  arbetslivet  och 

arbetsmarknaden och en kort diskussion kring uppsatsförslag kom vi fram till att detta var det 

område  vi  ville  fördjupa  oss  i.  Vi  valde  att  genomföra  kvalitativa  intervjuer  för  att  få  en 

inblick hur den lokala identiteten påverkar bemötande på arbetsplatsen. 

I  utformningsarbetet  av  intervjuguiden  använde  vi  oss  av  brainstorming,  för  att  sedan 

komprimera  resultatet  till  ett  antal  större  frågeställningar.  Vi  utformade  även  ett  antal 

påståenden, då vi ville att våra respondenter skulle uttrycka sina egna tankar kring eventuellt 

olika lokala identiteter. 

3.4 Urval 

Vi  valde  att  intervjua  elva  personer  som  arbetar  på  ett  ITföretag  i  Storstaden.  Våra 

intervjupersoner kom vi  i kontakt med genom vår gatekeeper på företaget. Våra kriterier för 

våra  respondenter var att hälften  skulle ha sin  lokala  identitet grundlagd  i  landsbygden, och 

den andra hälften skulle komma från en storstadsuppväxt. Då vi i övrigt önskade en homogen 

grupp,  valde  vi  att  bara  intervjua  män.  Detta  på  grund  av  att  vi  ser  könsskillnad  som  en 

betydande faktor i mottagande, dels på arbetsmarknaden, men även i resten av samhället. Det 

blir då svårt att se om bemötandet är grundat på respondentens kön eller lokala identitet, och 

vi  valde  så  att  enbart  intervjua  män.  Utifrån  vanliga  uppfattningar  om  vad  som  passar 

respektive  kön,  är  män  och  kvinnor  överrepresenterade  inom  olika  branscher.  Dessa 

uppfattningar  har  sin  grund  i  vilka  områden  som  mest  lämpat  för  män  respektive  kvinnor
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(Giddens, 2003, s. 337346). Med hjälp av vår gatekeeper gjordes ett strategiskt urval, då det 

centrala  just  var  att  vår  respondentgrupp  skulle  komma  ifrån  två  skilda  bakgrunder  och 

därmed inneha olika lokala identiteter ifrån deras uppväxter. Hälften kom från Storstaden och 

resterande från mindre orter runt om i  landet. De respondenter som kom från Storstaden har 

således valt att stanna kvar  i staden. Detta blir då också en faktor i den lokala identiteten, då 

deras  lokala  identitet  förmodligen  stämmer  överens  med  företaget  som  är  placerat  i 

Storstaden.  I  deras  fall  blir  inte  flytten  en  faktor,  utan  det  att  de  valt  att  stanna  kvar  i 

Storstaden. 

Ett kriterium vi  hade  i urvalsprocessen  var att våra  respondenter  skulle  ha  ett kvalificerat 

yrke,  alltså  ha  genomfört  en  utbildning  på  högskolenivå.  Detta  på  grund  av  att  vi  tror  få 

personer  flyttar  för  ett  okvalificerat  yrke.  Då  våra  respondenter  har  en  högskoleutbildning 

finns det en större anledning att flytta för  jobbet, och på detta sätt blir den lokala identiteten 

en aspekt. Våra respondenter var i genomsnitt 35 år gamla. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Genom vår gatekeeper fick vi kontakt med ett antal intressenter, som fick information om vår 

frågeställning och vårt syfte skickat till sig via mail. Vi ringde sedan upp dem och bokade in 

intervjutillfällen  som  vi  höll  under  två  dagar.  Intervjuerna  genomfördes  på  deras 

gemensamma arbetsplats och hölls  i olika konferensrum för att få en mer privat miljö, då de 

ofta  delade  kontor. Vi  var  båda  med  vi  alla  intervjutillfällen,  men  delade  upp  ansvaret  för 

intervjuerna. En av oss var alltid ansvarig för de strukturerade intervjufrågorna och den andre 

hade som uppgift att ställa följdfrågor. Detta upplägg höll vi genom alla intervjuer, men med 

vissa undantag då vi båda ställde följdfrågor. Att vi valde detta upplägg var för att vi tyckte att 

intervjuerna  flöt  på  bättre  än  om  vi  båda  ställde  de  strukturerade  frågorna. Detta menar  vi 

hade  skapat  en  förvirring  hos  respondenterna,  som  nu  istället  till  största  delen  kunde 

koncentrera  sig  på  en  av  oss.  Efter  godkännande  från  intervjupersonerna  spelade  vi  in  alla 

intervjuer med hjälp av diktafon. 

3.6 Etik 

Vid  alla  intervjutillfällena  avsatte  vi  tid  för  att  kort  presentera  vårt  syfte  för  studien  och 

intervjuerna. Fortsättningsvis förklarade vi att intervjun var konfidentiell och frivillig och att 

de  därmed  också  när  som  helst  kunde  välja  att  avbryta  intervjun.  För  att  säkerställa 

respondenternas  konfidentiella  medverkan  kom  vi  att  redan  från  första  början  benämna 

intervjupersonerna under pseudonym.
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Enligt  samtyckesprincipen  får  respondenterna  själva  välja  om  de  vill  vara  med  i  studien 

eller  inte.  Respondenten  ska  även  få  all  information  kring  studien,  och  utifrån  detta  lämna 

samtycke för att deltaga. Inom denna ram finns frivillighet, vilket  innebär att ingen ska vara 

tvingad  till  att  deltaga.  Forskaren  kan  så  inte  undanhålla  information  kring  studien,  utan 

respondenten  ska  ha  tillgång  till  de  aspekter  som  ligger  kring  studiens  delar  och  syfte. 

Fattningsförmåga  ingår  också  i  samtyckesprincipen,  vilken  menar  att  det  är  av  vikt  att 

respondenten förstår informationen kring studien för att sedan kunna ge sitt samtycke (Ruane, 

2006). 

Ytterligare  en  etisk  aspekt  att  ta  hänsyn  till  är  känsliga  eller  personliga  frågor.  För  att 

underlätta  en  sådan  situation  kan man  som  forskare  antingen  informera  i  förhand om dessa 

frågor så respondenten får möjlighet att ta ställning till det, eller så får forskaren överväga om 

det finns andra sätt att ställa  frågorna eller på något vis anonymisera dessa mer  för att göra 

situationen  bekväm  för  respondenten.  Miljön  intervjuerna  hålls  i  kan  också  påverka  hur 

bekväm respondenten känner sig, eller huruvida de känner intrång på deras privata sfär. 

Att  lova  anonymitet  under  en  kvalitativ  undersökning  kan  vara  svårt,  då  forskare  och 

respondent möts och har ett samtal under intervjuns gång. Dock kan man lova konfidentialitet, 

då informationen som lämnats inte kan kopplas till individen (Ruane, 2006). 

Etiska problem uppstår i flera faser av uppsatsarbetet, dels i metoden och de sociala möten 

som finns i uppsatsarbetet. Men etik är även viktigt i skrivarbetet, då materialet ska behandlas 

så  respondenterna  inte  lämnas  ut.  Forskaren  kan  komma  att  behöva  göra  en 

konsekvensbedömning,  för  att  se  huruvida  någon  kan  identifieras  i  arbetet  och  vilka 

konsekvenser  det  i  så  fall  kan  få.  Då  studien  består  av  en  kvalitativ  metod  i  en  avgränsad 

social grupp känner respondenterna i gruppen ofta igen varandras uttryck (Närvänen, 1999). 

När studien är genomförd och resultat ska presenteras är etik också av vikt. Hur man lägger 

fram  resultaten  påverkar  hur  dessa  tolkas.  I  studier  med  statistiska  resultat  är  det  lätt 

applicerbart hur dessa kan framställas i olika dager, med kvalitativa studier som har resultat i 

textform är det viktigt att forskaren ser till resultaten på ett så objektivt sätt som möjligt för att 

inte förvränga resultaten (Ruane, 2006). 

3.7 Hermeneutik 

I denna uppsats har  vi  följt  en  hermeneutisk ansats vid  analys. Det vill  säga att  resultaten  i 

denna uppsats kommer tolkas genom en hermeneutisk process. Vilket  innebär att det som är 

sagt  i  intervjuerna  kommer  att  tolkas  för  att  kunna  applicera  teorier  i  empirin  vi  fått  in. 

Intervjuerna kan  tolkas  i  sin  helhet, men  även  brytas  ned  för  att  tolka de olika  delarna och
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svaren.  Detta  skapar  en  helhetsbild,  eller  olika  teman  ur  de  resultat  som  presenterats.  I 

tolkningsprocessen  är  det  dock  viktigt  att  vara  medveten  om  sin  egen  ståndpunkt,  och 

klargöra hur de egna värderingarna spelar  in  i den tolkning som görs. Det är viktigt att  inte 

låta  forskarens  egna  värderingar  analyseras  istället  för  de  resultat  som  faktiskt  tagits  fram. 

Förhållandet mellan helhet och de olika delarna i resultatet är inte alltid samtydigt, vilket kan 

försvåra  den  hermeneutiska  processen  då  forskaren  ofta  vill  se  en  enhetlig  tolkning,  inte 

motsägande  tolkningar ur  helhet och delarna. Tolkningen  som görs  styrs av  forskaren, men 

om de subjektiva tankarna tar över för mycket blir det ingen rättvis bild. Det är därför av vikt 

att se olika aspekter och vara medveten om sin egen subjektivitet (Repstad, 1993). 

4. TEORETISK GENOMGÅNG 
I detta kapitel kommer vi redogöra för de teoretiska utgångspunkter vi kommer att tolka och 

analysera vår empiri kring. Teorier som angränsar till detta område är de om arbetsmarknad, 

lokal  identitet,  samhällsförändring,  urbana  miljöer  och  gemenskap.  Vi  kommer  att  se  till 

Durkheims mekaniska och organiska  solidaritet  samt Tönnies  teori kring Gemeinschaft och 

Gesellschaft. Simmels  främling och storstadsmentalitet behandlas även  i detta kapitel, vilket 

följs av teorier kring  lokal  identitet. Dessa teorier behandlar samhällsuppbyggnaden och hur 

denna i sin tur påverkar skapandet av identiteter. 

Vi  ser  till  de  klassiska  teorierna utvecklade  av Durkheim, Tönnies  och Simmel,  då  dessa 

utgör  grunden  för  en  omfattande  samhällssyn  inom  sociologi.  Det  har  sedan  deras  texter 

skrevs kommit många nya teorier, däribland de som presenteras kring lokal identitet. 

4.1 Durkheim: mekanisk och organisk solidaritet 

Durkheim hade en oro för att olika samhällsförändringar  leder  till att känslan av gemenskap 

och enighet blir förlorad. För att komma åt problemet menade han att samhällets invånare var 

tvungna  att  skapa  arbetsdelning.  Denna  specialisering  håller,  enligt  Durkheim,  samhället 

samman. Han beskriver olika typer av sammanhållning i samhället beroende på dess grad av 

arbetsdelning.  Till  detta  skapar  han  två  begrepp  för  det  primitiva  samhället  och  det  mer 

moderna  samhället;  mekanisk  solidaritet  och  organisk  solidaritet. Med  begreppet  mekanisk 

solidaritet menade Durkheim ett  samhälle  som använde  sig av minimal arbetsdelning, alltså 

alla tillverkade allt. Behövde man nya kläder så tog man ull från fåret och skapade tyget och 

sydde  sedan  sina  egna  kläder,  behövde  man  mat  på  bordet  slaktade  man  en  av  sina  egna 

grisar.  I  detta  samhälle  fanns  det  omfattande  gemensamma  värderingar,  kollektivet  var
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centralt  och  avvikelser  straffades  hårt.  Till  skillnad  från  detta  samhälle  var  det  Durkheim 

kallade  organisk  solidaritet  något  helt  annat.  Han  menade  att  inom  detta  mer  moderna 

samhälle fanns det en stor arbetsdelning, specialiseringen var ett omfattande koncept och han 

var  även  intresserad  av  hur  människor  påverkar  varandra  i  detta  sammanhang.  Här  är 

människorna  funktionellt  beroende  av  varandra,  då man  själv  inte  kan  tillgodogöra  sig  allt 

man behöver, men det är det individuella som ses som centralt. Detta bygger på människans 

olika  bakgrund  och  livserfarenheter.  ” I  själva  verket  är  differentieringsprocessen  en 
förutsättning  för  att  individen  i  vår  mening  skall  framträda  ur  kollektivets  inåtvända 
gemenskap”  (Boglind m.fl., 2005 s. 211). 
Konsekvenser av arbetsdelningen är bland annat, ökad effektivitet, individuell sfär, sociala 

motsättningar  mellan  klasser,  industriarbete  för  många,  relationer  mellan  aktörer  blir 

anonyma.  Individens  förmågor  styr  vad  han  kommer  att  arbeta  med  och  den  starkaste  har 

makten.  Arbetsdelningen  leder  till  större  rättvisa,  då  individen  är  i  fokus  och  alla  får  lika 

möjligheter. Durkheim menar  i  sina  teorier  att  vi  har  ett  kollektivt medvetande  i  samhället, 

men  att  detta  ter  sig  olika  i  den  mekaniska  och  organiska  solidariteten.  Då  samhället 

genomgick  en  förändring  till  arbetsdelning  skapades  en  större  plats  för  det  individuella 

medvetandet (Durkheim, 1984). 

4.2 Tönnies: Gemeinschaft och Gesellschaft 

Tönnies använder sig av begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft för att visa hur samhället 

har  genomgått  en  förändring.  Gemeinschaft  beskriver  ett  traditionellt  samhälle,  där 

gemenskap och nära kontakter är  centrala. Gesellschaft  beskriver  hur  samhället har  formats 

genom förändring,  till ett samhälle byggt på industrisamhället och  individualism. Begreppen 

kan beskrivas som ett motsatspar, där Gesellschaft har drag ifrån industrisamhället och urbana 

ytliga  relationer  och  Gemeinschaft  kännetecknas  av  lokalsamhällets  gemenskap  och  nära 

relationer. Gemenskapen är en naturlig del och banden mellan individerna i ett Gemeinschaft 

samhälle är varaktiga och ofta av känslomässigt slag. Gemenskapen skapas redan vid födseln 

genom kontakten med  familjen. Men  ett Gemeinschaft kan även  formas  i  relationer utanför 

släkten, genom kontakt med vänner och grannar. Med detta menar Tönnies att det är under 

familjens  tak,  en  vänskap  eller  gemensam  ort  Gemeinschaft  kan  skapas.  Han  påpekar  att 

relationer  i  en  familj  inte  måste  underhållas  på  samma  vis  som  i  en  vänskapsrelation  eller 

igenom  grannskapet.  Där  är  det  viktigare  att  man  träffas  regelbundet  och  bibehåller  den 

känslan av tillhörighet (Asplund, 1991, Tönnies, 2001).
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Till  skillnad  från  Gemeinschaft  kännetecknas  ett  Gesellschaftsamhälle  av  individer  som 

lever  åtskiljt  från  varandra.  ” In Gemeinschaft  they  stay  together  in  spite  of  everything  that 

seperates them; in Gesellschaft they remain seperate in spite of everything that unites them”  
(Tönnies, 2001 s. 52). I ett Gesellschaft handlar individerna för egen vinnings skull och för att 

underlätta livet så mycket som möjligt för sig själv. Individerna hjälps inte åt, detta sker bara 

när man själv vinner mer än vad man förlorar, och man hjälper inte andra utan att tjäna på det 

själv. Handlingar måste leda till att man själv får det bättre än tidigare, och det enda som kan 

motivera  individerna  är  lockelsen  av  det  goda  man  inte  tidigare  haft.  Gesellschaft  är  ett 

individinriktat  samhälle,  som  sätter  individualism  i  främsta  rummet.  Alla  relationer  som 

skapas i ett Gesellschaft är uppbyggda på att erbjuda en tjänst åt någon annan. Känslomässiga 

relationer  finns  inte,  då  dessa  inte  skapar  vinstmöjligheter  för  individen.  Just  detta  är 

motsatsen till Gemeinschaft, där relationerna är uppbyggda kring fysiska relationer  i ord och 

gärning (Asplund, 1991, Tönnies, 2001). 

4.3 Simmel: Storstäderna och det andliga livet 

Simmel skriver i sin essä Storstäderna och det andliga livet (1981) om varför vi blir allt mer 
som  främlingar  för  varandra  i  samhället.  Han  gör  en  jämförelse  med  det  sociala  livet  på 

landsbygden och det sociala livet i storstaden. Genom denna jämförelse kommer han fram till 

olika faktorer som kan påverka vårt ökade förfrämligande. Enligt Simmel blir man hela tiden 

utsatt  för  olika  intryck  om  man  bor  i  en  storstad  och  det  är  mängden  intryck  som  gör  att 

individernas nerver hela tiden får reagera kraftigt. Vilket medför att de till slut inte orkar mer 

och slutar reagera överhuvudtaget. Detta leder till att man i storstaden får vad Simmel kallar 

en blaserad attityd. Bor man på landsbygden blir man inte utsatt för lika stor mängd av intryck 

och  ens  nerver  blir  därför  inte  heller  uttröttade. Simmel menar  att  storstadens  invånare  allt 

mer  blir  som  främlingar  för varandra, då vi  inte  kan  behandla alla  intryck  som kommer  till 

oss. Detta förstärker i sin tur det individuella samhället (Simmel, 1981, s. 195208). 

Simmel menar att vi som individer reagerar på skillnader, och det uppstår då många intryck 

då en storstadsbo befinner sig på landsbygden eller vice versa. Det blir påtagligt att individen 

är  i  en  annan  miljö  än  den  är  van  vid.  Det  psykiska  livet  skiljer  sig  mellan  storstad  och 

landsbygd, där den är  av  intellektuell karaktär  i  staden och mer emotionell på  landet. Detta 

menar dock Simmel  sker på ett psykologisk omedvetet plan. De yttre  förutsättningarna som 

präglar  livet  i storstaden  får dess  individer att  reagera mer  intellektuellt  istället för att styras 

emotionellt.  Storstaden  är  en  komplex  sammansättning  av människor, och  skapar  därför  ett 

samhälle som kräver organisation och samarbete för att fungera. Alla stimuli i storstadsmiljön
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kan  skapa  en  blaserad  attityd.  Simmel  menar  dock  att  det  som  präglar  storstaden  mest  är 

penningekonomin  som  har  sin  bas  här,  som  därför  påverkar  individernas  attityder  och 

inställningar.  Storstaden  skapar  så  ett  ömsesidigt  främlingskap.  Den  skapar  distans  och 

avståndstagande,  vilket  blir  av  vikt  för  att  ta  sig  igenom dagen  i  staden. Denna  distans  till 

andra ger individen en personlig frihet. Grupptillhörigheten blir inte lika stark som på mindre 

orter, och individen får därför en frihet att röra sig och te sig mer fritt. Baksidan av friheten är 

risken  att  känna  sig  ensam,  friheten  att  röra  sig  individuellt  kan  leda  till  ensamhet. 

Storstadsvimlet kan bestå av en mängd ensamma människor, men då storstadsmentaliteten har 

en blaserad attityd förblir storstadsmänniskorna främlingar för varandra. 

Simmel klargör även en skillnad mellan småstad och storstad, där småstaden är sluten kring 

sig själv medan storstaden sträcker sig utåt nationellt och internationellt. Storstaden fungerar 

utanför dess fysiska gränser (Simmel, 1981). 

4.4 Lokal identitet 
Bounds  (2004)  diskuterar  innebörden  av  staden  och  dess  uppbyggnad.  Han  menar  att  det 

viktigaste med en  stad är  interaktionen mellan människor och omgivningen. Detta påverkar 

perceptionen, vilket  i  sin tur påverka  interaktionen. Den sociala konstruktionen av staden är 

ett  sätt  att  avfärda  landsbygden  och  dess  tradition  i  förorter,  och  istället  innesluta  staden. 

Konceptet ”community” är byggt på exkludering och inkludering, att känna tillhörighet. Den 

mentalitet som finns på uppväxtorten skapar en tillhörighet och präglar dess invånare. Staden 

är en produkt för att förstärka och öka exklusivitet bland vissa grupper. Det kulturella kapital 

som byggs upp bland grupper i städer förstärker identitet och självbild. 

I  jämförelse  med  Bounds  menar  även  Simmel  att  det  är  en  skillnad  mellan  miljön  i 

storstaden och den på  landsbygden. Detta påverkar  i  sin tur relationerna mellan  individer på 

samma plats. Bounds menar  att  staden  skapar  interaktion  och  vidare  sociala  konstruktioner 

där grupper inkluderas eller exkluderas. De grupper individer inkluderas i bygger exklusivitet 

och  stärker  identiteten.  Detta  hävdar  dock  Simmel  inte  stämma  för  storstaden,  då  han  ser 

stadens  förfrämligande  som  ett  led  till  individualisering  och  storstaden  skapar  så  mindre 

grupptillhörighet än vad man kan finna på landsbygden. 

Lokal  identitet  diskuteras  av  bland  andra  Gunnemark  (1998).  Hon  är  universitetslektor  i 

etnologi  och  forskare  vid  Etnologiska  Institutionen  på  Göteborgs  Universitet  och  är 

intresserad av huruvida lokal identitet finns i dagens samhälle och diskuterar de aspekter som
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påverkar upplevelsen av  lokal  identitet  i sin avhandling Hembygd i  storstad (1998). Hennes 
fokus  och  avhandlingens  centrala  frågeställning  gäller  hur  lokal  identitet  byggs  upp  och 

bibehålls. Hon menar att lokal identitet skapas för att människor har en emotionell förankring 

och  känner  behörighet  till  den  miljö  man  lever  i.  Denna  känsla  kring  sin  hembygd  byggs 

successivt  upp  under  sin  boendetid  på  platsen.  Lokal  identitet  skapas  genom  interaktion 

mellan individerna på orten och bebyggelsens omgivning och karaktär, och är en process som 

hela  tiden  måste  underhållas  för  att  bibehållas.  Gunnemark  refererar  till  detta  som 

hembygdskänsla eller lokal identitet, och menar att detta är något som har olika innebörd för 

olika  individer  på  samma  ort.  Hon  framhåller  även  att  individers  förhållningssätt  till 

hembygden  påverkas  och  bedöms  utifrån  funktion  och  social  status.  Alltså  skapas  olika 

attityder  till olika platser och ses som mer eller mindre attraktiva. Det är alltså  inte bara ens 

egen syn på sin lokala identitet utan även omgivningens åsikter kan påverka. Individers känsla 

av  lokal  identitet  kan  vara  olika  trots  att man  växt  upp  i  samma område. Gunnemark  visar 

även på att känslan av lokal identitet kan ha olika innehåll och innebörd för en individ under 

dennes  livstid.  ”Flyttning  som  är  förknippade  med  yrkeskarriär  eller  andra  yttre 
omständigheter  kan  vara  konfliktfyllda  för  dem  som  önskar  bibehålla  upplevelsen  av  lokal 
identitet”  (Gunnemark, 1998, s. 26). 

I  likhet  med  Gunnemark  intresserar  den  engelske  kulturgeografen  Fielding  sig  för  lokal 

identitet  och  dess  innebörd.  Han  diskuterar  så  kallade  rulltrapperegioner,  ett  geografiskt 

område där det  finns  särskilt  bra  förutsättningar  och underlag  för  individer  att  skapa sig en 

god  ekonomisk  yrkeskarriär.  Grundidén  i  Fieldings  diskussion  kring  rulltrapperegioner  är: 

”Trots  att  personer  har  samma  kvalifikationer,  exempelvis  utbildning,  och  likartad 
prestationsnivå har de mycket olika yrkes och klasskarriärer beroende på i vilken region de 
lever”  (Andersson, 2000, s. 111). Fielding menar att man kan påverka sin karriärsstege genom 
att  utnyttja  geografiska  skillnader  till  sin  fördel. Med  rulltrapperegioner  menar  Fielding  en 

region  som  lockar  unga  människor  i  början  av  sin  karriär.  I  en  rulltrapperegion  ska  de 

inflyttade och de som fötts där klättra på karriärstegen i större utsträckning än andra regioner i 

landet.  Verksamma  inom  en  rulltrapperegion  ska  också  flytta  därifrån  när  de  har  kommit 

högre  upp  på  karriärstegen,  till  ett  område  med  billigare  levnadskostnader  och  där  deras 

position ges mer respekt. Han ser att rulltrapperegioner har tre steg: att hoppa på rulltrappan, 

att  följa med rulltrappan uppåt och att kliva av  rulltrappan på en  högre nivå. Han ser också 

tydliga fördelar med rulltrappemetaforen, såsom att den betonar att var man bor kan påverka 

en individs livschanser (Andersson, 2000).
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Lokal identitet kan uppfattas eller definieras av olika faktorer. Emilsson och Lilja identifierar 

i  sin  bok  Lokala  identiteter  historia,  nutid,  framtid  (1998)  i  likhet  med  Gunnemark  den 
lokala  identiteten. De menar  att  lokal  identitet  kan  utformas  utifrån  de  förutsättningar  som 

finns  på  bygden,  så  beroende  på  hur  samhället  ser  ut  –  urbant  eller  landsbygd  –  formas 

individerna olika. Den  lokala  identiteten lever  i  individerna, men måste reproduceras genom 

individens  engagemang  och  mentalitet.  Men  den  lokala  identiteten  skapar  inte  bara 

gemenskap i samhället utan kan även skapa klyftor mellan individer från olika områden, den 

kan skapa ett ”vi” och ”dom” förhållande. Den lokala identiteten bör även bidra till kulturens 

utveckling, då vi ska vara öppna för andra människor (Emilsson & Lilja, 1998). 

Jonsson  inleder  sitt  kapitel  i  Lokala  identiteter  historia,  nutid,  framtid  (1998)  med  att 
fastställa: ”place matters”. Hon menar att  lokaliteten är av olika betydelse beroende på vem 

man är och var i livet man befinner sig. Den lokala identiteten skapas av ortens invånare, men 

även  av  utomstående  då  dessa  står  i  motsats  till  varandra  och  på  så  sätt  definierar 

hembygdskänslan.  Den  lokala  identiteten  är  dock  inte  en  egenskap  och  inte  heller  en  fast 

struktur,  utan  skapas  och  återskapas  i  takt  med  att  regionen  går  igenom  strukturella 

förändringar.  Den  står  dock  inte  frikopplat  från  annat  utan  den  lokala  identiteten  och 

hembygdskänslan är kopplad till personliga värderingar och erfarenheter. Olika individer har 

på så sätt en egen uppfattning av den lokala identiteten, det blir en emotionell upplevelse för 

individen. Det är där av vikt att sätta den lokala identiteten i kontext för att förstå skapandet 

av identiteterna. 

5. RESULTAT 
Vårt resultat har vi delat in i tre huvudkategorier, Hembygdskänsla, Skillnader mellan urbana 
miljöer och landsbygd samt Lokal identitet på arbetsplatsen. Genom att strukturera upp våra 
intervjupersoners svar i tre kategorier ges en översiktlig bild av vår empiri. 

5.1 Hembygdskänsla 
Vid  intervjutillfällena  berättade  respondenterna  om  sina  tankar  kring  den  egna  lokala 

identiteten, och hembygdskänsla.
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Adam  har  bott  i  Storstaden  ett  antal  år,  men  berättar  att  det  är  Småstaden  han  fortfarande 

kallar hemma, då det är där han har sin mamma. Åker han ”hem” så är det till Småstaden. Till 

skillnad  från Adam är Filip  född  i Storstaden och har många minnen som knyter honom till 

Storstaden. De platser  han passerar dagligen påminner  honom om olika perioder  i  hans  liv. 

Han säger: 

”Det är klart man känner en lokal identitet, på nåt sätt gör man väl det. Jag vet 
bara inte hur den uttrycker sig.”  

Harald menar att han känner av en hembygdskänsla eftersom han har bott i Småstaden större 

delen av sitt liv och har släkt och vänner kvar där. Att han bott där länge och har familjen kvar 

har  skapat  starka  band  till  orten.  I  likhet med Harald  är Caesar  uppvuxen  i  Småstaden och 

känner  en  påtaglig  skillnad  mellan  Småstaden  och  Storstaden.  I  Småstaden  känner  alla 

varandra,  vilket  skiljer  sig  från  Storstaden,  och  flytten  har  inneburit  en  förändring.  Erik 

berättar även han om hur det är att flytta från Småstaden till Storstaden och hur hans identitet 

formats av detta. Han berättar om en  skillnad  i  värderingar på de olika orterna, och han  får 

förhålla sig på olika vis mot vännerna på de olika orterna: 

” Ja alltså det är så, när man åker tillbaka då så, så har ju folk fördomar liksom 
om Storstadsbor och hur man blir när man bor där. Som liksom läggs på en. Man 
får  väl  liksom, man  får  liksom alltid  höra.  Samma  sak  liksom när man umgås  i 
grupper  där  det  bara  är  folk  härifrån,  eh  att  folk  har  fördomar  mot  folk  som 

kommer  utifrån,  absolut.  […] Så  då  blir  det  ju  liksom mer  att man  tar med  sig 
olika  identiteter  från  de  olika  ställen  man  kommer  ifrån.  […]  Däremot  så,  så 
Storstaden  är  ju  liksom  lite  speciellt  så  där  att  man  får  ju  liksom,  man  får  en 
väldigt tydlig personlighet om man kommer nån annanstans ifrån, man hamnar ju 

i ett fack på en gång.”  

Även  Filip  känner  av  hur  den  lokala  identiteten  blir  mer  påtaglig  då  han  rör  sig  i  andra 

sammanhang,  eller  på  andra  orter.  Han  kände  sig  mer  som  en  Storstadsbo  då  han  tidigare 

pluggade i Småstaden. Gustav känner, i likhet med Filip, av sin lokala identitet mer när han är 

utanför Storstaden. Då han är uppvuxen och stannat kvar i Storstaden har han inte reflekterat 

så mycket över sin lokala identitet eller huruvida han känner av en hembygdskänsla, och har 

svårt  att  känna  en  riktig  Storstadsidentitet.  Han  trivs  dock  bättre  i  Storstaden  där  det  finns
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utrymme att uttrycka sin  individualitet, där finns  inga  fasta ramar att anpassa sig efter. Men 

gemenskap  i  Storstaden  känner  han  bara  i  mindre  grupper  av  vänner  och  bekanta.  Han 

påpekar  att  då  han  träffar  Storstadsbor  utanför Storstaden  känner  han  en  gemenskap,  vilket 

förstärker  känslan  av  att  Storstaden  är  en  del  av  identiteten,  likt  den  då  han  träffar  andra 

svenskar utomlands. Han säger: 

”Eh ja det är väl kanske bland annat på reaktioner från folk speciellt på mindre 
orter och man märker plötsligt att man pratar annorlunda och så. Eh… och som 
sagt speciellt mindre orter där det är väldigt mycket som en hem, en bygdkänsla 
och att de, en sammanhållning att de pratar likadant och är likadana och sådär. 

Då känns det verkligen att man kommer utanför, ja utifrån och liksom, så.”  

Bertil  känner  ingen  direkt  anknytning  till  varken  Storstaden  eller  Småstaden.  Han  är 

uppvuxen  i Storstaden, men har pluggat  i Småstaden. Då det  var dags att  söka  jobb  var en 

hembygdskänsla  inget  som  vägde  in,  utan det  var  lätt  att  flytta. Han  berättar  även  hur  han 

säger att han är från Storstaden istället för att nämna sin hemkommun som är en mindre del av 

Storstaden. Detta  beror  på  att  han  inte  känner  någon direkt  anknytning  till  hemkommunen. 

Han anser dock att människor från landsbygden har en tendens att nämna sin hemkommun då 

det finns en större sammanhållning där orten inte är en del av en storstad. David som även han 

är  uppvuxen  i  Storstaden,  har  ett  liknande  förhållande  till  sin  hemort  och  säger  sig  inte  ha 

någon  hembygdskänsla  över  huvud  taget.  Johan  är  från Småstaden  och  berättar  att  han  har 

sina föräldrar kvar där, så han åker gärna dit och hälsar på men vill aldrig flytta tillbaka själv. 

Han  ser  inte  till  en  hembygdskänsla  utan  ser  sig mer  som en  världsmedborgare. Han  säger 

även att han bott så länge i Storstaden att han känner sig lika mycket som en Storstadsbo som 

en Småstadsbo. Ivar från Småstaden, vill  i  likhet med Johan  inte  flytta tillbaka dit, men han 

känner däremot av en hembygdskänsla då han har släkt kvar och gärna spenderar semestern 

där. 

5.2 Skillnader mellan urbana miljöer och landsbygd 
Våra  respondenter  beskrev  i  våra  intervjuer  sina  tankar  kring  eventuella  skillnader  mellan 

storstadsmänniskor och landsbygdsmänniskor, kring gemenskap och anonymitet.
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Adam som är inflyttad till Storstaden från Småstaden sen ett antal år berättar att han inte tror 

att  man  kan  särskilja  personer  på  grund  av  var  man  kommer  ifrån.  Dock  tycker  han  att 

människor är olika men att det  inte beror på  ifall man  är  från  landsbygden eller  storstaden. 

När  vi  ber  honom  kommentera  påståendet  ”alla  från  storstaden  är  hetsiga”  ser  han  denna 

egenskap hos ganska många ifrån Storstaden, men att det inte skiljer sig ifrån andra storstäder 

i Sverige. Dock upplever han att det finns en skillnad mellan landsbygden och storstäderna. I 

likhet  med  Adam  kommer  Caesar  också  ifrån  Småstaden  och  han  ser  inte  heller  någon 

skillnad mellan  en  landsbygdsbo  och  en  storstadsmänniska,  men menar  att man  ändrar  sitt 

beteende beroende på var man är. Han säger: 

”Om man bor  där  väldigt  länge  så  kanske man  faller  in  i  det  tempot. Men bor 
man i en stad då går allting mycket snabbare, man anpassar sig. Lite grann är det 
nog så, men det har nog mer med att tempot är annorlunda.”  

David  är  uppvuxen  i  Storstaden  och  bor  fortfarande  kvar,  men  har  inte  reflekterat  över  att 

personer  från  landsbygden  skulle  vara  annorlunda.  När  han  ska  beskriva  en  person  från 

landsbygden ser han inte några andra egenskaper hos dem än hos en person ifrån Storstaden. 

Filip är i likhet med David uppvuxen i Storstaden och tvekar lite i sitt svar när vi ber honom 

diskutera påståendet ”alla från landsbygden är långsamma”. Han säger: 

”Nä. Nu ska man svara ärligt (skratt). Nä, alltså, nä det tycker jag inte. De är lite 
sävligare i många fall, men långsamma vet jag inte.”  

Filip berättar vidare att han tycker att det beror på vilken landsbygd man kommer ifrån och att 

det går långsammare i Norrland. Han säger att det givetvis finns hetsiga personer i Storstaden, 

men han tror att det beror på vilken yrkesroll och i vilken bransch man jobbar. Han fortsätter 

diskutera egenskaper och säger att allt givetvis bottnar i en personlighet. Själv känner han att 

det medför vissa nackdelar att komma ifrån Storstaden. Han tycker att storstadsbor uppfattas 

som  farliga och kaxiga av personer  ifrån andra delar  av  landet, och att detta har  lett  till  att 

storstadsbor  fått  ett ganska  jobbigt  rykte. Vid  flertalet  tillfällen  har  han känt  att han  behövt 

förklara sig lite just eftersom han kommer ifrån Storstaden och ser sitt ursprung mer som en 

nackdel  än  en  fördel.  Gustav  som  kommer  ifrån  Storstaden  berättar  att  han  inte  tycker  att 

påståendet  ”alla  från  landsbygden  är  långsamma”  stämmer,  men  förklarar  varför  dessa 

fördomar kan finnas. Han förklarar:
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”Det kanske är för att det inte finns riktigt den här stressen som när man springer 

igenom  centralen  på  morgonen.  Och  det  bara  är  människor  överallt  och  alla 
springer åt olika håll. Då kan det kännas som att alla människor är jättesnabba. 
Så kommer man ut på landet och ser inga människor, det är tyst och stilla.”  

Bertil  som  är  uppvuxen  i  Storstaden,  men  som  bott  i  Småstaden  då  han  tidigare  pluggade, 

berättar att han tycker att personer  ifrån landsbygden är mer  tålmodiga om man  jämför med 

personer  ifrån Storstaden. Han säger att ett kännetecken för en person ifrån Storstaden är att 

de  går  i  rulltrapporna  och  att  personer  ifrån  mindre  städer  är mindre  stressade  över  huvud 

taget. När vi ber honom kommentera påståendet ”alla ifrån storstaden är hetsiga” säger han att 

det är mer personlighet än härkomst och det som skiljer personer ifrån landsbygd och storstad 

åt är att storstadsmänniskan försöker få in mer på sin dag och är mer stressad. Flera av våra 

andra intervjupersoner nämner också stressen i Storstaden jämfört med lugnet på landet. Karl 

som  själv  kommer  ifrån Småstaden menar  också  att  personer  ifrån  landsbygden  anses  vara 

långsamma eftersom de inte är så stressade. Han säger: 

”Egentligen är de kanske inte långsammare, utan de behöver inte stressa som vi i 

storstan.”  

Harald som är inflyttad ifrån Småstaden till Storstaden tycker att landsbygdsmänniskor inte är 

långsamma, men han tror att de för en långsammare livsstil. Han menar att det är en myt att 

personer  ifrån  landsbygden  är  långsamma  och  att  det  inte  stämmer,  men  att  många  ifrån 

Storstaden  tycker  så.  I  likhet  med  Harald  är  även  Erik  inflyttad  ifrån  Småstaden  till 

Storstaden.  Erik  tycker  att  han  får  bekräftelse  på  att  personer  ifrån  landsbygden  är 

långsammare när han kommer dit. Han ser speciellt en skillnad mellan olika generationer och 

då speciellt när han talar med de som är en generation äldre än honom själv. Han säger: 

”Näaa, nu ska man  ju  inte generalisera men,  jag kan nog hålla med dig om att 
man har, att man har en approach som ger kanske ett långsammare intryck.”  

Erik tycker inte att alla ifrån Storstaden är hetsiga, men han tycker däremot att personer ifrån 

Storstaden tycker att saker ska gå snabbare. Han vill  inte säga att de är hetsiga eftersom han 

tycker att det är ett så laddat uttryck.  Istället säger han att det är ett mer hektiskt tempo och
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mer fokus på karriär i Storstaden. Han beskriver personer från Storstaden som individer, som 

är mer intresserade av vilken bild man ger av sig själv gentemot andra. Han tycker det är svårt 

att förklara, men han säger att han upplever att de från Storstaden lägger vikt vid var och hur 

man bor. Han fortsätter: 

”Ehm  jag  tror att man har,  jag upplever att de  från storstan har helt  enkelt  en 

mer såhär, en gemensam norm för hur någon ska vara. […] Det liksom låter som 
att de är väldigt mycket mer ytliga. Men det är lite så som man kan uppleva det. 
Faktiskt.”  

Även  Ivar,  som  själv  är  inflyttad  ifrån  Småstaden  upplever  att  det  är  en  annan  livsrytm  i 

Storstaden. Men trots detta vill han inte påstå att människor ifrån landsbygden är långsamma. 

I likhet med Ivar är även Johan inflyttad ifrån Småstaden. Han tycker inte heller att personer 

ifrån landsbygden är långsamma. Han säger att han tror att dialekter har en viss påverkan till 

att  denna  uppfattning  kan  finnas,  och  berättar  om  hur  han  hade  gått  tillväga  vid  ett 

anställningstillfälle  för  en  säljare.  Han  förklarar  att  en  viss  typ  av  dialekt  ger  fördelar  vid 

dessa situationer då den ger intryck av att personen är trevlig och pålitlig. Han tycker även att 

vissa dialekter kan vara en nackdel för individen och säger: 

”Har man sen för bred dialekt då kan man nästan låta  lite, som att man inte är 
med i matchen.”  

När vi ber honom beskriva en person ifrån landsbygden säger han att man kanske litar mer på 

en person därifrån. Han fortsätter och säger att personer  ifrån Småstaden inger förtroende då 

de pratar lite långsammare och inte heller säger så mycket. Han tycker däremot att en person 

ifrån Storstaden pratar för mycket och därmed förlorar en del av sitt förtroende. 

I diskussionen kring påståendet om att  ingen  ifrån  landsbygden kommer att bli  långvarig på 

ett arbete i storstaden säger Gustav att han tror det är väldigt olika. Han tror också att det finns 

många i Storstaden som är inflyttade ifrån landsbygden och som har jobbat i Storstaden under 

en längre tid. Att personer drar sig inåt städerna tror han ses som ganska normalt och säger: 

”…det är inget konstigt att det kommer folk från landet och bosätter sig här och 
jobbar och stannar här.”
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Däremot tror Gustav att det kan ses  som  lite konstigt om man  flyttar ut  från Storstaden  till 

Småstaden,  och  att man möts  av  lite  större  tvivel  om man  flyttar  ut  än  om man  flyttar  till 

Storstaden. Adam  som  växt  upp  i Småstaden,  men  som  bott  i  Storstaden  en  längre  tid  har 

funderat på att flytta till en mindre ort men tycker att det är huvudsakligen en bra lösning med 

arbete  som  är  avgörande.  Adam  har  själv  flertalet  gånger  sett  personer  ifrån  landsbygden 

flytta till Storstaden för att senare flytta tillbaka igen. Han tror inte att det beror på några stora 

skillnader mellan personer  ifrån  landsbygd och  storstad, utan mer  hur  väl man anpassar  sig 

som  inflyttad  till Storstaden. Om man  skulle  flytta  tillbaka  tror han  att det  beror  just på att 

man inte har kunnat anpassa sig tillräckligt väl till miljön i Storstaden. Han tar sig själv som 

ett  exempel på en person  från  landsbygden som  stannat kvar  i Storstaden. När vi  ber Bertil 

diskutera kring påståendet att  ”ingen  ifrån storstaden kommer  bli  långvarig på ett  arbete på 

landsbygden” tycker han att det är svårt att säga ”ingen”. Han resonerar kring att han tror att 

det finns färre arbeten att söka på landsbygden och det därför  lättare blir så att man blir  låst 

till det arbete man får. Sen tycker han att det är lite mer av en kultur att stanna kvar längre på 

ett  arbete  på  landsbygden,  men  inflikar  återigen  att  det  kan  ha  att  göra  med  det  mer 

begränsade utbudet. Dock tror han att det är större sannolikhet att man flyttar på sig igen om 

man kommer ifrån en storstad och har flyttat till landsbygden. Han säger: 

”Man har det i sig. Jag tror att de har lättare att flytta på sig.”  

Ivar  som  själv  kommer  ifrån  Småstaden  tror  att  en  person  från  Storstaden  har  svårare  att 

anpassa sig till Småstaden än tvärtom. Detta på grund av att han tror att de tycker att det är för 

lugnt  i  Småstaden. Han känner  inte  heller  någon  som  har  en  större  önskan  att  flytta  till  en 

mindre ort och han tror  inte heller att det är många personer som vill  flytta  från Storstaden. 

Däremot tycker han att påståendet om att ingen ifrån landsbygden kommer bli långvarig på ett 

arbete i storstaden är felaktigt. 

Harald  som  är  inflyttad  till  Storstaden  tycker  att  det  inte  är  skillnad  på  gemenskapen  på 

landsbygden jämfört med gemenskapen i Storstaden. Dock ser han att det är lättare att träffa 

folk regelbundet i en mindre stad och att detta kanske medför en känsla av en mer omfattande 

gemenskap.  I  Storstaden  träffar man nya  främlingar  hela  tiden  och  känner  att man  inte  har 

något gemensamt att relatera till. Caesar som också kommer ifrån Småstaden ser den största 

skillnaden mellan ett stort och ett litet samhälle i hur man känner folk. Eftersom det är mycket
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färre människor i en mindre ort finns det större möjlighet att lära känna fler, i en storstad finns 

det  så  mycket  människor  att  det  är  omöjligt  att  känna  gemenskap med  alla.  Adam  ser  det 

personliga  utrymmet  som  en  begränsning  för  gemenskap. Han  säger  att  grannrelationer  på 

landsbygden kanske kan vara bättre, men att det beror på hur man valt att bo. Han fortsätter 

och  säger  att  om  man  bor  i  ett  höghus  och  har  många  grannar  skapas  det  fler 

irritationsmoment  och med  lite  mer  utrymme  hade  relationerna  kunnat  vara  mycket  bättre. 

Erik  som  själv  kommer  ifrån  landsbygden  menar  att  det  krävs  lite  mer  ansträngning  som 

nyinflyttad till Storstaden än vad det gör på landsbygden. Man lär inte känna sina grannar på 

samma sätt  i Storstaden som  i Småstaden och detta kan bero på att det finns så mycket mer 

folk  i Storstaden. Till  skillnad  från Erik är Bertil uppvuxen  i Storstaden. Han tycker  i  likhet 

med Erik att just mängden personer påverkar känslan av gemenskap. Bertil säger: 

”Det är ungefär som när du kommer in på en fest och det är några få personer 

där då går du runt och hälsar på alla. Men sen när det börjar bli några stycken 
då slutar man. Du går inte runt och hälsar på 70 personer. Du kommer ändå inte 
ihåg vad alla heter. Det är lite grann som att det är så mycket folk att man skapar 
sin egen lilla värld.”  

Även Gustav har reflekterat över antalet personer på orten. Han menar att den anonymitet som 

finns i Storstaden kan vara en fördel, men även en nackdel. Han ger exempel på då en person 

gör  sig  illa  på  gatan.  Bor  man  i  Storstaden  tänker  man  att  någon  annan  tar  hand  om  den 

skadade  personen,  alla  går  bara  förbi.  Men  om  man  ser  en  person  som  är  skadad  på  en 

landsväg och det bara är  en person som passerar  så måste den personen  hjälpa  till. Han ser 

fördelar med anonymiteten  i Storstaden eftersom han tycker att man kan vara en  i mängden 

och  bara  för att man  är  lite annorlunda  sticker man  inte ut. Han  tror även att det är många 

människor som flyttar in till Storstaden eftersom att de känner sig annorlunda och att de kan 

vara  sig  själva  i Storstaden utan att någon reagerar. Trots detta reflekterar han över att man 

behöver vara väldigt självmedveten i storstaden eftersom man ständigt är betraktad. Ivar som 

är inflyttad till Storstaden tycker att personer i Storstaden har en annan moral än individer på 

landsbygden.  Han  tror  att  man  kanske  är  mer  hänsynsfull  mot  andra  människor  på 

landsbygden. Han säger:
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”Man kanske inte är lika streberaktig om jag säger så att, att man bara sätter sig 
själv först i alla lägen. Och det, för det är väl ett storstads, sätt att vara i storstan. 

Som man kanske inte är på mindre ställen.”  
Ivar tycker sig också se anonymiteten i Storstaden då han står  i busskön och på bussen. Han 

tycker att folk tittar åt ett annat håll och ser detta som ett tydligt tecken på anonymiteten. Det 

tycker han är lite konstigt, och har därför börjat hälsa på folk i det området han bor, vilket han 

tror uppskattas av de övriga boende. I likhet med Ivar menar Bertil att det är skillnad mellan 

Storstaden och Småstaden just i detta fall. När han tidigare bodde på en mindre ort, kände han 

igen  folk  på  gatan  och  hälsade.  Han  berättar  om  hur  han  började  åka  längdskidor  på 

landsbygden, och när han  var ny  i  spåret  tyckte  han att det var konstigt att man hälsade på 

varandra. Men  efter  ett  tag vande  han  sig  och  började  hälsa  på  andra. Han  berättar  att  alla 

hälsade  på  varandra  där. När  han  sedan  kom  ner  till  Storstaden  och  körde  längdskidor  och 

mötte någon i spåret så hälsade självklart han också, då tror han säkert att de han mötte tyckte 

att han var en dåre. Han säger att folk är lite mer öppna på landsbygden. Johan som kommer 

ifrån Småstaden tycker att storstaden är mer anonym, men att det kan finnas en viss form av 

gemenskap  om  man  flyttar  till  ett  litet  villaområde.  Dock  har  han  själv  inte  hälsat  på  alla 

boende på sin gata där han har bott i tre år och han säger: 

”Man  har  ju  ingen  gemensam  grund  och  man  kanske  inte  vet  hur  länge  man 
stannar och därför känns det kanske inte lönt att knyta de djupare kontakterna.”  

Filip  som är uppvuxen  i Storstaden  tycker  inte att det är  större gemenskap på  landsbygden, 

men att den däremot kanske är mer synlig på landet. Detta tror han beror på att samhället är 

mindre och därför känner alla varandra. Dock tror han att man i Storstaden har fler kontakter 

än på landsbygden, men att man i Storstaden har fler ytliga kontakter. 

5.3 Lokal identitet på arbetsmarknaden 
Hur spelar den lokala identiteten in på arbetsmarknaden? Vi ställde under intervjuerna frågor 

kring hur  respondenternas anställningstillfällen  sett ut och om den  lokala  identiteten  tagits  i 

akt  vid  dessa  tillfällen. Men  även  hur  deras  arbetssituation  ser  ut  idag  och  huruvida  deras 

lokala identitet är en faktor i arbetslivet.
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Ivar  berättar  om  hur  det  gick  till  när  han  blev  anställd  på  ITföretaget.  Det  ställdes  frågor 

kring  vad  han  jobbat med  förut,  intressen,  utbildning  och  var  han  kom  ifrån. Han  vill  inte 

påstå att det lades någon vikt vid den lokala identiteten, och tror heller inte att det faktum att 

han är  från Småstaden spelade  in vid anställningen. Dock så känner han att det genom  livet 

varit positivt att komma från Småstaden och har alltid uppfattat det som en fördel  i  liknande 

situationer. Han säger även att han sannolikt skulle ge  folk  från Småstaden en  fördel vid ett 

anställningstillfälle. Han upplever själv att det varit  lättare att få  jobb i Storstaden än på den 

egna orten eller  andra Småstäder. Filip kände  inte att det  lades  någon vikt vid  varifrån  han 

kommer vid anställningstillfället, men reflekterade över varför det kan vara så. Han säger: 

” Inte ett dugg. Det  tror  jag inte. Men jag pratar ju storstadska så det kanske är 
det, det kanske är därför.”  

Bertil märkte att det  lades vikt vid varifrån han kom då han sökte jobb på en annan ort. Då 

han kommer från Storstaden och sökte jobb i Småstaden fick han frågor kring vad som knöt 

honom till orten. Han berättar: 

”Möjligtvis när  jag blev anställd  i Småstaden eftersom jag inte bodde i  stan då. 

Då undrade de vad jag hade för anknytning dit, eftersom man inte anställer någon 
som inte har någon anknytning till stan.”  

Harald berättar att det ställdes frågor kring hans bakgrund och varför han bestämt sig att flytta 

vid intervjutillfället, men han berättade att det var hans första val att flytta. Att han sökte sig 

till Storstaden innebar en flytt, men han har aldrig känt att han blivit annorlunda behandlad på 

grund  av  att  han  är  från  Småstaden.  Johan  berättade  att  han  var  från  Småstaden  vid 

anställningstillfället, men tycker inte heller att det lades vikt vid var ifrån han kom. Något han 

dock  poängterade  var  att  han  sökte  jobbet  då  det  var  brist  på  teknikarbetare,  och  han  tror 

därför att så länge man hade rätt kompetens fick man jobbet. Han säger: 

”Nej. Men  det  var  ju  som  sagt  ett  väldigt  sug  efter  arbetskraft.  Hade  det  varit 
lågkonjunktur hade det kanske varit mer relevant, jag vet inte. Men just nu är det 

mer så att om man har rätt kompetens så får man börja hos oss.”
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Bertil säger  i  likhet med Johan att det var kompetensen som var viktigast när han anställdes, 

men vid anställningstillfället frågade de ändå om hans bakgrund. Erik har däremot en annan 

berättelse,  i  hans  fall  blev  hans  bakgrund  och  boendesituation  en  faktor  i 

rekryteringsprocessen  då  han  till  en  början  valde  att  pendla  från  Småstaden  till  jobbet  i 

Storstaden. Han berättar: 

”Eh  ja,  på  sätt  och  vis.  Eftersom,  jag  hade  inte  tänkt  först  och  flytta  till 
Storstaden. Och eh det fanns väl en viss oro då,  från rekryterarnas  sida, att om 
marknaden svängde då, om det skulle komma mer jobb, att jag skulle byta jobb till 
nåt mer närmare där jag bodde. Så jag var tvungen att vara ganska tydlig att jag 

liksom  inte  skulle göra det.  […] Eh ja eller det blev väl mer  som kommentarer: 
Ja, du bor ju i Småstaden och du håller på och pendlar, är det nånting du tror att 
du kommer att klara av? sådär… Jag sa väl att det inte skulle va några problem, 
och skulle det vara det så får jag väl flytta. 

Efter att ha pendlat i ett år blev det dock för jobbigt så Erik valde att flytta till Storstaden. Vid 

ett tidigare jobb kände han av att bo i Småstaden blev ett hinder för karriären. Det blev något 

negativt  att  inte  kunna  stanna  kvar  när  det  behövdes  på  jobbet,  utan  istället  behöva  passa 

tågtider eller långa restider med bil. David bodde också i en småstad nära Storstaden men fick 

inte samma frågor kring pendlandet som Erik berättade om. En av de som intervjuade David 

för  jobbet bodde på samma ort och nämnde att det gick bra att pendla. Det sågs därför  inte 

som ett hinder att han bodde kvar i Småstaden. 

”De frågade inte heller om jag skulle flytta hit, utan eftersom jag sökte jobbet så 
antog de per automatik att jag skulle ta mig hit varje dag.”  

Arbetssituationen  lockar många till Storstaden berättar Johan, och han tror att det är en stor 

faktor  till  att många  flyttar  från  landsbygden.  Blir  man  sedan  kvar  bygger  man  upp  ett  liv 

utifrån Storstadens  förutsättningar. Han säger även att det  finns de som flyttar till småstäder 

och jobbar några år för att prova en annan livsstil. Men han har även vänner från Storstaden 

som flyttat ut permanent. När han ser  till  sig själv har han blivit van vid Storstadens utbud, 

och tror många därför blir kvar i Storstaden eller kommer tillbaka. 

David ser också Storstaden som en bra utgångspunkt i arbetslivet. Han tror att många flyttar 

till Storstaden för ett första jobb och få igång karriären. Han säger att vissa kan bli kvar, men
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att man som inflyttad har en benägenhet att flytta tillbaka. Filip har  liknande tankar kring de 

som flyttar för jobbet. Han säger att flyttar man för jobbet kommer man inte bli långvarig på 

den nya orten, om det är på landsbygden. Han skulle själv aldrig flytta till en mindre ort för ett 

jobb. Även om det  var  drömjobbet  ser  han  inte  sig  själv  kunna  flytta,  då  han  skulle  sakna 

storstadspulsen. Endast privata skäl skulle få honom att flytta. 

Adam  som  själv  flyttat  från  Småstaden  till  Storstaden  tar  sig  själv  som  exempel  när  han 

resonerar kring huruvida många blir kvar på jobb i Storstaden då de kommer utifrån. Han har 

valt att stanna och känner nu att han anpassat sig till miljön. Han ser dock att andra kan ha 

svårare med Storstadsmiljön och det finns därför risk att de flyttar tillbaka till Småstaden. Erik 

beskriver Storstaden genom att peka på ett hektiskt tempo och ett karriärfokus som inte är lika 

påtagligt på landsbygden. David beskriver det genom att säga: 

”Äh, det enda som är jobbmässigt, är att man kanske här i Storstaden lägger lite 
mer  vikt  vid  karriären. Man  jobbar  kanske  även  lite  mer  tidigare  så  att  familj 

kommer lite senare.”  

Det höga arbetstempot  i Storstaden  tror han gör att många väntar med  familj och mängden 

jobb  gör  att  man  då  blir  kvar.  Detta  ser  han  som  något  både  inhemska  och  inflyttade 

storstadsbor  lever  efter.  Filip  tror  att  de  som  flyttat  in  kan  komma  att  stanna  då  de  funnit 

boende och  jobb, men att karriärsmöjligheterna  i Storstaden kan göra att man byter  jobb på 

orten. I Storstaden finns även mer pengar och han tror det är en anledning till många blir kvar. 

Det är inte bara jobbet som ger pengar utan även bostadsmarknaden kan bidra. Storstaden har 

även  utrymme  för  utveckling  och  kan  vara  en  anledning  till många  flyttar  in  och  blir  kvar. 

Han ser dock att när det är dags att bilda familj finns det många som flyttar ut från Storstaden 

för att rota sig på en lugnare plats. Bertil ser flera anledningar till att människor flyttar på sig. 

Jobbet har en stor del i det, och han tror att om man trivs på jobbet stannar man kvar. Han har 

flera vänner som flyttat mycket, men han ser det som ett resultat av deras bransch. Åldern har 

också en del  i det, han säger att då man har gjort karriär och bildat  familj  får man ett annat 

perspektiv och är mer benägen att stanna kvar. 

Då David fick sitt första jobb var det genom hans pappa, och han kände därför att det var hans 

kontakter  som  var  i  fokus  och  inte  hans  geografiska  bakgrund.  På  jobbet  kunde  han  sedan 

knyta  fler  kontakter, och  detta  tror  han  är  lika  på  alla  arbetsplatser  i  storstad  som  småstad. 

Dock ser han att det kan vara svårt att knyta kontakter utanför jobbet i Storstaden då den kan
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vara  anonym.  För  att  finna kontakter  utanför  jobbet  tror  han  att man  får  söka  sig  till  andra 

organisationer,  genom  träning  eller  dylikt.  Filip  pratar  också  om  vikten  av  kontaktnät  i 

Storstaden.  Han  pluggade  på  annan  ort,  men  återvände  sedan  till  Storstaden  för  att  börja 

jobba. Genom att han var uppvuxen i Storstaden hade han ett bra kontaktnät att luta sig mot 

och  som även  hans  vänner  från  andra  orter  kunde  ta  del  av  när  det  var  dags  att  söka  jobb. 

Gustav har också fått flera jobb genom kontakter och detta kan han knyta till att han alltid bott 

i Storstaden och därför  skapat en  bas  att  stå på.  I de situationerna har  han känt av att hans 

lokala identitet har haft en inverkan i arbetslivet. 

Då  vi  bad  respondenterna  ta  ställning  till  huruvida  människor  från  landsbygden  blir 

långvariga på ett arbete i Storstaden, reflekterade de kring hur arbetssituationen påverkas av 

den lokala identiteten. Erik ser  inte någon skillnad mellan Storstaden och Småstaden i denna 

aspekt. Men han reflekterar över att många numera inte blir så långvariga på sitt arbete, utan 

man byter  jobb oftare än  förr. Han tror dock att då man valt en  livsstil,  i storstaden eller på 

landsbygden, så är man benägen att stå fast vid den. Med livsstilen ser han att yrkesrollen och 

orten är två viktiga faktorer. Gustav säger också att det finns många som kommer utifrån och 

flyttar till Storstaden för att sedan stanna. Han tror att de väljer att stanna om de hittar ett jobb 

som de verkligen trivs med. 

6. ANALYS 
Vi  kommer  här  tillämpa  våra  teoretiska  uppställningar  kring  vårt  resultat  och  våra 

frågeställningar  samt  knyta  samman  teori  och  empiri.  Våra  elva  respondenters  tankar  och 

funderingar tolkas i denna del för att kopplas till de teorier vi redogjort för. Analysen kommer 

att följa samma struktur som vår resultatdel, indelad i tre teman: Hembygdskänsla, Skillnader 
mellan urbana miljöer och landsbygd, och Lokal identitet på arbetsmarknaden. 

6.1 Hembygdskänsla 

Genom  våra  intervjuer  tycker  vi  oss  se  att  våra  respondenter  till  viss  del  känner  av  en 

hembygdskänsla  till  sin  uppväxtort.  Vi  ser  inte  någon  skillnad  mellan  storstadsbor  och 

landsbygdsbors  känsla  till  hemorten. Dock  kan  vi  uttyda  skillnader  i  hur  de  tänker  om  sin 

uppväxtort. Gunnemark (1998) skriver att man kan uppleva en emotionell förankring till både 

platsen  och  de  individer  som  befinner  sig  där.  En  respondent  berättar  att  han  känner  en 

emotionell känsla  till platsen,  som passeras dagligen och påminner  honom om minnen som 

knyter  honom  till  uppväxtorten.  Våra  respondenter  som  har  flyttat  ifrån  sin  uppväxtort
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berättar  även  de om den  emotionella  känslan  de har  till  orten. Här  ser  vi  skillnader mellan 

storstadsbor  och  inflyttade  till  Storstaden.  De  inflyttades  tankar  kring  sin  uppväxtort  rör  i 

större grad de människor de har kvar på uppväxtorten, såsom familj och vänner. De personer 

som  stannat  kvar  på  uppväxtorten  nämner  i  större  utsträckning  platser  som  skapar  en 

tillhörighet  till orten. Gunnemark menar att man måste underhålla  sin  lokala  identitet för att 

den  skall  bibehållas.  Vi  menar  att  detta  görs  av  våra  respondenter  då  de  blir  påminda  om 

platser de upplever har del av sin lokala identitet, samt då de besöker familj och vänner. Även 

Emilsson  och  Lilja  (1998)  fokuserar  på  att  den  lokala  identiteten  är  något  som  var  individ 

måste engagera sig i för att den ska reproduceras. 

Våra  respondenter  reflekterar  även  över  en  skillnad  i  hur  man  känner  människor  i 

Storstaden respektive landsbygden. Detta är något en respondent tänkt på, då han själv flyttat 

från en mindre ort till Storstaden. Detta stärker Simmels (1981) teori kring den mängd intryck 

man blir utsatt för i en storstad. Vi tror att dessa intryck kan påverka de relationer som finns i 

en  storstad, då det är  en omöjlighet att hantera alla  intryck man blir utsatt  för. Vi  har även 

reflekterat över att det är en inflyttad respondent som säger detta, och vi tror att de inflyttade 

får ett annat synsätt kring detta då de märker av en skillnad från sin ursprungsort. Detta är inte 

så konstigt, eftersom de som bott kvar på sin uppväxtort hela sitt liv, inte på samma vis blivit 

utsatta  för  några  bestående  skillnader  eller  har  något  annat  att  jämföra med. En  respondent 

berättar att han upplever skillnader i värderingar på de olika orterna, och att hans identitet har 

påverkats  och  förändrats  genom  flytt,  något  som  bekräftar  Emilsson  och  Liljas  teori  kring 

utformning av lokal identitet. De skriver att beroende på hur samhället är uppbyggt och vilka 

förutsättning som finns, formas individer olika. Jonsson (1998) skriver att lokal  identitet inte 

är  en  fastställd  egenskap,  utan  något  som  skapas  och  förändras  i  takt  med  samhället  och 

individens värderingar och erfarenheter. Denna teori styrks av respondentens berättelse om att 

hans identitet formats då han flyttat. Denna berättelse tyder på att den lokala identiteten inte är 

fastställd, utan något som kan ändras beroende på tid och rum. 

En  respondent  beskriver  de  tillfällen  då  han  sökte  jobb  på  annan  ort, och  var  tvungen  att 

flytta. Detta upplevde han inte som en uppoffring eller som något svårt, då han säger att han 

inte  hade  någon  anknytning  till  platsen  och  därför  inte  heller  hade  en  lokal  identitet. Detta 

styrker  teorierna om  lokal  identitet, som säger att den  lokala  identiteten är något som måste 

upplevas  och  som  kräver  engagemang  ifrån  individen.  Vi  menar  att  våra  respondenter  har 

märkt  av  sin  lokala  identitet,  eller  bristen  på  lokal  identitet  då  de  sökt  arbete  på  annan  ort. 

Dock har detta kanske inte varit något de reflekterat över tidigare. Våra respondenter har både 

berättat om att de känner en stark känsla till uppväxtorten, men även att de har förändrat sin
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lokala identitet till den ort de bor i  idag. Även har vi fått ta del av berättelser som beskriver 

hur  de  inte  alls  känt  av  en  hembygdskänsla.  Att  det  finns  dessa  skillnader,  kopplar  vi  till 

Gunnemark  (1998)  som skriver att känslan av  lokal  identitet  är  individuell, då  inte alla  har 

samma möjligheter eller uppväxtvillkor som någon annan vilket påverkar. De har berättat om 

hur de upplever att det är en större gemenskap i mindre grupper, något som bekräftar Simmels 

teori kring den blaserade attityden som uppstår på grund av den mängd intryck man blir utsatt 

för i Storstaden, och Tönnies (2001) teori om ett Gemeinschaft i mindre samhällen, men även 

inom  en  mindre  grupp  i  ett  större  samhälle.  En  respondent  upplever  att  det  är  en  mycket 

starkare  känsla  av  gemenskap  inom  en  mindre  grupp,  medan  en  annan  upplever  det  helt 

annorlunda. Detta är något  som kan kritisera och strida emot Simmels och Tönnies  teorier. 

Istället  stärker  det  återigen Gunnemarks  teori  om  lokal  identitet  som något  individuellt. Ett 

par respondenter märker av hur deras lokala identitet stärks, då de befinner sig på andra orter 

än  sin  bostadsort.  En  respondent  berättar  om  hur  han  formar  sin  identitet  utifrån  de 

sammanhang han  befinner  sig  i. Detta tror vi kan bero på de  fördomar  som respondenterna 

berättar att de känner av, att de därför  tonar ner sin  lokala  identitet  i vissa sammanhang. Vi 

tror  inte att detta är något specifikt för endast storstadsbor, utan för  individer oberoende var 

man  kommer  ifrån.  Men  vi  reflekterar  också  över  hur  man  väljer  att  tillbakahålla  eller 

framhäva sin lokala identitet beroende på situation. Detta är något som våra respondenter inte 

har sagt rakt ut, men som vi kan tolka ur deras svar. Det faktum att de inte säger det rakt ut, 

tror vi kan bero på att man inte vill erkänna för andra, eller för sig själv att man drar fördel av 

sin lokala identitet eller tonar ner den för att nå framgång. 

Globaliseringen medför förändringar i arbetslivet, då arbetsmarknaden blir mer global och vi 

flyttar  allt  oftare  för  ett  arbete.  Detta  kan  bero  på  nya  anställningsformer,  samt  att  den 

enskilde individen har fått större tillgänglighet till omvärlden utöver det lokala (Beck, 1998b, 

Sohlberg & Leiulfsrud, 2005). Vi  tror att detta påverkar känslan av  lokal  identitet då en allt 

mer  global  värld  bidrar  till  en  svagare  anknytning  till  det  lokala. Om man  ständigt  tvingas 

flytta för karriären tror vi att det är svårt att skapa en ny lokal identitet innan man flyttar igen. 

Vi  ser  inga  skillnader  huruvida  personer  ifrån  Storstaden  eller  landsbygden  upplever  lokal 

identitet.  Genom  vår  empiri  kan  vi  inte  se  att  det  är  deras  geografiska  uppväxtort  som 

påverkar  om  de  upplever  lokal  identitet.  Däremot  ser  vi  skillnader  i  deras  tankar  om  sin 

uppväxtort mellan  de  respondenter  från  Storstaden  och  de  som  är  inflyttade  dit.  Vi  ser  att 

individerna  ifrån  Storstaden  fokuserar  mycket  på  platsens  betydelse  för  tillhörighet  och  att
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personerna  från  landsbygden  reflekterar  över  hur  familj  och  vänner  skapar  en  emotionell 

känsla  till  uppväxtorten.  Vi  tror  att  dessa  skillnader  beror  på  att  de  som  flyttat  från  sin 

uppväxtort har lämnat något kvar, och att man då fokuserar mer på familj och vänner som bor 

kvar än vad man tänker på platser som påverkat. Vi ser även att våra inflyttade respondenter 

upplever att de har förändrat sin lokala identitet och i flertalet fall känner sig lika mycket som 

en storstadsbo som något annat. 

6.2 Skillnader mellan urbana miljöer och landsbygd 
Våra  respondenter  visar  genom  sina  berättelser  i  detta  parti  av  resultatet  på  hur  skillnader 

mellan  urbana  miljöer  och  landsbygd  kan  yttra  sig.  Detta  får  vi  ta  del  av  genom  deras 

personliga  erfarenheter  i  livet  och  arbetslivet.  De  som  har  flyttat  till  Storstaden  från 

landsbygden berättar bland annat hur tempot i storstaden skiljer sig från landsbygden och hur 

detta kräver en anpassning. Detta påverkar den lokala identiteten som med en anpassning till 

den  nya  staden  även  kräver  en  reformation.  Jonsson  (1998)  talar  i  sin  teori  kring  lokal 

identitet  hur  denna  formas  av  platsen  och  även  Emilsson  och  Lilja  (1998)  talar  om  en 

reproduktion  av  den  lokala  identiteten.  I  den  nya  situationen  skapas  en  reproduktion  av 

storstadens  lokala  identitet.  Den  anpassning  respondenterna  talar  om  vittnar  om  ett  annat 

tempo  i Storstaden och de nämner denna som en snabbare  livsrytm samt ett hektiskt tempo. 

Även de  som är  inflyttade  från  landsbygden  har  nu  fallit  in  i  det  raskare  tempo  som  förs  i 

Storstaden,  och  vi  ser  här  hur  den  lokala  identiteten  har  ändrats  och  anpassats  till  den  nya 

orten. En av våra respondenter berättar hur många från landsbygden flyttar tillbaka efter att ha 

bott  en  tid  i Storstaden, och kopplar detta  till  att de  inte kunnat anpassa sig  till Storstadens 

miljö och karaktär. Denna storstadsstress som yttrar sig kan även kopplas till det karriärfokus 

som finns i Storstaden. Respondenterna berättar hur yrke och bransch lockar till Storstaden då 

där finns ett större utbud, men att det karriärfokus som råder skapar stress. Vi  ser hur dessa 

svar kring stress, och yrkets betydelse kan knytas till Durkheims (1984) teori kring mekanisk 

och organisk solidaritet. Det moderna samhället med arbetsdelning och strävan efter en karriär 

som framträder i Storstaden visar på den organiska moderna solidaritet Durkheim talar om. 

De respondenter som flyttat till Storstaden vittnar om en urbanisering. Men en respondent 

resonerar  även  kring  hur  urbaniseringen  ses  som  ett  vanligt  fenomen.  Många  flyttar  till 

Storstaden och det  ses därför  inte som en ovanlig  förekommelse. Även detta  ser vi  tyda på 

fenomen  som  stämmer  överens  med  Durkheims  teori  om  den  organiska  solidariteten.  Den 

arbetsdelning  som  skett  i  samhället  har  skapats  starkt  i  städerna  och  den  arbetskraft  som
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behövs  kommer  då  ofta  utifrån.  Men  detta  kan  även  ses  ur  det  perspektiv  Fielding 

(Andersson, 2000) målar upp. Han menar att det finns rulltrapperegioner som är av betydelse 

för  karriären.  Dessa  har  jobb  som  ger  en  bra  start  eller  vidare  väg  på  karriären.  Då 

respondenterna talar om det utbud som finns i jobbväg ser vi paralleller, men det skapar även 

några  frågor.  Kan  man  göra  karriär  på  landsbygden?  Är  Storstaden  präglad  av  ett 

karriärtänkande? Det moderna samhälle som  skapats  i Storstaden ger  för och nackdelar,  så 

som  storstadens  anonymitet.  Respondenterna  talar  om  Storstadens  anonymitet  då  det  är  så 

många människor i staden att man lätt hamnar i en position då man står ensam. Detta är något 

Simmel  (1981)  tar  upp  då  han  talar  om  storstaden  och  hur  de många  intryck  i  staden  kan 

skapa  en  blaserad  attityd  och  anonymitet.  Våra  respondenter  ger  uttryck  för  detta  genom 

exempel på hur man kan gå genom staden en dag utan att träffa en enda bekant. Detta kan ses 

som  en  negativ  aspekt  av  staden,  men  det  ger  även  uttryck  för  det  personliga  utrymme 

anonymiteten  ger. Den mångfald  som  skapas  i  Storstaden  gör  att man kan  vara  annorlunda 

utan att det  skapar uppståndelse. Mångfalden gör att  alla kan  hitta  jämlikar. Bounds  (2004) 

talar om de grupper som skapas i staden och hur dessa inkluderar eller exkluderar  individer. 

Då man finner  jämlikar  i den stora staden skapar detta enligt Bounds grupper, men med den 

exklusion som finns i grupperna bildar även detta en exklusivitet. Våra respondenter talar om 

hur mångfalden ger personligt utrymme att vara som man vill, men detta gör även att man kan 

hitta  likasinnade  och  bilda  grupper.  Vilket  är  i  linje  med  Bounds  teorier.  Vi  tror  att  den 

exkludering  som  sker  i  och  med  de  grupper  som  skapas,  kan  leda  till  att  storstadens 

anonymitet späs på vilket hindrar en starkare gemenskap i staden. 

Storstaden har  lockat våra respondenter att stanna eller  flytta  in, och den urbanisering som 

finns  i  samhället  visar  på  att  detta  är  något  vanligt  förekommande. Dock  finns  det  givetvis 

motpolen  till  detta,  där  människor  flyttar  ut  från  Storstaden  till  landsbygden.  En  av  våra 

respondenter  menar  att  detta  kan  ses  som  ovanligt  och  ifrågasätts  mer  än  en  flytt  till 

Storstaden. Vi ser hur detta går emot Durkheims teori då det kan vara en bakåtsträvan där han 

ser  den  mekaniska  solidariteten  som  föregångare  till  den  organiska  solidariteten.  Då 

respondenterna  talar om arbetets vikt  för  flytten, kan det vara  svårt att motivera en  flytt  till 

landsbygden  där  det  finns  färre  jobbmöjligheter.  Att  flytta  till  landsbygden  kan  även  vara 

svårt på grund av den samhällsuppbyggnad som råder. Tönnies (2001) menar att landsbygden 

har mer  av  ett Gemeinschaftsamhälle,  och  den  gemenskap  som då  råder  kan  vara  svår  att 

komma  in  i  som  utomstående.  Det  Gesellschaftsamhälle  som  skapats  i  Storstaden  ger  en 

annan mentalitet och i Simmels ord en anonymitet. Den lokala identitet man bär med sig ser 

vi även spela in vid en flytt. En respondent talar om hur det såg ut då han pluggade på mindre
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ort och hur hans identitet som Storstadsbo föregicks av ett dåligt rykte. Här visar den lokala 

identiteten på en redan skapad fördom, och ett starkt ”vi” och ”dom” förhållande. Han berättar 

om hur han fick dementera det dåliga rykte då han träffade nya människor. Vad har då skapat 

ett dåligt rykte om Storstadsbor? Vi ser genom våra svar hur storstaden vittnar om ett högre 

tempo,  en  karriärsträvan  och  stress. Detta  kan  ha  skapat  de  fördomar  och  det  dåliga  rykte 

respondenterna talar om. Men är detta en del av den lokala identiteten? Det skapar ett ”vi” och 

”dom”  förhållande  som Emilsson  och  Lilja  (1998)  tar  upp, men  vi  ser  även  hur  den  lokala 

identiteten  kan  skilja  sig  individuellt.  Några  respondenter  betonar  vikten  av  personlighet, 

istället för att styrka en lokal  identitet. Dock tar Jonsson (1998) upp i sina resonemang kring 

lokal  identitet,  vikten  av  personen  och  hur  denna  i  samspel  med  platsen  skapar  den  lokala 

identiteten. Vi ser personlighet som en del  i den lokala identitet individen bygger, men detta 

leder till debatt kring vad som är medfött och vad som formas av samhället. Formar samhället 

den person vi blir, och i så fall till vilken grad? Våra respondenter vittnar om en anpassning 

till orten vid en flytt, och detta ser vi som ett led till att orten och samhället formar individen. 

En lokal identitet skapas så och även om denna kan te sig olika ser vi att den existerar. 

Som  individer  vill  vi  vara  fördomsfria  och  detta  visar  våra  respondenter  prov  på.  En 

respondent  uttrycker  vårt  påstående  att människor  från  landsbygden  är  långsamma,  vara  en 

myt, men fortsätter att säga att många från Storstaden nog tycker så. Andra respondenter kan 

hålla  med  något  i  detta  påstående,  men  pekar  på  skillnader  mellan  storstad  och  landsbygd 

istället för att spä på dessa fördomar. De motsatser som den urbana miljön och landsbygden 

utgör skapar olikheter, men ger sammanhang till individerna på orten. En respondent talar om 

den gemensamma norm som byggs i Storstaden och i och med denna norm är det viktigt att 

visa upp rätt bild av sig själv. Den interaktion som skapas mellan individer på orten skapar så 

en norm, medan Gunnemark talar om interaktionen som en del i skapandet av lokal identitet. 

Vi ser hur flera av respondenterna ogärna talar om sina egna åsikter kring dessa påståenden, 

och  istället försöker framhäva att andra kan tänkas hålla med. Är detta för att framställa sig 

själv som fördomsfri? Vi tror att detta kan vara ett sätt att distansera sig från frågan, men ändå 

försöka ta ställning genom att se till motsatser till påståendet. 

Något  som  skapar  gemenskap  och  samhörighet  är  dialekter,  vilket  nämns  av  våra 

respondenter.  Detta  är  något  som  skapar  gemenskap,  men  även  utanförskap  då  dialekter 

skiljer sig åt. Det ger även upphov till  fördomar kring individen, en respondent menar att en 

för bred dialekt kan ge ett fördummat intryck. Dessa fördomar ger kopplingar till teorier kring 

lokal  identitet,  där  det  skapas  ”vi”  och  ”dom”,  inkludering  och  exkludering,  men  även 

reproduktion av lokal identitet i form av dialekten. Detta blir en del av identiteten och medför
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en  bild  av  individen  vilket  påverkar  bemötande.  Vår  respondent  som  talar  om  hur  han  inte 

blivit  bemött  annorlunda  beroende  på  hans  lokala  identitet,  talar  sen  även  om  att  han  haft 

samma dialekt som rekryterarna. Detta ser vi som ett led i att den lokala identitet kan ha spelat 

in, men på det vis att han inte haft en avvikande lokal identitet utan passat in mycket väl. Den 

lokala identiteten tycks inte vara av samma vikt då man befinner sig på sin hemort. Vi ser hur 

det  lokala  uppmärksammas  då  det  är  avvikande,  medan  det  inte  skapar  reflektion  då  den 

lokala identiteten finns i sin hemmiljö. 

En annan skillnad våra respondenter påpekar är mentaliteten på landsbygden, de menar att 

människor på  landsbygden är mer öppna och hänsynsfulla. Tönnies  (2001)  ser  landsbygden 

som mer av ett Gemeinschaft samhälle, och från vår empiri drar vi paralleller till denna teori 

då  respondenterna  talar  om  den  hänsynsfulla  natur  som  visar  sig  på  landsbygden.  Denna 

gemenskap som skapas i ett mindre samhälle leder till en större öppenhet bland dess invånare, 

vilken även Simmel talar om. Den gemenskap som finns på  landsbygden tycks  inte  finnas  i 

Storstaden  utan  detta  är  ett  samhälle  präglat  av  Gemeinschaft.  Känner  man  då  ingen 

gemenskap  i  Storstaden?  Våra  respondenter  menar  att  den  gemenskap  som  skapas  i 

Storstaden  finns  inom  mindre  grupper  och  sammanhang.  På  arbetsplatsen  känner  de 

gemenskap med  sin kollegor, detta gör att  arbetet ger en känsla av ett mindre samhälle där 

kollegorna utgör  en  egen  grupp  som  skapar  gemenskap.  Även  i  bostadsområden  skapas  en 

gemenskap,  våra  respondenter  talar  om  hur  villaområden  skapar  sin  egen  grupp  och 

hemmakvarteret får en egen gemenskap. Respondenterna berättar även hur Storstaden präglas 

av den mängd främlingar man stöter på dagligen. Sättet att känna folk ter sig på ett annat vis i 

stora  och  små  samhällen.  Det  som  bromsar  gemenskap  är  det  personliga  utrymme  som 

individen kräver. Vi ser en strävan efter att känna gemenskap med sina medmänniskor. Detta 

skapas  på mindre  orter, men  även  på mindre  platser  inom en  stor  struktur  som Storstaden, 

vilket  gör  att  den  lokala  identiteten  kan  skilja  sig  åt  något  inom  Storstaden.  Den  lokala 

identiteten  påverkas  av  platsen  såväl  som  individen  och  denna  reproduceras  genom  våra 

medmänniskor. De mindre samhällena i Storstaden såsom förorter skapar ett annat forum för 

identiteten att formas, och kan därför skapa olika vinklar på Storstadsidentiteten. 

Respondenternas berättelser tyder på en skillnad mellan storstad och landsbygd, vilket får sitt 

uttryck då den lokala identiteten speglas i ett nytt sammanhang. Berättelserna vittnar om hur 

det krävs en anpassning till den nya orten,  till exempel Storstadens höga tempo. Detta leder 

till  en  reform  eller  reproduktion  av  individens  lokala  identitet.  Urbaniseringen  i  dagens 

samhälle gör en flytt till Storstaden en del av ett vanligt fenomen. Det karriärfokus som finns i
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Storstaden  motiverar  urbanisering,  medan  en  flytt  till  landsbygden  strider  mot  det 

samhällsmönster  bland  andra  Durkheim  målar  upp.  Storstaden  innebär  även  en  viss 

anonymitet som också kan skapa grupperingar, något vi härleder till samhällsteorier skapade 

av Simmel, Tönnies och Bounds. 

6.3 Lokal identitet på arbetsmarknaden 

Vi  har  genom  våra  intervjuer  märkt  att  våra  respondenter  haft  olika  erfarenheter  vid 

anställning, någon har känt att det lades vikt vid hans lokala identitet, medan andra inte märkt 

av  detta.  En  respondent  som  är  inflyttad  till  Storstaden  säger  att  hans  lokala  identitet  inte 

spelade  in vid anställning, men säger att han kan känna att hans  lokala  identitet har varit en 

fördel  i  större utsträckning än en  nackdel. Vi kan  inte dra några klara  slutsatser kring  lokal 

identitet och dess eventuella påverkan på arbetsmarknaden, mer än att den är individuell och 

kan upplevas som en för och nackdel oberoende var man kommer ifrån. Detta tror vi beror på 

de  anställningsförhållanden  som  våra  respondenter  varit  delaktiga  i  och  att  det  eftersökta 

varierar från en rekrytering till en annan. 

En  respondent  känner  att  det  inte  lades  någon  vikt  vid  var  han  kom  ifrån  vid 

anställningstillfället.  Han  tycker  inte  att  hans  karriär  har  fått  en  fördel  eller  nackdel  av  att 

komma ifrån Storstaden. Dock säger han att hans dialekt kan ha spelat roll och inverkat, detta 

tycker  vi  visar  på  att  han  är  medveten  om  att  det  har  varit  en  fördel  att  komma  ifrån 

Storstaden  vid  hans  anställningstillfällen.  Dessa  berättelser  bekräftar  Fieldings  (Andersson, 

2000)  teori  om  vissa  geografiska  områden  där  det  finns  särskilt  bra  förutsättningar  och 

underlag för  individer att skapa sig en god ekonomisk yrkeskarriär, områden som han kallar 

rulltrapperegioner. Att vår respondent inte säger detta rakt ut, tror vi beror på att han vill se till 

sin egen förmåga som anledningen till hans anställning. 

Till skillnad från ovan har en annan respondent känt av att hans lokala identitet påverkade 

anställningstillfället,  då  han  sökte  jobb  utanför  Storstaden.  Gunnemarks  (1998)  tankar  om 

emotionell  förankring  till platsen  togs upp då  rekryteraren  frågade vad som knöt honom  till 

platsen. Att en rekryterare tar detta i beaktande tror vi beror på en viss osäkerhet att anställa 

personer  som  kommer  utifrån.  Vi  tror  även  att  det  är  större  oro  kring  anställning  av 

storstadsmänniskan  till  ett  arbete  på  landsbygden  än  tvärtom.  Vi  tror  att  det  är  betydligt 

vanligare att folk flyttar in till Storstaden än därifrån, vilket skapar denna oro. Detta bekräftas 

också av vår respondent, då han berättar att han inte känt av denna oro när han sökt arbete i 

staden,  men  däremot  på  landsbygden.  Är  det  svårare  för  storstadsbor  att  få  arbete  på 

landsbygden,  än  tvärtom?  Vi  tror  att  det  kan  vara  så,  då  vi  uppfattar  det  som  betydligt
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vanligare att man flyttar in till städer, där kopplingen till orten inte är lika central eller ses som 

lika viktig. Vi tolkar utifrån våra respondenters berättelser att koppling till orten är av större 

vikt då man söker ett arbete på landsbygden. Detta går i linje med Durkheims (1984) bild om 

storstaden och den organiska solidaritet som råder där. Durkheims teori bekräftas genom våra 

respondenters berättelser, då han menar att  i den organiska solidariteten ses det  individuella 

som centralt och det är inte sammanhållning och gemenskap mellan individer som är av vikt. 

Vi  ser  även delar  av Tönnies  (2001) teori  i  respondenternas berättelser. Tönnies  skriver om 

det  Gemeinschaftsamhälle  som  råder  på  landsbygden,  och  ett  Gesellschaftsamhälle  som 

finns  i  storstaden. Gemeinschaftsamhället  präglas  av  täta  relationer  och  gemenskap,  vilket 

skapar varaktiga och känslomässiga relationer. I ett Gesellschaftsamhälle handlar individerna 

för  egen  vinnings  skull  och  sätter  sina  personliga  intressen  i  främsta  rummet.  Vi  ser  en 

bekräftelse på denna  teori genom de berättelser  vi  fått  av våra  respondenter. En  respondent 

berättade  att  hans  anknytning  till  orten  ifrågasattes  då  han  sökte  arbete  på  en  mindre  ort. 

Tönnies menar att inom ett mindre samhälle skapas en stark gemenskap och vi tror att det kan 

vara  svårt  att  komma  in  i  den  som  utomstående. Kanske  är  det  denna  oro  som  rekryterare 

också känner, att man inte kommer att trivas på mindre ort då man inte känner någon och inte 

har någon tidigare anknytning till platsen. 

Några av våra respondenter poängterar även hur arbetsmarknaden såg ut när de sökte arbete. 

De  funderar  kring  huruvida  deras  anställningstillfälle  hade  sett  annorlunda  ut  om 

arbetsmarknaden  inte  varit  lika  tillgänglig.  En  av  våra  respondenter  delar  med  sig  av  sina 

tankar kring detta och säger att det kanske hade sett annorlunda ut om det varit lågkonjunktur. 

Vi tror att det kan vara så, att rekryterare hade lagt mer fokus på lokal  identitet om det varit 

ont  om  jobb.  Då  har  rekryteraren  möjlighet  att  välja  vem  som  tycks  passa  bäst  på 

arbetsplatsen, är det däremot brist på arbetskraft finns inte samma valmöjlighet. 

Några av våra respondenter har även reflekterat över varför man flyttar till storstaden. De tror 

att  det  till  stor  del  beror  på  arbetssituationen  som  lockar.  Utifrån  Durkheims  teori  har 

arbetsdelningen skapat en organisk solidaritet i samhället, vilket speglas i Storstaden. Genom 

detta  ser  vi  att  arbetsdelning  och  den  organiska  solidariteten  i  större  utsträckning  finns  i 

Storstaden, vilket kan  locka  folk dit. Flera av våra respondenter är  inflyttade till Storstaden, 

och  en  respondent  berättar  att  det  var  jobben  som  var  anledningen  till  att  han  flyttade  dit. 

Även  andra  respondenter  har  funderat  kring  flytt,  men  det  som  blir  avgörande  är 

arbetssituationen.  De  reflekterar  över  ifall  en  flytt  till  Storstaden  kan  leda  till  en  mer 

framgångsrik  karriär  och  några  menar  att  Storstaden  kan  vara  ett  bra  utgångsläge
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karriärmässigt. De ser  landsbygden  som ett hinder  för karriär, och detta bekräftar  Fieldings 

(Andersson,  2000)  teori  om  rulltrapperegioner,  där  ett  geografiskt  område  kan  påverka 

klättringen på karriärstegen. En respondent tror att många inser detta och flyttar till Storstaden 

för att få igång karriären. 

En respondent reflekterar över hur pengar styr i Storstaden, han ser att många kommer dit och 

märker  att  det  finns  mer  pengar  att  tjäna.  Inte  bara  genom  arbete  utan  även  i 

bostadssituationer och dylikt. Det fäste Storstaden har, finns även ur en ekonomisk synvinkel. 

Detta är något Simmel (1981) tar upp i sin teori kring Storstaden, han menar att Storstaden är 

styrd  av  en  penningekonomi  som  påverkar  attityder  och  inställningar  hos  storstadsborna. 

Detta  kan  påverka  den  lokala  identitet  som  finns  i  storstaden,  och  det  ”vi”  och  ”dom” 

förhållande  som  uppstår  mellan  storstad  och  landsbygd.  Den  penningekonomi  som  finns  i 

storstaden bidrar  till den mentalitet som formar dess  invånare. De ekonomiska  fördelar som 

finns i arbeten i Storstaden ser vi som en bidragande faktor till att många flyttar till Storstaden 

och söker jobb där. 

Våra  respondenter  nämner  även  att  ålder  har  en  betydande  roll  i  steget  att  flytta  till 

storstaden. Då man i början av sin karriär söker  jobb och väljer bransch kan Storstaden vara 

en  bra  plats  att  starta.  I  likhet  med  Fielding  (Andersson,  2000)  kan  detta  ses  som  en 

rulltrapperegion, som ger möjlighet till att starta en karriär  inom sitt  fält. Då man är  i början 

av karriären finns ofta motivation till att flytta och byta stad och boende för karriärens skull. 

Våra  respondenter  menar  att  detta  kan  skilja  sig  från  den  äldre  generationen  då  man  har 

stadgat sig och bildat familj, och på så sätt inte lika gärna rör sig på grund av ett jobb. 

Att få rätt  jobb och nå dit man vill  i karriären kan påverkas av kontakter vilket ett par av 

våra  respondenter  nämner.  Då  de  har  bott  i  Storstaden  hela  sina  liv  har  de  skapat  sig 

kontaktnät vilket lett till bra arbeten och rekommendationer. Vi ser att detta kan vara svårt att 

nå i Storstaden då denna uttrycks som anonym. Men då de har sin bas med familj, vänner och 

den lokala identitet som passar storstaden, blir detta en stark grund att stå på och de kontakter 

som  finns  skapar  en  gemenskap. Detta  knyter  återigen  an  till Tönnies  (2001), men  trots  att 

Storstaden präglas av Gesellschaft finns gemenskap inom de mindre grupperna. Här kan även 

Bounds (2004) kopplas då han talar om exklusivitet bland grupper. De som kommer utifrån 

och  söker  samma  jobb  har  inte  den  inkludering  i  gruppen  som  dem  som  redan  etablerat 

kontakter. Vi ser att det är av vikt att ha kontakter för att kunna rätt koder och få tillgång till 

arbete. Den lokala identiteten blir då av vikt, men framför allt vikten av en lokal kännedom.
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Den kultur och de normer som råder i Storstaden samt på arbetsplatsen är lättare att förstå och 

bli en del av då man har samma bas. 

Våra  respondenter  har  reflekterat  över  att  man  byter  jobb  oftare  nu  än  förr.  Detta  kan  vi 

koppla  till  Durkheims  tankar  kring  mekanisk  och  organisk  solidaritet.  Arbetsdelningen  har 

bidragit  till detta, då man  idag kan specialisera  sig  inom ett visst område, och  inte behöver 

vara  självförsörjande. Då arbetsdelningen är utbredd  i  samhället  har  individen möjlighet att 

byta bransch utan att riskera familjens ekonomi och trygghet. I dagens familjer ser vi att det 

ofta är mer än en inkomsttagare, vilket medför en större möjlighet att ändra yrke. 

Genom  vår  studie  har  vi  sett  att  våra  respondenter  har  olika  erfarenheter  kring  den  lokala 

identiteten  och  dess  eventuella  påverkan  i  arbetssituationer.  Vi  kan  inte  koppla  dessa 

erfarenheter till en övergripande slutsats om den lokala identiteten. Vi har genom vår empiri 

fått  ta  del  av  respondenternas  reflektioner  och  upplever  att  det  finns  en  större  oro  på 

arbetsmarknaden kring  flytt  från Storstaden till en mindre ort. Våra respondenter reflekterar 

även  över  hur  arbetsmarknaden  och  tillgången  till  arbetskraft  kan  påverka  den  lokala 

identitetens betydelse i arbetslivet. De har även tankar kring flytt till Storstaden som ett led på 

karriärstegen, och att arbetssituationen kan påverkas till det bättre genom flytt. 

Genom  denna  studie  ser  vi  några  mönster  i  respondenternas  berättelser. Våra  ursprungliga 

frågeställningar löd: 

  Upplevs hembygdskänsla? Hur? 

Vi  tycker  oss  se  tecken  på  att  våra  respondenter har  en  viss  hembygdskänsla  oberoende  av 

ursprungsort.  Dock  hade  många  av  respondenterna  svårt  att  uttrycka  hur  denna  yttrar  sig. 

Genom  vår  studie  märker  vi  hur  våra  respondenter  har  börjat  fundera  och  reflektera  kring 

lokal identitet och dess betydelse. 

  Påverkas mottagandet på arbetsmarkanden av ens lokala identitet? Hur? 

Vi  kan  inte  urskilja  några  klara  skillnader  i  mottagandet  på  arbetsmarknaden  beroende  av 

lokal  identitet. Den  lokala  identiteten  tycks  vara  en  faktor  i  respondenternas  liv, men  inget 

tyder  på  att  det  är  en  för  eller  nackdel  i  en  rekryteringsprocess.  Något  våra  respondenter 

påpekade  som  påverkat  den  lokala  identitetens  betydelse  i  rekryteringsprocessen  var  den 

rådande  arbetsmarknaden. Den  stora  efterfrågan  efter  arbetskraft  till  ITföretagen  gjorde  att 

rekryterarna inte la någon vikt vid den lokala identiteten, utan fokuserade på kompetens.
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7. DISKUSSION 
I denna uppsats har vi haft ambitionen att undersöka huruvida en  lokal  identitet  inverkar på 

arbetslivet. Då vi läst många texter kring arbetsliv och lokal identitet har vi stött på få teorier 

som behandlar de båda, och hur de samspelar. Detta har väckt vårt intresse ytterligare för att 

undersöka hur och om de samspelar.  I och med  att det  finns  få  teorier  som behandlar  både 

arbetsliv och  lokal  identitet har vi  inte utsatt målet att dra några klara  slutsatser genom vår 

studie. Däremot medför den en  inblick  i  hur personer kan uppleva sin  egen  lokala  identitet 

och  hur den kan  ta  sig uttryck på arbetsmarknaden. Genom vår empiri  har  vi  fått  ta del av 

individuella  berättelser  och  våra  respondenters  erfarenheter  angående  lokal  identitet.  Då  vi 

genomförde  våra  intervjuer  gav  respondenterna  intrycket  av  att  inte  ha  reflekterat  mycket 

kring denna  fråga, men vi såg en skillnad mellan storstadsbor och småstadsbor. Vi upplever 

att  de  storstadsbor  vi  intervjuat  inte  har  reflekterat  över  lokal  identitet  tidigare,  då  de  inte 

erfarit skillnader som kan uppkomma vid en flytt. I likhet med de teorier kring lokal identitet 

som  presenterats  i  uppsatsen,  tycks  våra  respondenters  lokala  identitet  spela  in  mest  i 

situationer där ett ”vi” och ”dom” förhållande uppstår. I samtalet kring lokal identitet tyckte vi 

oss  se  ett  uppmärksammande  av  dess  betydelse  i  arbetslivet.  Vi  upplevde  att  våra 

respondenter  hade  lättare  att  definiera  motsatsen  till  den  egna  individen,  istället  för  att 

definiera  sig  själv. Detta  såg  vi  då  vi  bad  våra  respondenter  kommentera  påståenden  kring 

lokal  identitet, och de fick resonera kring egenskaper kopplat till  lokal  identitet. Till skillnad 

från storstadsbor tycks småstadsbor ha reflekterat mer över sin lokala identitet, vilket uttrycks 

i deras berättelser. Detta tror vi beror på att deras lokala identitet vid flytten satts i kontrast till 

den  rådande  lokala  identiteten  på  den  nya  platsen.  Storstadsbor  har  visat  större  reflektion 

kring  den  egna  lokala  identiteten  då  de  flyttat. Dock  ser  vi  hur  deras  tankar  återgår  då  de 

återigen flyttat till Storstaden. 

Genom den kvalitativa metoden fick vi ta del av respondenternas berättelser, något som inte 

hade framträtt lika tydligt vid val av en annan metod. De intervjuer vi genomförde gav insikt i 

våra  respondenters  erfarenheter och  belyste  problematiken  vi  ställt  upp  i  vår  frågeställning. 

Dock  önskade  vi  stundtals  att  våra  respondenter  hade  öppnat  sig  mer,  och  berättat  mer 

ingående om de märkt  av  fenomenet. Detta  hade  kunnat  te  sig  annorlunda om vi  hade  haft 

möjlighet  att  etablera  en  närmre  relation  till  respondenterna,  vilket  skapar  förtroende.  En 

närmre relation kan medföra en annan problematik då distansen till  respondenterna är viktig 

att behålla för objektiviteten som forskare. Istället för att använda oss av en semistrukturerad
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intervjuguide  hade  vi  kunnat  använda  oss  av  andra  intervjutekniker,  men  vi  menar  att  vårt 

metodval var bäst  lämpat för studien. Då vi behandlade erfarenheter  i  intervjuerna, kan våra 

respondenter haft svårt att uttrycka dessa i till exempel en gruppintervju. 

För att få en annan synvinkel kring den  lokala  identitetens  inverkan på arbetslivet hade vi 

även  kunnat  intervjua  några  personer  som  arbetar  med  rekrytering.  Detta  hade  skapat 

ytterligare ett perspektiv och detta kunde ställas i relation till vår genomförda studie. 

Studien kan ha visat på andra faktorer om denna hade utförts på en annan ort. Då vi utförde 

våra intervjuer i Storstaden och hälften av respondentgruppen var inflyttad från landsbygden, 

har vi nått ett resultat som pekar på att de som flyttat reflekterar mer över sin lokala identitet. 

Vad vi dock inte kan se ur detta resultat är huruvida storstadsbor som flyttar till landsbygden 

skulle visa på samma mönster. Är det flytten  i sig som skapar en reflektion, eller är det den 

ursprungliga lokala identiteten som inverkar? 

Vi har genom detta uppsatsarbete mött många intressanta människor, och fått ta del av deras 

berättelser. Det har givit en insikt i hur lokal identitet kan uppfattas, och hur den blivit en del 

av  individen  och  påverkat  respondenternas  vardagsliv.  Vi  har  även  sett  hur  den  lokala 

identiteten påverkat rekryteringsprocessen, och fått en inblick i hur olika anställningstillfällen 

kan te sig.
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Intervjuguide 

Bakgrund 

1.  Vad har du för utbildning? 
  högskoleutbildning 
  vidareutbildning 

2.  Vad gör du på ditt jobb idag? 

3.  Hur länge har du jobbat här? 

4.  Vad har du haft för tidigare jobb? 

5.  Varifrån kommer du? 

Landsbygd  Storstad 
Hur länge har du bott här?  Hur kommer det sig att du har stannat 
Varför flyttade du?  kvar här? 

6.  Hur ser din familjesituation ut? 

Huvuddel 

1.  Berätta om rekryteringstillfället för detta jobb! 

2.  Känner du att det lades vikt vid var du kommer ifrån vid rekryteringstillfället? På vilket 
sätt? 

3.  Tror du att din arbetssituation påverkas av din lokala identitet, eller var du kommer ifrån? 
Hur? 

4.  Om du försöker minnas tillbaka till tidigare anställningstillfällen, hur såg de ut? Berätta! 
  Har de påverkats av din lokala identitet? Hur? 

5.  Känner du av hembygdskänsla, eller lokal identitet? 

Påståenden om du håller  med eller  inte och var för? 

  Alla från landsbygden är långsamma 
  Hur skulle du beskriva en från landsbygden? 

  Alla från storstaden är hetsiga 
  Hur skulle du beskriva en från storstaden? 

  Ingen från storstaden kommer att bli långvarig på ett arbete på landsbygden
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  Ingen från landsbygden kommer att bli långvarig på ett arbete i storstaden 
  Gemenskapen är större på landet 
  Storstaden är anonym


