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Sammanfattning 
Med bakgrund att det sker en hög befolkningstillväxt i Stockholm väcktes intresset för 

fenomenet urbanisering.  Syftet för denna kvalitativa undersökning är att utifrån individens 

upplevelse fördjupa förståelsen i vad som lockar och driver individer till storstaden och hur 

storstadslivet ter sig. Vald metodansats är hermeneutik vilket ger möjlighet att genom 

tolkning nå en ökad förståelse. Teoretisk ram utgörs av Georg Simmel och Marshall Berman. 

Datainsamling har skett i form av intervjuer med fem deltagare som flyttat till Stockholm. 

Deltagarna delgav sin upplevelse av flytten samt livet i storstaden. Analysen som bestod av 

tre steg; primär tolkning, strukturanalys och huvudtolkning visade att upplevelsen av livet i 

storstaden var överlag positiv då Stockholm beskrevs som händelsernas centrum och en livfull 

plats, fylld av valmöjligheter. Negativa aspekter som framkom var bostadsproblematik och 

långa avstånd inom staden. Anledningen att ha flyttat till Stockholm låg i arbete och ut-

bildning, men att ha redan etablerade kontakter och relationer i staden var nödvändigt för att 

flytten skulle bli av. En diskussion om den moderna människan i storstaden ledde fram till 

slutsatsen att livet i Stockholm aldrig blir fullbordat och totalt.    

 

Nyckelord: storstad, storstadsliv, urbanisering, individ, Georg Simmel, Marshall Berman       
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1. Inledning  
 

Ofta används metaforen att Stockholm växer invånarmässig med två busslaster varje dag och 

fjolårets befolkningsökning i huvudstaden var långt över förväntad. Det är därmed tydligt att 

Stockholm växer så det knakar. Problem att hitta bostad och trängsel på tunnelbanan är 

kommentarer jag hör bland mina vänner som flyttat dit, vilket skapar en bild av att Stock-

holms stadsutveckling inte hänger med i den massiva befolkningsökning som utspelar i 

modern tid. Sett till Stockholms växande invånarantal, måste det finnas något som driver 

individen att flytta till storstaden, trots stadsutvecklingens brist på följsamhet. Uppkomsten av 

detta uppsatsämne framkom av att jag slogs av frågan ”Varför flyttar folk till Stockholm?”. 

Många människor i min omgivning har flyttat till huvudstaden och jag själv har gått samma 

tankar under flera års tid. Att Stockholm årligen växer befolkningsmässig tyder på att fler 

tänker som jag, vilket får mig att ännu mer undra över min tidigare ställda fråga. Förmodligen 

kan arbete vara en faktor i beslutet att flytta till Stockholm, men jag vill ändå tro att det finns 

djupare saker att finna i svaret på min fråga. 

 

1.1 Bakgrund 

Tillväxten av städer är något som historiskt sett alltid pågått och fenomenet som ligger i grund 

för denna utveckling är urbanisering. En enkel definition av urbanisering hämtad från 

Nationalencyklopedin är: ”populationskoncentrering i urban miljö, antingen genom upp-

komsten av många städer eller genom befolkningsökning i redan befintliga städer” (ne.se, 

2013-04-05). Lewan (1990:3) ger, vad han beskriver som den bästa definition av urbanisering 

med uttrycket ”förstadligande”, då människor bosätter sig i städer.         

 

1.1.1 Utveckling av urbana centra 

Att människor flyttar till städer är ingen ny företeelse utan sträcker sig långt bak bakåt i tiden. 

Den huvudsakliga utvecklingen ägde rum i och med industrialiseringen som avlöste bonde-

samhället. Ett tydligt drag i industrisamhällen är att befolkningen arbetar på fabriker och 

kontor, istället för med jorden, och det var just det som drev människor till städer (Giddens, 

2003:49). Bönderna gav upp det självförsörjande jordbruket och flyttade till staden, lockade 

av möjlighet till arbete, rikedom och ett utbud av varor och tjänster, då staden utgjorde 

centrum för ekonomi och industriell makt. Industrialismen innebar ökade arbetstillfällen, nya 

och förbättrade kommunikationer och transportmedel. Innan 1900-talet ägde urbaniseringen 

enbart rum i västvärlden, men därefter övergick det till en global process i allt större 

utsträckning. Både nu som då formar urbaniseringen de moderna städerna och har en inverkan 

på befolkningens tankesätt, attityd och beteendemönster. Ända sen 1800-talet har det funnits 

skiljaktiga ståndpunkter om storstadens effekter, vilka lever kvar än i dag. En del anser att 

städer erbjuder möjlighet till ekonomisk och kulturell utveckling och skänker ett bekvämt och 

rikt liv genom dynamisk utveckling och kulturell kreativitet. Andra ser staden som smutsig, 

kopplad till våld, brottslighet och korruption (ibid:476ff), kanske ett synsätt mer kopplat till 

förr. De moderna stadsbildningarna har påverkat individers sociala liv genom att göra det mer 

opersonligt och anonymt, då möten med främlingar är vanligare än mötet med bekanta 

(ibid:49).        
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1.1.2 Stockholm- en växande stad 

I en aktuell artikel på Svenska Dagbladet (Delling, 2013-04-25) berättas att Stockholm årligen 

överträffar befolkningsprognoserna och att det är en av de fem städer som ökar mest i 

befolkning i Västeuropa. En prognos visar att Stockholm har möjlighet att gå om London och 

inta första plats som den snabbaste växande staden.  Enligt statisk från Statistiska 

Centralbyrån ökade Stockholm som län med 35 533 invånare år 2012 (www.scb.se, 2013-04-

05). Befolkningsökningen baseras på inrikes- och utrikesflyttnetto samt födelsenetto. Be-

folkningsutvecklingen har följt liknade kurva de senaste åren och utifrån den ihållande 

trenden bedöms utvecklingen av Stockholm som storstad fortsätta. Historiskt sett skedde en 

hög befolkningstillväxt i Stockholm från mitten av 1800-talet och framtill slutet av 1960-talet, 

vilket utgjordes av generell förflyttning från landsbygd till stad, följt av andra världskriget. 

Efter 1972 vände denna utveckling och blev något mer ojämn, och först år 2007 nåddes 

samma tillväxtnivå som under 1960-talet (Ström, 2005). Därefter, fram tills idag har 

utvecklingen varit ihållande.  

 

1.1.3 Urbaniseringens olika sidor 

Ordet urbanisering används flitigt i media, både i nyhetssammanhang och i debatter. Den 

ständigt återkommande diskussionen kring avbefolkningen av svenska gles- och landsbygden, 

som främst drabbat Sveriges norra halva, har fått stort utrymme i media. På Norrländska 

Socialdemokratens ledarsida (Andersson, 2013-04-10) understyrks problematiken som 

uppstår i mindre orter med minskad service, nerlagda butiker och inställda bussar och tåg, 

vilket är en konsekvens av urbaniseringen. Det uttrycks en dragkamp mellan stad och 

landsbygd där regeringen måste ta sitt ansvar för att bromsa urbaniseringen för att lands-

bygden ska kunna återbefolkas. En annan pågående diskussion kring urbaniseringens fäste, 

både lokalt och globalt, är miljöfrågan då det å ena sidan menas att det skapar bullrig och 

ohälsosam miljö fylld av trafikkaos och fattigdom. Å andra sidan, i en rapport från FN om 

urbaniseringens effekter som Thomas Elmqvist, professor i naturresurshållning hänvisar till, 

påvisas motsatsen då rapporten framhåller att urbaniseringens utveckling möjliggör ett 

skapande av hållbara städer. I takt med städers tillväxt krävs planering, då strävan är att 

möjliggöra för en resurseffektiv stadsutveckling, en grön infrastruktur och städer som 

erbjuder både ekonomisk och social kreativitet, samt en koldioxidsnål miljö (Elmqvist, 2013-

04-11). Det är därmed tydligt att skilda bilder och uppfattningar om storstaden lever kvar och 

som mycket annat, finns det alltid två sidor av myntet, även gällande urbaniseringen och 

städers tillväxt.  

    

1.1.4 Ett socialpsykologiskt synsätt av urbanisering 

Hittills, i uppsatsens inledning, har fenomenet urbanisering främst belysts på samhällsnivå, 

men en viktig hörnsten i denna utvecklingsprocess är samhällsmedlemmarna, då individer 

utgör en betydande roll i urbaniseringsprocessen. Flertalet angreppsätt är möjliga för att 

beröra individen som en del av urbaniseringen, då en infallsvinkel är dess påverkan.  En effekt 

av livet i storstaden innebär opersonliga band mellan människor och en anonymitet, något 

Louis Wirth (1938:1), ett välkänt namn inom urban sociologi menade på i sin klassiska essä 

”Urbanism as a way of life” redan 1938. Där beskrivs urbanism som en livsstil och att 

urbaniseringen av världen påverkar varje fas av det sociala livet. Wirth beskriver storstaden 

http://www.scb.se/
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med sin höga puls, som en plats för flyktiga och tillfälliga möten. Trots att människor lever 

nära varandra består livet i staden av avlägsna sociala relationer och opersonliga band där 

människor inte bryr sig om varandra och är därmed präglat av en stark anonymitet. Uttryckt 

med andra ord skapar livet i storstaden ett socialt ramverk, karaktäriserande för den urbana 

livsstilen (ibid:18ff).    

 

1.1.5 Sammanfattning av bakgrund 

Som nämnt i stycket ovan utgör individen en betydande roll i urbaniseringen i och med att 

fenomenet skapats genom att människor i allt större utsträckning flyttar till städer och kan 

därmed beskrivas som ett socialt fenomen. Självfallet finns vetenskapliga förhållningssätt som 

skulle framställa det beroende av samhälls- och ekonomiska strukturer, men jag väljer att inta 

individens perspektiv, styrd av en fri vilja där inrikesmigration (med vissa undantag) är ett 

aktivt val. Med individen som utgångspunkt skapas en socialpsykologisk relevans, då den 

mångfacetterade företeelsen urbanisering studeras på individnivå som ett socialt fenomen. 

Mot bakgrund att det utspelar sig en urbanisering i Stockholm som tenderar att fortsätta, 

undrar jag vad som driver människor att flytta till storstaden. Vad karaktäriserar den moderna 

nutida urbaniseringen och storstadslivet? Kvarstår lockelsen, likt som då, av arbets-

möjligheter, rikedom och ett utbud av varor och tjänster?  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

I tidigare avsnitt framgår urbaniseringens aktualitet som en del av vårt moderna samhälle, då 

det sker hög inflyttning till storstäder, samt dess olika infallsvinklar och angreppssätt. 

Utgångspunkten i min studie är individens upplevelse av att vara en del av urbaniseringen, 

vilket utgör mitt undersökningsområde. Syftet med följande studie är att utifrån individens 

upplevelse av att flytta till storstaden, fördjupa förståelsen av vad som lockar och driver 

individer till storstaden och hur storstadslivet ter sig. Sveriges huvudstad Stockholm, och 

likaså största svenska stad sett både till yta och befolkning, är en tydlig arena för fenomenet 

urbanisering då det sker en hög inflyttning samt är en stad under tillväxt. Stockholm utgör 

därmed avgränsning för studien, vilket leder fram till huvudfrågeställningen: Vad är 

individens upplevelse av att flytta till Stockholm? En sekundär fråga som avser att bli 

besvarad är Vad driver individen att flytta till storstaden?   

 

1.3 Disposition 

Under följande rubrik presenteras uppsatsens upplägg för att ge läsaren en översikt om dess 

innehåll och vad som väntar, för att på så sätt enklare kunna följa med i uppsatsen. Till en 

början har nu uppsatsämnet presenterats i inledningen genom att introducera olika infalls-

vinklar relevanta för ämnet, vilket senare ledde fram till undersökningens syfte och fråge-

ställning. Vidare följer avsnittet om tidigare forskning då vetenskapliga studier inom ämnes-

valet för uppsatsen diskuteras utifrån sammanfattande teman. Därefter berörs uppsatsens 

teoretiska ram bestående av den klassiska sociologen Georg Simmel och Marshall Berman, 

amerikansk filosof som bland annat undervisar i urbanisering. Efter att den teoretiska ramen 

presenterats följer metodavsnittet, då den hermeneutiska ansatsen beskrivs, vilket är vald 

metodansats för undersökningen. Avsnittet innehåller även en beskrivning av urval, data-

insamling, etik, analysframförande, samt forskarens förförståelse inom forskningsämnet och 
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en diskussion om undersökningens reliabilitet och validitet. Vidare presenteras under-

sökningens resultat, vilket är upplagt i tre delar; primär tolkning, strukturanalys och huvud-

analys. Avslutningsvis i det sista avsnittet sammanvävs uppsatsens delar till en helhet vilket 

utgör avsnittet diskussion, då resultat kopplas till undersökningens syfte och frågeställning, 

tidigare forskning samt den teoretiska ramen, vilket avslutas med en avslutande reflektion. 

Diskussonen innehåller även metodologiska reflektioner och förslag på framtida forskning.      

 

2. Tidigare forskning 
 

Urbanisering som forskningsområde är både brett och väl studerat, mycket i och med att det 

är ett ämne som går att studera utifrån en rad olika områden. Ämnet förekommer därmed i 

olika sammanhang, något som framhölls i inledningen. Stor del av den forskning jag stött på 

berör stora områden så som geografi, ekonomi och miljö. Trots mängden av forskning om 

urbanisering har jag haft problem att finna studier relevanta för min frågeställning. Mycket 

arbete har därför varit nödvändigt för att begränsa min sökning, för att på så sätt minska 

sökresultaten och nå relevant material, vilket gjorts med hjälp av olika verktyg i använda data-

baser. Utifrån den enorma bredd forskningsområdet uppvisar har det varit en nödvändighet att 

fokusera på sociologisk forskning, men för att erbjuda en helhetsbild av forskningen gjordes 

komplement av forskningsartiklar inom psykologi och ekonomi. I sökandet av tidigare 

forskning har jag använt mig av databaserna Discovery, Sociological Abstract och Social 

Science Citation Index. Ett annat behjälpligt verktyg har även varit sökmotorn Google för att 

hitta specifika forskningsartiklar. Nyckelord jag använt mig av i sökningarna är: urbanization, 

urban, rural-urban, migration, metropolitan, cities. 

 

Utifrån den forskning som anses relevant för studiens syfte har en tematisk indelning gjorts, 

vilket presenteras nedan. Det första temat är Ålder, kön & migration, följt av Urbana centras 

funktion för individen och sist är temat Motiv till stadsmigration.  

 

2.1 Ålder, kön och migration 

Forskning om urbanisering och migration belyser ålder och kön, då skillnader mellan kvinnor 

och män framhålls, samt ålder och livsfasers betydelse för migrationsbeteende. I Karina 

Nilssons studie (2002) undersöks stadsmigration bland svenska ungdomar, mot bakgrund att 

många unga i Sverige flyttar från sina hemstäder/-orter, vilket sker över hela landet. Studien 

ämnade söka svar på vad som kännetecknar unga vuxna som flyttar till Stockholm, Göteborg 

och Malmö, samt om det finns någon skillnad mellan kvinnor och män beträffande 

statsmigration och i vilken utsträckning de stannar kvar i städerna. En kohortstudie utfördes 

på hela populationen födda år 1968 som mellan 1985-1995, då deltagarna var i åldrarna 17-27 

år, flyttade till någon av ovannämnda städer. I enlighet med forskarens förväntning flyttade en 

stor andel någon gång under den tioårsintervall som studeras och att flytta kan därmed ses 

som en del i livet. Vidare av resultatet framgick att unga vuxna är överrepresenterade inom 

stadsmigration i Sverige och att många unga flyttar från sin hemstad. Den höga inflyttningen 

skapar en överrepresentation av unga människor i större städer varigenom koppling till 

bostads- och infrastruktursvårigheter görs. Olika variabler påverkade benägenheten att flytta, 

vilket kommer belysas i det tredje temat. Likaså Peter A. Fischer och Gunnar Malmberg 
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(2001) svenska studie visade att flyttning sker främst bland unga vuxna, då siffran är som 

högst i åldrarna 21-35. Studien utgjordes av en kvantitativ undersökning och täckte den 

population som under 1994 flyttade inom Sveriges 108 olika arbetsmarknadsregioner. 

Variabler så som regionala och socioekonomiska förhållanden, livshändelser (så som 

giftermål, skilsmässa, barnafödande), familjeband, bosättningstid samt den lokala arbets-

marknaden mättes. Utifrån resultatet som visade att unga vuxna utgör högsta siffran av att 

flytta diskuteras orsaken kopplat till livshändelser, så som perioder av arbete, familjeliv och 

ägande av bostad, då det minskar individens benägenhet till mobilitet och är därmed inte 

beroende av ålder. Det huvudsakliga sambandet utgörs av fördelning av livsprojekt, då 

individer i åldrarna 21-35 år genomgår händelser som ökar deras mobilitet. Dessa händelser 

kartläggs under temat Motiv till stadsmigration.    

 

Stefanie Kley (2010) intar också i sin undersökning förhållningssättet att olika faser och 

händelser i livet påverkar hur migrationsbenägen individen är. Syfte med Kleys kvantitativa 

studie var att skapa ett teoretiskt ramverk för migration, sett som en process, utifrån tre faser: 

övervägde att flytta, planerar att flytta och den faktiska flytten där det blir till handling. 

Undersökningen bestod av 1410 slumpmässigt utvalda respondenter, boende i två likartade 

städer i Tyskland, varigenom de delades in i tre kategorier (tidig vuxen, familjfas och 

konsolideringsfas). Data samlades in genom datastyrda telefonintervjuer. Resultatet visade 

bland annat att möjlighet till karriär på eventuell ort utlöser övervägande och planering att 

flytta, men driver endast unga vuxna att faktiskt genomföra flytten. För unga vuxna är det 

möjligt att driva sitt eget intresse medan det senare i livet blir allt viktigare med familjeliv, 

framförallt hos kvinnor. Fischer och Malmberg (2001) identifierar också skillnader mellan 

kvinnor och män genom visa att kvinnor påverkas starkare av livshändelser så som sambo/-

äktenskap, bildande av familj, samt band till personer och projekt, då det gör dem mindre 

benägna att flytta. Det finns därmed en koppling till individens befintliga livsfas, vilket 

kommer belysas vidare i rubriken. Utöver de tidigare nämnda genusskillnaderna visar 

forskning att kvinnor utgör den högsta siffran inom stadsmigration. Nilsson (2002) menar att 

utbildning och social klass påverkar benägenheten att flytta i positiv riktning.    

 

2.2 Urbana centras funktion för individen  

Ekonomiforskare inom urbanisering ger uppmärksamhet åt begreppet humankapital, vilket 

innefattar utbildning, färdighet och kompetens
1
, då forskare menar att urbana centra genererar 

i ett ökat humankapital. I en studie av Luisito Bertinelli och Benteng Zou (2008) vid CREA 

University of Luxembourg visades dock inte det fullt ut. Berntinelli och Zou avsåg att mäta 

den urbana stadens verkan på individers humankapital, vilket gjordes med hjälp av en 

urbanekonomisk modell. Humankapital mättes i relation till städers urbana nivå där individen 

levde för att mäta in om den urbana miljön bidrar till investering av utbildning. Materialet 

baserades på en trettioårsperiod (1960-1990) och totalt ingick hundra länders urbana 

population, varibland Sverige är ett av länderna. Forskarna förväntade sig att städer med hög 

urbaniseringsgrad uppvisar en tillväxt av humankapital, då städer ansågs vara produktiva och 

                                                           
1
 Ekonomisk definition av humankapital, jmf. sociologi som betonar individualistiska förklaringar 

(www.encyclopedia.com, 2013-06-26)   

http://www.encyclopedia.com/
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det ideala för humankapital att växa. Resultatet visade dock att det inte fanns någon tydlig 

koppling mellan urbanisering och humankapital. Forskarnas slutsats är att städer inte medför 

höga nivåer av humankapital, men att de utgör en grund för kompetens att utvecklas, men 

dock bara till en viss nivå. Kopplingen mellan urbanisering och humankapital går därför 

främst att se i länder under utveckling. Studiens resultat innebär att Stockholms urbanisering 

inte genererar i ett ökat humankapital hos invånarna i och med att Sverige inte är ett 

utvecklingsland ställt i jämförelse med länder i tredje världen.  

 

Andra forskare har undersökt frågan om erfarenheten av att leva i ett urbant samhälle skapar 

självtillit eller en känsla av maktlöshet hos individen. Jeffery S. Debies-Carl och Christopher 

M. Huggins (2009) har gjort en tvärnationell studie på multinivå, dvs. både samhälls- och 

individnivå, där de analyserat urbaniseringens påverkan på individens självtillit, vilket vidare 

kan förklaras genom en tro på sin egen förmåga. Forskarna menar att känslan av självtillit 

uppstår i samspelet mellan individ och samhälle. Resultatet visar att påverkan mellan urbana 

centra och självtillit styrs av vilka urbana förhållande som råder. Om en etnisk heterogenitet 

finns i samhället skapas självtillit, vilket förklaras genom att det urbana centrat erbjuder ett 

överflöd av olika levnadssätt vilket genererar flera alternativa sätt för individen leva. I 

landsbygdsamhällen finns idén om ett sätt att leva, något som delas av alla och ifrågasätts 

därmed inte. I staden däremot ifrågasätts den typen av slutna föreställningar vilket gör det 

svårt för ett samhälle med strikta reglar om hur livet ska levas. Problematiken om vad som är 

rätt och fel försvinner, något som bidrar till en ökad frihet för individen och därmed en ökad 

tro på sig själv. Detta visar sig också i Alexis Annes och Meredith Redlin (2012) studie om 

homosexuella män som är uppvuxna på landsbygden och flyttar till städer. Flytten utgör en 

del i deras identitetskonstruktion, vilket framhåller en dimension av staden som en plats där 

det är enklare att passa in, satt i relation till landsbygden och mindre städer. Fyra narrativa 

livsberättelser av homosexuella män, varav två amerikaner och två fransmän, analyserades 

och visade bland annat att staden hade en central roll i utvecklandet av identiteten som 

homosexuell och hur det möjliggjorde att bygga upp en känsla av sitt jag, samt att leva ut sin 

lust. Av resultatet framgick att landsbygden inte tillåter de homosexuella männen att 

identifiera sig med sin sexuella läggning då en hegemonisk maskulinitet råder, dvs. en 

dominerande syn på vad som anses manligt. homosexuallitet ses som en stigmatiserad 

identitet inom vissa landsområden, framförallt i Frankrike vilket innebär att männen utpekas 

på ett nedvärderande sätt utifrån att deras sexuella läggning ses som annorlunda. Männen 

fantiserade redan som barn om livet i staden och städerna illustrerades av samtliga män som 

homosexuellas paradis. Problemet att identifiera sig med sin hemort eller hemstad, och 

känslan av att inte riktigt passa in kan vara anledningar som driver individen att flytta 

därifrån, för att på en annan plast möta likasinnade människor. Den större staden ger utrymme 

för det som annars anses annorlunda vilket gör det möjligt för individen att konstruera en 

identitet oberoende av andras åsikter och strikta normer.      

 

2.3 Motiv till stadsmigration 

Som tidigare nämnt anser forskning att händelser och livsfaser påverkar individers benägenhet 

att flytta till annan ort, framför den faktiska åldern. Fischer och Malmberg (2001) menar, 

utifrån resultatet i deras svenska studie, att förhållanden som barnlöshet, arbetslöshet, att vara 



 

9 

 

ogift och möjlighet till studier främjar individens mobilitet. Undersökningen visade dessutom 

att människor tenderar att stanna i städer med hög inkomstnivå samt i storstäder. Liknade 

faktorer framhålls av Kleys (2010) undersökning, som menar att utbildnings- och arbets-

tillfälle på annan ort får personen att blicka utanför den närvarande staden och se möjligheter, 

något som driver på beslutet till migration. Slutsatsen att arbetsmarknad är en styrande 

komponent i migrationsbeslutet går därmed att antas, då staden erbjuder arbetstillfällen. 

Likaså är utbildning något som driver individen att flytta.  

 

I Nilssons kohortstudie (2002) om stadsmigration i Sverige visas individens egen utbildning 

vara en påverkansvariabel att flytta till staden. Föräldrarnas sociala klass visade sig även ha en 

inverkan, faktorerna hade dock störst inverkan hos kvinnor. Partnerskap i form av 

samboförhållande och giftermål, samt att ha barn och familj bromsar individens mobilitet och 

benägenhet att flytta (Fischer & Malmberg, 2001; Kley, 2010; Nilsson, 2002). En slutsats som 

går att dra utifrån följande är att ansvar gentemot andra, t.ex. partner minskar 

självständigheten i valet att flytta till staden. Relationer gör att individens beslut berör andra, 

utöver individen själv, och det är därmed flera parter som står bakom beslutet vilket gör 

situationen mer komplex och kan vara möjlig förklaring till varför partnerskap bidrar till 

minskad mobilitet. Med andra ord, om individen bara har sig själv att tänka på och ta ansvar 

för stärker det möjligheten driva sitt eget intresse av att flytta.  

 

Även Shu-Chun Chang (2011) drog liknade slutsatser i sin studie, som att främst singlar 

flyttar till storstaden. Studien avsåg att studera de främsta orsakerna till utflyttning från 

Yilanregionen i nordöstra Taiwan till staden Taipei, då Taiwans landsbygd hotas av en stark 

urbanisering med hög inflyttning till större städer. Orsakerna undersöktes genom intervjuer 

med tvåhundra personer som valt att flytta till Taipei från Yilanregionen och hundra personer 

som stannat kvar i regionen.  Av resultatet framgick att individer flyttar till städer av specifika 

orsaker då de främsta orsakerna var möjlighet till högre utbildning, sysselsättning och utbud 

av specialiserade arbeten. Städerna erbjuder fler arbets- och utbildningstillfällen vilket driver 

människor att flytta till Taipei. Följande innebär att det sker en utflyttning av kvalificerade 

och högutbildade invånare då de finner bättre möjligheter i städer samt förutsättningar till en 

högre lön än i mindre orter. Dock krävs kompetens för att få ett bra betalt arbete vilket gör att 

migranter måste överväga kostnaderna i staden i och med att det är mycket dyrare. Ett annat 

pris att betala utöver den ekonomiska är att förlora kontakt med anhöriga, familj och 

födelseorten. Forskaren menar därmed att det inte är värt för lågutbildade att flytta till staden 

eftersom det blir både en ekonomisk och emotionell förlust. Ett annat motiv att flytta till 

Taipei var stadens utbud av olika faciliteter så som museum och liknande aktiviteter.            

  

Nilssons studie (2002) visade att flytta till stadsregioner var för många temporärt varigenom 

en tredjedel flyttade från staden under den tioårsperiod som populationen studerades. Cirka 

hälften flyttade tillbaks till sin hemregion. Av Annes och Redlins (2012) studie framgick även 

att staden sågs som något tillfälligt och att individerna efter en tids vistelse återvände till sin 

ursprungsort. Att flytta till staden behöver därmed inte betyda att individen bosätter sig för 

alltid utan förflyttning kan utgöra en fas i individens liv. Chang (2011) framhöll i sitt resultat 

att den första etappen av att flytta inte sågs som migration utan mer som pendling eller 
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mobilitet. Först när individerna kände att de kunde överleva ekonomiskt bosatte de sig på 

riktigt och migrationen blev komplett.         

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

I urban forskning sätts staden i fokus då det utgör platsen för urbanisering och bland annat 

belyses stadens inverkan på individen dess funktion i det urbana samhället. Påverkansfaktorer 

som visats i individens mobilitet är utbildning, arbete, relationer och olika livshändelser. Då 

undersökningen i denna uppsats avser att studera vad som driver individen att flytta till 

Stockholm, är dessa faktorer är intressanta för att se om de uppvisar sig i upplevelsen av att 

flytta till storstaden. Trots att forskning kartlägger olika påverkansfaktorer till att flytta, både 

generellt och till städer, finns en saknad av kvalitativa undersökningar som täcker en djupare 

analys om vad som driver individer att flytta till storstaden, samt upplevelsen av 

storstadslivet. Genom att nå en fördjupad förståelse, som går att finna i invididens upplevelse, 

intas en dimension av urbanisering vilket inte uppvisats i den forskning som gåtts igenom. 

Utifrån individens upplevelse hoppas frågor bli besvarade så som hur tankarna gick innan 

flytten och hur livet i storstaden upplevs. Av forskning inom urbanisering har framkommit att 

ålder och livsfaser är viktiga aspekter i hur benägna individer är att flytta, vilket ringar in ett 

lämpligt åldersspann för min undersökning i och med att det visar att unga vuxna dominerar 

stadsmigration. Följande kommer belysas vidare i uppsatsens metodavsnitt. Likaså har 

genusskillnader framkommit i migrationsbeteende, då undersökningen kommer beakta 

eventuella skillnader mellan kvinnor och män. Satt i relation till den höga befolkningstillväxt 

som sker i Stockholm har fenomenet fått lite uppmärksamhet, vilket aktualiserar det valda 

undersökningsämnet för denna uppsats.  

       

3. Teoretisk ram 
 

Avsnittet avser att presentera uppsatsens teoretiska ram, vilken utgörs av Georg Simmel och 

Marshall Berman. Simmel har givit ett klassiskt bidrag inom urbansociologi; ”Storstäderna 

och det andliga livet” vars idé grundades i fascinationen av storstadens förändring och dess 

tillväxt (Johansson, 1999:37). Marshall Berman är en amerikansk filosof, verksam vid 

universitet i New York där han undervisar i politisk filosofi och urbanism. I en artikel berättar 

Berman (2010) om sin bok ”Allt som är fast förflyktigas” där han skildrar modernismen och 

riktar även ljuset mot staden som moderniseringens arena. Då uppsatsens syfte och fråge-

ställning har sin tyngd i storstaden och storstadsliv är Simmel och Berman relevanta i den 

teoretiska ramen i och med deras intresse för staden och den moderna människan i ett 

samhälle präglat av modernitet, däribland urbanisering utgör ett spektra.       

  

3.1 Georg Simmel 

Georg Simmel (genom Johansson 1999:37f, 41) tillhör idag de klassiska sociologerna men 

levde länge i skymundan och fick sin egentliga renässans under 1900-talet, först efter sin död. 

Med sin kritiska sociologi betonar hans verk de samhälliga formerna, där kulturell förändring 

får stort fokus genom att kulturen i och med moderniseringen objektiviseras. Modernitetens 

karaktär är flytande, bestående av ständigt föränderliga processer vilket medför en möjlighet 

för individen att utveckla sin individualitet. Den kulturella utvecklingen bidrar till en ökad 
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förekomst av möjliga identiteter och nya livsstilar, fast därmed inte sagt att denna individuella 

frihet tilldelas automatiskt i och med utvecklingen, utan är snarare möjlighet för den enskilda 

individen att nyttja. En differentiering av livsstilar och stiluttryck är det Simmel väljer att 

kalla den objektiva kulturen, vars utveckling utgör ett hot för individens upplevelse av att bli 

autentisk, dvs. uppnå äkthet. Kulturutvecklingen beskrivs skapa en ökad distans till familj och 

andra människor i allmänhet, medan relationer som tidigare kännetecknades av distans har 

minskat sitt psykologiska avstånd.  Den kapitalistiska ekonomi som präglar det moderna 

samhället medför en dubbelhet mellan distans och närhet, frihet och tvång, samt en 

inneboende längtan att tillfredställa ett omåttligt begär, något som är extra tydligt i storstaden.  

 

I ”Storstäderna och det andliga livet” beskriver Simmel (1981) det största problemet för 

modernt liv som enskild individ, strävan efter att bevara sin självständighet och individualitet. 

Den samhällsutveckling som utspelar sig har gjort att storstaden format en viss människotyp, 

som genom sin medvetenhet gör det lätt att anpassa sig och förlika sig med yttre makter. 

Simmel drar en tydlig skiljelinje mellan människor i småstad och storstad. Småstads-

människans livsmönster är mer långsamt och vanemässigt med en lugn rytm. Följande 

mönster utspelar sig djupt omedvetet då det är starkt invant. Emotionella och nära relationer 

till andra människor råder på landsbygden och i mindre städer, vilket grundas i individualitet. 

Livet i småstaden är vad Simmel väljer att kalla andligt vitala. Han tillskriver storstads-

människan som den moderna människan, då det utgör sätet för utveckling och ekonomi. 

Penningekonomin har präglat storstadsmänniskan genom att se andra individer som siffror 

med ett penningvärde. Det finns därmed en kalkylerbarhet baserad på egenvinning och 

storstadens så kallade förståndsmässiga relationer är likgiltiga och drivs enbart av intresse och 

umgänge sker på pliktmässig basis. Storstadsmänniskan agerar utifrån förståndet med en hög 

medvetandenivå. Människor bosatta i storstäder är vad andra skulle anse som reserverade, 

kalla och hjärtlösa, men mentaliteten fungerar som en självbevarelsedrift för att skydda sig 

själv mot samhällets krafter. Simmel beskriver storstadslivet bestående av en intensitet av 

nervösa stimuli, vilket är resultatet av hastiga och oavbrutna intryck som medförts av 

samhällets differentiering, dvs. uppdelning och specialisering. För att kunna förhålla sig till 

storstadslivet snabba förändringar och de upplevelser som utspelar sig har individen intagit en 

blasé attityd, vilket blir ett sätt att hålla omvärlden på distans (1981:195ff). Simmel beskriver 

blasé attityd som ”en oförmåga att reagera lagom starkt på nya retningar – detta är just den 

blaserade attityd, som redan storstadens barn uppvisar vid jämförelse med barn från lugnare 

och mindre oroliga miljöer” (ibid:200). Det Simmel väljer att kalla andligt föga vitala 

människor är inte blaserade, då en tolkning och koppling kan göras till småstadsbon som icke 

blasé. I mötet med andra intar storstadsmänniskan en likgiltighet då mötet enbart ses som 

flyktigt och övergående. Ett reserverat förhållningssätt intas och ett ömsesidigt främlingskap 

utspelar sig. Simmel menar att storstadsmänniskan inte känner igen sina grannar trots flera års 

grannskap, då andra människor ses som ”intiga” och sakna betydelse och värde. I mötet med 

andra betraktar storstadsbon dem inte som individer utan förhåller sig objektivt, vilket skapar 

flyktiga och ytliga kontakter (ibid:201). 

 

Frihet enligt Simmel innebär en rörelsefrihet, att då inte vara begränsad till ett område och en 

frånvaro av fördomar och trångsynthet. Småstadsbon är starkt begränsad av trångsynthet och 
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fördomar, då det smalnar individers handlingsutrymme. I Simmels bemärkelse är storstadsbon 

fri. Följande förklaras genom att ju större en massa blir desto mer luckras ramarna upp, vilket 

genererar i ett större handlingsutrymme. Storstadsbon har friheten att välja sina relationer 

utifrån sitt förstånd och medvetande, medan livet i småstaden innebär dagliga möten mellan 

människor som är bekanta, där båda parter involverar sig. De avstånd som finns i storstaden 

gör det viktigt med punktlighet, kalkylerbarhet och exakthet. Tiden i storstaden är dyrbar och 

varje väntan och inställt möte innebär en oacceptabel tidsförlust (ibid:203ff).   

 

3.2 Marshall Berman 

Marshall Berman (2012) vill med sin bok ”Allt som är fast förflyktigas” öppna upp för läsaren 

hur tidigare modernisters tankar, så som om livet och samhället är applicerbara i den värld vi 

lever i idag. Boken bygger på och utvecklas kring tolkning av olika klassiska texter som ett 

sätt att lyfta modernitetens innebörder. Berman försöker tolka rumsliga och sociala miljöer så 

som städer genom att den moderna människans liv utspelar sig just på stadens gator och utgör 

därmed arenan för moderniteten. Staden skapar en miljö för modernitet där den moderna 

människan verkar. Dagens samhällsepok benämns vanligtvis som postmodern, något Berman 

ställer sig kritisk mot, då han menar att de moderna tänkarnas dilemman lever kvar i dagens 

samhälle och präglar det mänskliga livet. I Bermans termer sträcker sig modernismen 

tvåhundra år tillbaka och framtill idag. När han talar om modernitet görs hänvisning till 

erfarenheten av tid och rum, jag och andra, samt erfarenheten av livets möjligheter och risker 

och är något som förenar alla människor. Berman menar att vi lever i en ständigt föränderlig 

värld, därav bokens titel ”Allt som är fast förflyktigas” vilket har hämtats från Marx 

Kommunistiska manifestet. Den moderna människan lever i ett ständigt försök att greppa den 

moderna världen och en strävan att känna sig hemmastadd i den, något som är svåruppnåeligt 

i den ständigt föränderliga världen (2012:11ff, 21f). Storstaden illustreras därmed som något 

ständigt föränderligt och en plats svår att finna sig hemmastad, genom att livet i storstaden 

aldrig når en fasthet utan är ständigt flyktigt. Berman beskriver innebörden av att vara modern 

som ”att befinna sig i en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss 

själva och världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har, allt vi känner till och 

äger” (2012:21). Ett modern liv är starkt präglat av paradoxer och motsägelser, då det finns en 

dubbelhet i att vara öppen för upplevelser, möjligheter och äventyr. Samtidigt räds den 

moderna människan av det bråda djup som modernitetens äventyr kan innebära. Det finns en 

stark längtan att skapa något att hålla fast vid, samtidigt som motsägelsefulla krafter och 

behov driver människan till utveckling och tillväxt, bort från det fasta (ibid:44).  

 

Berman har även tolkat Dostojevskijs Anteckningar från källarhålet från år 1864 och i 

följande utdrag beskriver källarmannen sin bild av den moderna människan; ”Jag medger att 

människan är ett djur som framförallt är skapande, dömt att medvetet sträva mot ett mål och 

sysselsätta sig med ingenjörsvetenskap, det vill säga att evigt och oavbrutet bana väg framför 

sig vart den än må leda (…) Men … [är hon inte] själv instinktivt rädd att uppnå målet och 

fullborda den skapande byggnaden?” (ibid:12). Tolkningar av Dostojevskij menar på att det 

finns en avsky och avvisande mot det moderna livet i hans texter. Utifrån den skapande 

byggnad som Dostojevskij nämner hänvisar Berman även till livet i byggnaden. Det huvud-

sakliga är inte vart vägen når utan snarare att den rör sig framåt. Så länge ingenjörskonsten 
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förbli en aktivitet kan människans skaparkraft nå högsta höjd, likt modernitet som ett äventyr. 

Om skapandet upphör och byggaren slutar bygga och fäster sig vid sina skapade ting infaller 

moderniteten som en rutin och skaparkraften stelnar (ibid:274-276). Tillsammans har de 

moderna människorna, likt ett äventyr skapat staden som en plats att bo, men Dostojevskij 

menar att det är ett äventyr för människan att skapa ett palats men mardrömslikt att bo i det 

(ibid:13). Poängen är därmed att storstaden är resultatet av något vi människor gemensamt 

skapat, men vill sedan inte bo i skapelsen genom att fastheten inte går att finna i den moderna 

staden. Berman hänvisar flertalet gånger till Dostojevskijs källarman, bland annat då han vid 

ett tillfälle lämnat sin källarhåla och vistas på stadens gator, bortom sin annars isolerade värld. 

Där källarmannen vandrar på gatorna överger han rädslan av att bli sedd som tidigare 

infunnits, till en desperat längtan efter att bli igenkänd. Viljan att bli sedd och att delta i livet 

får honom att känna sig mer levande än på länge, samtidigt som det är smärtsamt och 

förnedrande. Källarmannen på gatan blir skådad och känner känsla av stolthet och värdighet, 

men folkets blickar får honom att krypa och stoltheten övergår i en förnedringskänsla 

(ibid:252f, 262). Dostojevskijs källarman förklarar livet i den moderna staden då storstaden 

för människan innebär en pendling mellan att vara någon, till att i andra stunden vara 

fullständigt anonym. Följande visar åter hur det moderna livet fylls motsägelser och 

paradoxer. Den moderna människan slussas mellan två lägen utan att finna fastheten.              

 

3.3 Sammanfattning av teoretisk ram 

Den teoretiska ramen har gett utrymme åt Georg Simmel och Marshall Berman, vilket är 

namn som bland annat intresserat sig för städer och den moderna människan och följer 

därmed en linje i enlighet med denna uppsats. Simmel anser att moderniteten är flytande i sin 

karaktär och präglad av ständigt föränderliga processer. Storstadsmänniskan är vad Simmel 

väljer att tillskriva som den moderna människan genom att storstaden format en viss 

människotyp. Denna människotyp agerar utifrån en kalkylerbarhet baserat på egenvinning, 

vilket även präglar relationer till andra människor då de enbart drivs av vinstintresse. Följande 

förhållningssätt har skapat en likgiltighet gentemot andra, men är samtidigt en självbevarelse-

drift för att individen ska kunna skydda sig mot samhällets krafter. Detta gör att möten i 

storstaden enbart ses som flyktiga och övergående, vilket skiljer sig från småstaden där 

emotionella och nära relationer mellan människor råder. Simmel beskriver småstads-

människans livsmönster som vanemässigt, långsamt och med en lugn rymt, medan livet i 

storstaden kräver en anpassning för att förhålla sig till de snabba förändringar och nya 

upplevelse som storstadsmänniskan ständigt möter. Storstadslivet skapar likaså ett större 

handlingsutrymme än vad som erbjuds i mindre städer, vilket Simmel anser skapa en frihet för 

människan. Men trots det präglas den moderna människan av en dubbelhet mellan frihet och 

tvång, närhet och distans detta då moderniteten medfört en ökad distans till familj men även 

andra människor. Simmel beskriver även att människan drivs av en längtan att tillfredställa ett 

omåttligt begär (Johansson, 1999:37,41, Simmel 1981:195-205).   

 

Marshall Berman menar, likaså som Simmel att vi lever i en ständigt föränderlig värld och 

storstaden är något ständigt flyktigt. Människan försöker greppa den moderna världen för att 

känna sig hemma i den, men fastheten är svår att finna. Det moderna livet är starkt präglat av 

motsägelser och paradoxer. Denna dubbelhet går bland annat att finna i staden, modernitetens 
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arena. Staden är en plats som människor skapat för att bo, men vill samtidigt inte leva där 

trots att de varit med i skapandet. Likaså präglas livet i storstaden av en pendling mellan att 

vara någon och att bli igenkänt till att vara fullständigt anonym. Det finns därmed en vilja att 

bli igenkänd, samtidigt som det skapar en form av förnedringskänsla, vilket Berman skildrar 

genom Dostojevskijs källarman. Moderniteten beskrivs vara ett äventyr, där människan å ena 

sidan vill testa äventyret, fast å andra sidan finna tryggheten i det och bort från det okända. 

Det moderna livets innebörd är därmed en pendling mellan två lägen, vilket driver människan 

bort från det fasta och skapar flyktighet i en ständigt föränderlig värld (Berman, 2012:11ff, 

262, 274f).      

 

4. Metod 

 
I följande avsnitt presenteras den hermeneutiska ansatsen, vilket gett stöd i genomförandet av 

studien och väglett hela processen. Metodansatsens grundtankar redovisas, tillsammans med 

analysförfarande, urval och tillvägagångssätt. I slutet av avsnittet kommer även etiska prin-

ciper diskuteras, samt undersökningens reliabilitet och validitet. Valet av hermeneutik som 

metod föll naturligt då tolkning och förståelse utgör fokus för ansatsen, och att jag i min 

studie avsåg att fördjupa min förståelse i vad som lockar och driver individen att flytta till 

Stockholm. Syftet med hermeneutik är att förklara något och tydliggöra det utifrån individens 

upplevelse, vilket är just vad jag avser med min studie.   

 

4.1 Hermeneutik 

Hermeneutikens sätt att se på människan utgår från det filosofiska antagandet att förståelse är 

en del av den mänskliga existensen. Genom att synliggöra tingen i vår livsvärld kan vi förstå 

dem utifrån den dialektik som råder mellan livsvärlden och förståelsen (Ödman, 2007:24). 

Grundläggande begrepp inom hermeneutiken är tolkning, förståelse, den hermeneutiska 

spiralen och förförståelse, vilket härmed kommer att belysas. 

 

4.1.1 Att tolka och förstå 

En grundtanke inom hermeneutiken är att tolka och förstå. För att människan överhuvudtaget 

ska förstå något måste tolkning ske. Att tolka har sin ursprungsbetydelse i ”översättning”, som 

mer djupgående kan beskrivas som den akt där förståelsen läggs ut.  Betydelsen översättning 

kvarstår till viss del genom att tolken (forskaren) förmedlar innebörder och betydelser i den 

mänskliga verkligheten. Betydelsen av förståelse är svåranalyserat men kan liknas med insikt, 

finna en lösning eller att begripa. Förståelse kan röra sig på olika nivåer, från att förstå något 

litet till att förstå något mer på djupet då det utgör vägen till kunskap. I en nära relation till 

tolkning och förståelse finns begreppet förklaring. För att förstå måste det förklaras och för att 

förklara måste vi förstå det som förklaras. Tolkningar innehåller förklaringar och det pågår 

därmed ett ständigt samspel mellan tolkning, förståelse och förklaring (Ödman, 2002:24, 74f).  

 

Inom hermeneutiken beskrivs språket som något grundläggande för människan, då det är med 

och skapar den existentiella världen där tolkning äger rum. I tolkningen blir den herme-

neutiska erfarenheten till, vilket sker genom att två horisonter möts. Mötet kan äga rum i ett 
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samtal, vid läsning av en text. I alla situationer där det finns en tillhörighet till språket möts 

två förståelsehorisonter och en s.k. horisontsammansmältning uppstår genom att dem flyter 

samman. Den hermeneutiska erfarenheten går inte att forcera utan är något som ska öppnas 

upp för en (ibid, 2007:29f). 

 

4.1.2 Hermeneutiska spiralen 

Vägen till förståelse nås i en cirkulär rörelse då grunden utgörs av tidigare erfarenheter och 

upplevelse, vilket genom nya erfarenheter bygger vidare förståelsen, som i sin tur möjliggör 

en mer enhetlig förståelse. Förståelsen rör sig inom individens förståelsehorisont och är 

avgörande för vilka tolkningar som är möjliga, men som beskrivit ovan kan förståelse-

horisonten vidgas vilket möjliggör nya tolkningar. Tolkningen pendlar mellan del och helhet 

och tvärtom, pendling mellan helhet och del. Helheten bygger på mindre delar, vilket måste 

förstås för att en uppfattning om helheten ska vara möjlig. Likaså är helheten styrd av delarna 

eftersom de utgör helhetsstrukturen och den faktiska förståelsen. Att benämna förståelse-

processen likt en cirkel är i vissa fall missvisande, då det mer går att likna förståelse som en 

spiral i och med att förståelsen aldrig återgår till den tidigare. Genom tolkning och förståelse 

utvecklas en ny, s.k. förförståelse. Då en ny förförståelse utvecklas förändras även förståelse-

horisonten i takt med förändring i kunskapsprocessen, vilket sker likt en spiral (Ödman, 

2002:99f, 102f).  

 

4.1.3 Min förförståelse av forskningsområdet 

Människans förförståelse utgör grunden för att överhuvudtaget kunna förstå något och 

innefattar tidigare kunskap, erfarenheter, upplevelser och känslor. Förförståelsen har alltid en 

riktning varigenom den påverkar vår tolkning och bestämmer därmed riktning för vår 

förståelse. Genom att synliggöra förförståelsen går det att inta en öppenhet, vilket möjliggör 

att se nya sidor av fenomenet (Dahlberg et al., 2008:134ff). Jag valde därför i tidigt skede 

skriva ner min förförståelse om forskningsområdet för att undvika att den präglade studien i 

alldeles för stor utsträckning.  Min förförståelse av att flytta till Stockholm grundas i att jag 

under flera års tid känt ett driv och en vilja ett flytta dit, men trots det har det aldrig blivit av. I 

min hemstad, en medelstor stad med ca sextiotusen invånare, är det vanligt förekommande att 

flytta till en större stad och jag har flera personer i min omgivning som gjort det. I och med att 

Stockholms invånarantal växer årligen måste det vara många individer, liksom jag som har ett 

driv att flytta till huvudstaden men till skillnad från mig låter tanken bli till handling. Faktorer 

som driver på beslutet kan vara möjlighet till arbete, sociala relationer, en vilja att testa på 

någon nytt eller det utbud som storstaden erbjuder. Om valet har gjorts att bosätta sig i 

Stockholm är min förmodan att trivsel infinner sig och storstadslivet är något som tilltalar 

individen.    

 

4.2 Urval 

Till min undersökning använde jag mig av ett ändamålsenligt urval vilket inneburit att urvalet 

anpassats efter frågeställning. Urvalsmetoden genererar ett rikt datamaterial som erbjuder 

insikter och djupare förståelse i fenomenet som studeras (Patton, 2002:230). Då jag avsåg 

söka svar på vad som driver individen att flytta till Stockholm, utifrån dennes upplevelse, 

samt livet i storstaden utgjordes urvalet av personer som kunde dela med sig av denna 
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upplevelse. För att deltagarna skulle kunna ge en sanningsenlig och rik berättelse av flytten 

utgick jag från urvalskriteriet att de skulle vistats i Stockholm mellan sex till tjugofyra 

månader efter flytten dit. Att inte bott i Stockholm för lång tid bedömdes av forskaren vara en 

fördel, då det möjliggjorde att relatera till flytten och för att enklare kunna berätta och 

reflektera över livet i storstaden. Likaså utgjorde det en fördel att flytten till Stockholm låg 

nära i tiden i och med att det fanns en annan stad att ställa i kontrast, dvs. staden där de 

tidigare bott. Baserat på statisk för år 2012 från Statistiska Centralbyrån som visar att högsta 

inflyttning till Stockholm sker i åldrarna 22-32 år valde jag att låta det utgöra åldersspannet 

för min urvalsgrupp. Utöver kriterier angående ålder och vistelselängd strävade jag efter 

maximal variation då en spridning av kön, ålder (inom valt ålderspann), sysselsättning, 

utbildning och bakgrund efterstävades.  Styrkan i ett urval med maximal variation är att det 

ger hög kvalitativ data med detaljerade beskrivningar, samt extra betydelsefullt i och med att 

det uppstår ur heterogenitet (ibid:235). Med tanke på den tidsram som fanns till förfogande 

och att intervjuerna var tvungna att genomföras i tidigt skede tillämpades ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär personer som finns lättillgängliga. För att hitta deltagare, 

frivilliga att ställa upp i min undersökning använde jag mig därmed av personliga kontakter. 

Deltagarna utgjordes av fem personer, varav två män och tre kvinnor i åldrarna 24-29 år som 

bott i Stockholm mellan fyra och arton månader.  

 

4.3 Datainsamling 

Individens upplevelse av att flytta till Stockholm går att finna i dennes levda livsvärld då 

kvalitativ forskningsintervju var ett lämpligt tillvägagångssätt för att få ta del av individernas 

vardagsvärld. Språket utgör ett viktigt redskap för dialogen, frågandet och förståelsen, vilket 

även gör det möjligt för respondenterna att delge sin livsvärld och är därmed en viktig 

hermeneutisk funktion (Dahlberg et al., 2008:83). Materialinsamlingen inom hermeneutik 

beskrivs att ske i dialog i form av en öppen förståelseprocess, då respondent och utforskare 

lyssnar på varandra och tar intryck av det som sägs i samtalet (Ödman, 2004:79). 

Forskningsintervjuns syfte är därmed att skapa en dialog som bidrar till reflektion hos båda 

parter. För att uppnå detta var det viktigt att finna en balans mellan strukturell och ostrukturell 

intervju, så kallad semistrukturerad intervjuer, då en tematisk intervjudesign låg till grund för 

samtalet. En intervjuguide med öppna frågor utifrån teman, relevanta för undersöknings syfte 

användes (se bilaga 1). Med hjälp av öppna frågor riktades fokus mot forskningsämnet 

samtidigt som det gav utrymme för deltagarna att lyfta fram dimensioner viktiga för dem. Det 

var därmed viktigt att inte låta förutbestämda svar styra samtalet utan ge respondenterna 

utrymme att berätta sin historia (Dahlberg et al, 2008:184ff). I intervjun möttes respondentens 

och min, uttolkarens förståelsehorisonter och skapade i mötet en gemensam horisont. En 

öppenhet möjliggjorde att lyssna på vad som verkligen sades i samtalet, då jag som utforskare 

hade en ständig beredskap att ändra min förförståelse. Parterna skapade därmed en gemensam 

förståelse genom att förståelsehorisonterna smältes samman, varigenom den hermeneutiska 

erfarenheten uppstod (Ödman, 2007:29). Utifrån respondenternas önskemål ägde intervjuerna 

rum i hemmamiljö och på café. Samtalen spelades in via diktafon och transkriberades senare.  
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4.3.1 Etik 

Vid en intervjuundersökning finns fyra forskningsetiska principer fastställda av Vetenskaps-

rådet som ska tas hänsyn till. I enlighet med informations- och samtyckeskravet tilldelas 

deltagarna innan intervjutillfället ett missivbrev (se bilaga 2), som framhöll deras rättigheter 

vid deltagandet samt studiens syfte. Deltagarna upplystes om att medverkan sker på frivillig 

basis och att de när som helst under processen har rätt att dra sig ur. En annan etisk princip är 

nytjandekravet vilket innebär att insamlat datamaterial endast används i forskningssyfte. 

Därmed är det enbart forskaren som fått tillgå intervjumaterialet, samt att materialet, efter 

uppsatsarbetets slut förstörts och kasseras i och med datainsamlingen skett i syfte för 

undersökningen. I enlighet med konfidentialitetskravet har deltagarna hållits anonyma och 

information som kan identifiera personen har därför undanhållits för att inte skada deras 

integritet (Eriksson, 2009-09-03). Deltagarna gavs fiktiva namn som upplevs av forskaren 

identifierar kön, övriga uppgifter som framhållits är ålder, sysselsättning och vistelsetid i 

Stockholm. Kvale och Brinkman (2009:90) menar att är viktigt med en känslighet hos 

forskaren för att inte överträda de etiska riktlinjerna. För att undvika att deltagarna på något 

sätt skulle ta skada i och med sin medverkan gavs möjligheten att läsa igenom transkribering 

av inspelat samtal och godkänna den. Deltagarna kunde på så sätt kontrollera vad som sagts i 

samtalet och forskaren kunde i och med godkännanden känna sig trygg med materialet.      

 

4.4 Analysförfarande 

Ödman (2007:59, 72) beskriver tolkning som hermeneutikens främsta kunskapsform och att 

tolka är även nödvändigt för människan för att överhuvudtaget kunna förstå. Tolkning är 

därmed det främsta analysredskapet och inom hermeneutiken strävar forskaren efter att 

frilägga och tilldela mening till studieobjektet och därigenom finna innebörder och menings-

strukturer. Den hermeneutiska tolkningsakten sker i dialog mellan forskaren och 

datamaterialet, dvs. det material som genomförda intervjuer genererat. Det finns ingen tydlig 

mall för analysförfarandet inom hermeneutiken, men följande analys har bearbetats i tre steg; 

primär tolkning, strukturanalys och huvudtolkning, vilket grundats i en tematisk analys. En 

del i tolkningsprocessen har bestått i att pendla mellan del och helhet, då delarna är 

nödvändiga för att förstå helheten. Det råder därmed ett ömsesidigt beroende mellan del och 

helhet. Genom en pendling mellan del och helhet har det varit möjligt att fördjupa förståelsen 

för ämnet som studerats och forskarens förståelsehorisont har vidgats allteftersom (ibid:98f). 

Varje genomförd intervju utgjorde en del av helheten som längre fram kom att fördjupa 

förståelsen i vad som driver individen att flytta till Stockholm, i enlighet med under-

sökningens frågeställning. I den primära tolkningen lades fokus på var intervju för sig, då 

varje intervju lästes igenom flertalet gånger för att få en övergripande uppfattning av vad 

samtalet handlat om. Helheten av intervjupersonernas liv och identitet studerade vilket sedan 

sammanfattades i en kortare text.  

 

Vidare i tolkningsprocessen inleddes strukturanalysen då centrala teman i datamaterialet 

identifierades utifrån återkommande innehåll i utsagorna, relevanta för undersökningens 

frågeställning (Bryman, 2011:528). Materialet lästes mer ingående och noggrant, samtidigt 

som anteckningar gjordes för att med lätthet kunna jämföra intervjuerna för att identifiera 

likheter och olikheter i datamaterialet. Därigenom uppkom kategorier som senare skapade 
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teman, gemensamma för utsagorna. Delar i intervjupersonernas upplevelse av storstadslivet 

studerades, vilket visar på pendlingen mellan helhet och del-/ar, som en del i den 

hermeneutiska tolkningsprocessen. För att finna de gemensamma temana pågick en ständig 

pendling mellan del, helhet, del osv., då varje enskilt material sattes i relation till varandra 

vilket identifierade teman, som sedan återigen sattes i relation till datamaterialet. Vidare i 

analysen, i och med huvudtolkningen höjdes abstraktionsnivån för att visa hur tolkningen 

hänger samman och analysen återgick till att studera helheten av upplevelsen av livet i 

Stockholm. Genom tolkning och förståelse, likt den hermeneutiska spiralen förändrades 

forskarens förståelsehorisont av det studerade. I takt med förändring i kunskapsprocessen och 

huvudtolkningen leddes forskaren till närmsta möjliga tolkning av varför individen flyttar till 

Stockholm (Ödman, 2007:101ff).                  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

I genomförandet av en undersökning bör en reflektion om reliabilitet och validitet äga rum. 

Kvale och Brinkmann (2011:263) förklarar reliabilitet genom forskningsresultatets konsistens 

och tillförlitlighet, samt om resultatet utifrån syfte och frågeställning kan reproduceras vid 

annat tillfälle, av andra forskare. Då denna uppsats baseras på en intervjuundersökning mäts 

reliabiliteten i intervjusvarens tillförlitlighet och huruvida deltagarna skulle återge samma 

svar oberoende av intervjuaren. Undersökningsfrågan som studien avser söka svar på, handlar 

om individens upplevelse av att flytta till Stockholm och livet i storstaden, vilket är en fråga 

som ligger nära tillhands för personer som flyttat dit. Då upplevelsen fanns nära 

intervjupersonerna delgav dem sin berättelse och upplevelse utan några hinder, vilket 

förmodligen skulle genererat i samma innehåll om situationen utfördes på nytt och är viktigt 

för undersökning reliabilitet. I och med att ämnet saknar känslighet möjliggjorde det för lätt-

samma och avslappnade samtal. Dock genererade intervjuerna i varierad mängd data, men 

höll god kvalitet nog för att kunna utföra en bra analys. Orsaken låg i begränsad erfarenhet av 

att hålla intervjuer, då det fanns en svårighet att uppmuntra de deltagare som i sin natur inte 

verkade så pratsamma. Det kräver med andra ord mycket träning för att bli en god intervjuare. 

En annan problematik som framkom vid genomförandet av intervjuerna var att området var 

något deltagarna fört väldigt lite reflektion kring i och med att det utgör en del av det 

vardagliga livet, vilket även uttrycktes. I rollen som intervjuare tillfölls därför att söka efter 

mer utvecklande svar, då det samtidigt var viktigt att inte leda och påverka deltagarna. 

Balansen gick att finna i samtalen vilket stärkte svarens tillförlitlighet.  

 

Begreppet validitet ligger i huruvida det som var avsett att undersöka har undersökts 

(ibid:264). Genomgående i uppsatsprocessen har intresset legat i att individer flyttar till 

Stockholm och upplevelsen av det. Urvalsgruppen föll sig därför naturlig då de kunde dela 

med sig av denna upplevelse möjliggjorde att undersöka det jag ville. Undersökningens syfte, 

vilket var att utifrån individens upplevelse av att flytta till storstaden, fördjupa förståelsen i 

vad som lockar och driver individer till storstaden och hur storstadslivet ter sig, fanns hela 

tiden i beaktning under analysförförandet för att inte riskera att förlora den faktiska avsikten. I 

viss utsträckning låg fokus i intervjuerna på människans vardag, dvs. livet i storstaden vilket 

utgjorde en risk att vardagslivet fick för stort utrymme och därmed inte ge svar på 
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frågeställningen. Men med hjälp av intervjuguiden och undersökningens syfte i beaktning 

gick följande att undvika.         

   

5. Resultat 

I kommande avsnitt presenteras undersökningens analys som utformats i tre steg; primär 

tolkning, strukturanalys och huvudtolkning. Samtliga steg kommer att redovisas i resultatet 

som följer. 

 

5.1 Primär tolkning 

Vid den primära tolkningen har varje intervju lästs tre till fyra gånger för att få en god 

kännedom av materialet och skapa en översikt vad samtalen handlat om.  Det var då viktigt att 

läsa materialet med en öppenhet, samt en medvetenhet för att undvika att förförståelsen styrde 

den primära tolkningen. En sammanfattning av intervjuerna, var för sig har gjorts, vilket 

presenteras nedan. Gemensamt för deltagarna var att samtlig var singlar då de flyttade till 

Stockholm. Likt hermeneutikens pendling mellan del och helhet som beskrevs i metod-

avsnittet, inleddes analysen med att få en överblick av helheten, i det här fallet deltagarnas liv 

och identitet.       

 

5.1.1 Första intervjun 

Karin är 26 år och har bott i Stockholm i sex månader. Karin var nyutexaminerad sen ett år 

tillbaks då hon blev erbjuden en tjänst som hon sökt utanför Stockholm och valde därmed att 

flytta till huvudstaden. Hon trivs väldigt bra i Stockholm och upplever sig nöjd med sitt val att 

ha flyttat dit. Från att tidigare bott en i medelstor stad gillar Karin att det alltid finns saker att 

hitta på och göra i Stockholm, samt valmöjligheterna det ger. Innan flytten till Stockholm 

fanns redan vänner, bekanta och en nära släkting i staden och Karin tror inte hon hade sökt 

arbete i en stad där hon inte kände någon. Vänner och familj är en viktig del i livet och hom 

känner därmed en stor saknad till familjen som lever på annan ort. Karin anser det 

utvecklande att testa nya saker och upplever flytten till Stockholm som ett sätt att hitta sig 

själv, både genom arbetet och att leva i Stockholm. I samtalet lyfts negativa aspekter fram 

kring livet i storstaden, då bostadsproblematiken och avstånd inom staden är återkommande 

ämnen. Karin är säker att hon om tio år har flyttat tillbaks till sin hemstad, då hon, om hon får 

barn vill ge dem närhet till allting, vilket är något hon själv saknar i Stockholm.           

  

5.1.2 Andra intervjun 

Sofia är en 29-årig student som varit bosatt i Stockholm sedan arton månader tillbaka. Sofia 

flyttade till Stockholm med anledning att hon blev antagen vid en utbildning. Samma 

utbildning söktes även i Malmö och Göteborg, då det var viktigt att känna människor i 

ansökningsstaden vilket hon även gjorde i Stockholm. Sofia upplever det skönt att ha nära till 

sin hemort, vilket är två timmars resa från Stockholm, där hon har sin familj. Stockholms 

stora utbud av caféer, uteställen och pubar tilltalar samt att allt finns nära tillhands, något som 

beskrivs som bekvämt. Sofia tycker även om de natursköna områden som Stockholm 

erbjuder. Dock upplever hon staden som för stor och opersonlig, med mycket ytliga kontakter 

och saknar att springa på vänner och bekanta. Sofia känner att hon vill bo i en stor stad men 

hade hellre bott i Göteborg då hon har många vänner där. Vore det inte för utbildningen skulle 
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hon inte bo kvar i Stockholm. Efter examen, om drygt ett år, planerar Sofia att göra 

praktiktermin utomlands. Därefter finns inga planer att återvända till Stockholm då hon inte 

känner någon koppling till staden. Men samtidigt pointerar Sofia att det är lättare att ta sig in 

på arbetsmarknaden i Stockholm och att möjlighet till arbete inom hennes utbildningsområde 

är störst där.                

 

5.1.3 Tredje intervjun 

25-åriga Kalle studerar i Stockholm och har bott där i arton månader. Kalle flyttade till 

Stockholm från Göteborg, där han bott i tre månader, i och med att han blev antagen på en 

utbildning. Samma utbildning hade sökts i Göteborg, men den i Stockholm var bättre ansedd 

vilket vägde starkt. Kalle beskriver sig själv som rastlös och är därmed är viktigt att det 

händer saker i staden där han bor, därför lockar inte mindre städer. Musik och att gå på 

konserter är ett stort intresse och det finns ett stort utbud av det i Stockholm, något Kalle trivs 

med. Bostadsproblematiken lyfts i samtalet, nackdelarna med att bo i andrahand och 

svårigheten att få sin egen bostad då det är för dyrt för att köpa och långa kötider till 

hyresrätter. En annan negativ aspekt som uppkommer med livet i storstaden är avstånden som 

blir inom staden, då det medför hinder för spontanitet i Stockholm. Kalle känner en stor 

saknad till sina vänner som bor utspridda i landet. Innan flytten till Stockholm fanns enstaka 

vänner i Stockholm och Kalle menar på att han aldrig skulle flytta till en stad där han inte 

känner någon. Till och från upplevs saknad till hemstaden, men snarare till personerna som 

bor där så som vänner och familj.       

 

5.1.4 Fjärde intervjun 

Anna är 24 år, arbetar i Stockholm och har varit bosatt där i femton månader. Anna flyttade 

till Stockholm från sin hemort då hon kände att hon ville ifrån vardagen som skapats där och 

drevs av känslan att livet måste erbjuda någonting mer än så. Hon är väldigt nöjd med livet i 

Stockholm och trivs med storstadens tempo. Enligt Anna är det viktigt att hitta sin del av 

Stockholm för att trivas, något hon har gjort, annars känner man sig främmande i staden. 

Anna har ett stort intresse för musik, något som kan tillgodoses i Stockholm genom ett stort 

utbud av konserter. Likaså finns det alltid saker att hitta på vilket beskrivs skapa ett lugn hos 

Anna. Då Anna hade några nära vänner som flyttat till Stockholm påverkade det hennes beslut 

att flytta dit i positiv riktning i och med att det skapade en trygghet. Att lämna familjen var 

dock väldigt jobbigt och behovet att ha familjen nära får Anna att vilja flytta tillbaks till 

hemorten i framtiden. Om hon får familj vill hon ge barnen en lugn och trygg tillvaro som 

mindre städer ger. En annan anledning att vilja flytta tillbaks är Stockholms bostadsbrist då 

det finns en längtan att bygga upp sitt eget hem, vilket inte är möjligt när bostadssituationen 

består av ständigt tillfälliga lösningar i form av andrahandskontrakt. Anna trivs med 

anonymiteten i Stockholm genom att kunna gå på stan utan att någon känner igen en. Fast å 

andra sidan vill hon kunna heja på folk men nöjer sig samtidigt med känslan att bli igenkänd 

av pizzabagaren i sitt bostadsområde. Anna upplever människor som mer karriärlystna i 

Stockholm än i mindre städer och i hennes fall, när kontakter etablerats i Stockholm ökade 

möjligheterna till arbete.           
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5.1.5 Femte intervjun  

Peter är 28 år och har bott i Stockholm i fyra månader. Han flyttade dit av anledning att han 

blev erbjuden en tjänst. Innan Peter flyttade till Stockholm bodde han i sin studiestad där han 

efter utbildningen blev erbjuden jobb. Det fanns därför en vilja att testa något nytt, både vad 

det gällde arbete och stad. Peter börjar komma tillrätta i Stockholm och har lärt känna staden, 

från att i början upplevt det som stort och stressigt. Flera vänner och bekanta bodde i 

Stockholm innan flytten vilket upplevdes skönt och som en trygghet. Peter hyr en lägenhet i 

andra hand av en kompis under ett års tid och har därmed inte hunnit uppleva 

bostadsproblematiken i Stockholm. Tillgängligheten och utbudet av caféer och olika nöjen 

gillar Peter i och med att det alltid finns olika alternativ att välja mellan. Ibland upplevs 

Stockholm som stressigt då tunnelbanan utgör ett exempel. Men Peter menar på att det ändå 

finns lugna områden i och runtomkring Stockholm utan stressen råder främst i de centrala 

delarna. Peter anser det svårt att avgöra om han kommer vara kvar i Stockholm utan känner 

att framtiden få avgöra det. Att flytta tillbaks till hemstaden ses som ett alternativ, men inte 

heller något givet.       

 

5.2 Strukturanalys 

Under följande rubrik presenteras de teman, centrala för undersökningsområdet som fram-

kommit vid djupläsning av datamaterialet. Strukturanalysen baseras på återkommande 

innehåll, gemensamt för samtliga utsagor vilket skapat teman relevant för forskningsfrågan. 

Delar av helheten, dvs. de delar av insamlat datamaterial som ansågs intressant utifrån 

studiens syfte, studerades mer djupgående i följande fas. För att nå bästa möjliga tolkning av 

materialet är det viktigt att förstå varje del, för att det senare ska skapa en helhet. De teman 

och delar som uppkommit utifrån datamaterialet är; bilden av storstaden, storstadsliv, det 

rumsliga i storstaden, det sociala livet och det ekonomiska livet.    

5.2.1 Bilden av storstaden innan flytten  

Följande tema belyser uppfattningen och bilden av storstaden innan deltagarna bestämde sig 

för att flytta. Uppfattningen och viljan att flytta till Stockholm visade vissa skillnader bland 

deltagarna som å ena sidan framhöll att det inte funnits någon vilja eller plan att flytta dit och 

hade negativa associationer med storstaden. Den andra inställningen utgjordes å andra sidan 

av att se storstaden som en möjlighet att prova något nytt.  Peter beskriver flytten till stor-

staden som ett äventyr och att det skiljde sig från det inrutade livet i den stad han tidigare 

bodde i: 

Jag såg det liksom som ett äventyr, verkligen ett äventyr. Nåt som var raka motsatsen till 

allt jag hade (…) då kändes Stockholm som ett bra alternativ. – Peter  

Stockholm sågs som en möjlighet då det innebar en förändring. Den andra sidan lyfte 

storstaden som stor och hetsig med hög puls, då det är mycket människor i rörelse. Likaså var 

det ett stort utbud, något Karin berättade om: 

… jag kände att det var lite för mycket puls och mycket människor (…) det var för mycket 

ställen att välja på, jag tror det är svårt när man inte känner till saker och ting. (…) i början 

var det ganska bökigt att ta sig in till Stockholm innan man kan rutinerna [om 

kollektivtrafiken] – Karin 
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Det visades finnas en saknad av att ha kontroll och kännedom om olika rutiner som t.ex. 

kollektivtrafik, men även staden som helhet. Att flytta till en ny stad beskrevs likaså innebära 

en ostruktur i och med ovissheten vad som väntar. Följande skillrades genom: 

servicemöjligheter som bland annat sjukvård. 

… man visste inte riktigt hur allting skulle bli, men så är det väl alltid när man flyttar till en 

ny stad. (…) jag gillar att ha fakta, jag gillar och ha struktur på saker. (…) Man måste lära 

känna nytt folk och man måste lära känna en ny stad och delar. (…) när man kom hit [till 

Stockhom], eller i en mindre stad vet man precis var man ska gå och var vårdcentral, 

sjukhus, alla såna saker som bara flyter på annars – Sofia 

Återigen framhålls behovet av att ha kontroll, både genom att etablera kontakter och bekanta 

sig med den nya staden. Storstaden och den mindre staden sätts i parallell, då det i en mindre 

stad är enklare att finna servicemöjligheter som bland annat sjukvård. Dock är inte ovissheten 

att komma till en ny stad specifikt för storstaden, utan snarare relaterat till att flytta då det 

kräver att sätta sig in i nya rutiner. Men samtidigt lyfts aspekten att det tar längre tid att lära 

känna en större stad vilket innebär att storstaden skapar en större ovisshet genom sitt utbud 

och sin stora storlek, relaterat till tidigare preferenser. Anna belyste storstaden som något det 

fanns lite kännedom kring, vilket utgjorde själva lockelsen:  

Jag ville ha någonting annat som man inte visste någonting om, eller som man bara hade 

hört om. Det blev väl lite som den där drömmen, om den finns (…) Det var nog i mångt och 

mycket det som fick mig att slita upp allt. – Anna 

Dragningskraften bestod därmed av drömmen och det okända med storstaden. Livet i 

storstaden kan tolkas kunna erbjuda utmaningar genom att möta det nya och främmande, 

vilket tyder på en nyfikenhet inför storstadslivet.  

 

En meningsskiljaktighet i lockelsen av det okända framkom dock i och med att deltagarna 

förhöll sig olika inför den, men det fanns en gemensam bild av storstaden som något okänt. 

Likaså visades olikheter, som lyftes inledningsvis, av viljan att testa på storstadslivet vilket 

tydligt baseras på tidigare uppfattning av storstaden. Sidorna utgjordes av relationen till 

storstadspulsen då den för vissa var en lockelse, medan för andra något skrämmande och ett 

stressmoment. En annan lockelse med storstaden var dess utbud av konserter och Kalle 

menade att det var en plats som möjliggjorde att leva ut intresset för musik:  

Utbudet blev nog för litet (…) Om man nu ska gå tillbaks till intresset för musik, det hände 

ju aldrig nånting där [i småstaden] och allt blev likadant. – Kalle   

Utbudet i den mindre staden är mer begränsat vilket gjorde att storstaden lockade då det 

upplevdes möjligt att leva ut sina intressen där.  

 

5.2.2 Storstadsliv 

I temat kommer storstadslivet i Stockholm att belysas. Känslan av att trivas i storstaden var 

genomgående. Likaså uppvisades en tendens av att uppleva storstaden som för stor och 

opersonlig hos en deltagare, men i det stora hela trivdes samtliga.  Anna berättar om att 

komma in livet i storstaden och bekanta sig med staden: 

Det tar ju en stund innan man kommer in i allting. Nu är jag hemma på mina gator och jag 

trivs [i Stockholm]. Det känns, ja det har blivit min stad på nåt sätt, man har hittat sina 

grejer man trivs med och vad man tycker om.  – Anna 
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I och med flytten inleddes därmed en process för att bekanta sig med staden och komma in i 

rutiner, vilket sker genom att testa sig fram för att på så sätt hitta utbud och områden att trivas 

med. Det finns så sett en strävan och behov av att finna tillhörighet till staden, något som 

skapas genom att hitta ställen/platser och aktiviteter att tycka om. Citatet visar även på att 

Anna ansåg att det tar ett tag att komma in i livet i Stockholm. En annan deltagare för ett 

liknande resonemang att det tar ett tag att lära känna storstaden: 

… man hittar inte guldkornen förrän man faktiskt bott där [i Stockholm] ett tag (…) Nu 

tycker inte jag att allt är så himla stort som det var i början (…) man måste nog känna till 

ställena och dens guldkorn. – Karin        

En tids vistelse i storstaden är därmed nödvändig för att hitta de olika ställena som individerna 

uppskattar. I takt med ökad kännedom om staden upplevs staden bli mer greppbar än vad den 

tidigare kändes och efter en tids vistelse upplevs Stockholm inte lika stort som det gjort till en 

början. De områden och olika ställen där personerna väljer att vistas blir även en del av vem 

man är, något Sofia anser utgör en svårighet i storstaden: 

Man måste liksom vara, höra till nåt liksom. Och är man inte så då känner man sig inte 

hemma där och då finns det ju andra ställen [uteställe], fast då kanske man inte känner sig 

som dom. – Sofia   

Sofia talar om att tillhöra, vilket kan tolkas innebär ett behov av att identifiera sig och känna 

tillhörighet med t.ex. ett visst område och olika uteställen. Det finns därmed en strävan av att 

känna tillhörighet och att passa in, vilket för vissa kan vara en svårighet medan för andra 

desto enklare.  

 

I samtalen framgick att Stockholms höga tempo blivit en vana och en deltagare berättar att 

stressen i storstaden är numera hanterbar: 

… man har ju kommit in i det [storstadstempot]. (…) man stänger ju av själva stressen eller 

så när folk springer. – Kalle     

Storstadens tempo, som innan flytten sågs som ett stressmoment har efter en tid i Stockholm 

blivit en del av vardagen. Ett förhållningssätt har intagits för att bemöta och hantera det höga 

tempo som infinner sig, dels genom att bli en del av storstadstempot och även för att stänga av 

den mängd människor som finns i rörelse runtomkring en. Tempot i storstaden påverkar sättet 

att se på framtiden i Stockholm och en deltagare berättar om sin framtidssyn:  

Jag är osäker om jag vill bo kvar här när jag slutat plugga, för nu känner jag kanske att jag 

inte vill ha familj här. Jag vill inte mina barn ska växa upp [i Stockholm], det är så 

stressigt. – Sofia 

Då Sofia känner en osäkerhet inför att bo kvar i Stockholm kan livet i storstaden tolkas vara 

något temporärt. Storstadstempot bidrar till den uteblivna framtiden i Stockholm, sett på 

längre sikt, vilket är ett genomgående förhållningssätt hos samtliga deltagare. De kvinnliga 

deltagarna betonar familjeliv som en del av framtiden i större utsträckning än männen och 

anser att storstaden inte är en lämplig plats för barn att växa upp, då ens hemort ställs i 

parallell vilket en deltagare framhåller: 

… om jag skulle få barn någon gång så tror jag att jag vill ge dom det jag själv har fått i en 

lugn trygg tillvaro i en mindre stad (…) jag vill inte vara den mamman som pendlar 

superlängre om morgonen för att jobba jätte länge och sen stressa hem (…) det känns som 

ett svårare projekt här uppe (…) det är för värdefull tid. – Anna       
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Den mindre staden målas upp som en lugn och trygg plats, medan storstaden beskrivs som 

stor, stressig och med långa pendlingsavstånd, vilket gör tillvaron för familjeliv svår att få 

ihop. Att ge barnen en bra uppväxt tillskrivs därmed som viktigt. Framtiden framhålls även 

som något stort och ovisst. En deltagare berättar om sina tankar kring framtiden i Stockholm: 

(…) jag vet inte hur länge [han kommer stanna] (…) Jag skulle aldrig kunna svara på det, 

vart jag ska någonstans. Jag har alltid varit sjukt osäker på vad [han vill göra framöver]. 

Det är ju en stor fråga, man vet aldrig vad som finns i framtiden. – Peter  

Vad som väntar i framtiden och om den väntar i Stockholm går därmed inte att avgöra, utan 

beskrivs som en stor och obesvarad fråga. Peter beskriver att han alltid haft svårt att planera 

sin framtid och känt osäkerhet inför det.   

 

5.2.3 Rumsliga aspekter 

I de rumsliga aspekterna av storstaden lyftes avstånd inom staden, bostadsproblematiken och 

Stockholm som händelsernas stad vilket kommer att presenteras i detta tema. Stockholm 

illustreras som en plats där det alltid händer något och med en stor tillgänglighet. Karin ger en 

allmänt positiv beskrivning av Stockholms miljö och utbud av t.ex. caféer och uteserveringar: 

Det finns allting. Du kan få tag på allt och det finns mycket caféer som är öppna länge (…) 

mycket ställen att gå ut och gå på, mycket parker och så som känns mysigt (...) mycket 

uteserveringar, fina ställen på sommaren – Karin   

Stockholms beskrivs erbjuda vackra fina områden för t.ex. promenader. Det framställs även 

finnas ett stort utbud av nöjen med en stor tillgänglighet. En annan deltagare beskriver vidare 

hur storstadens utbud och valmöjlighet skapar en form av lugn, men även valet att kunna välja 

bort att gå på en konsert: 

Det händer någonting varje dag om man vill (…) jag tror jag blir lugn av att veta att det alltid 

finns någonting att göra här. Vill man vara spontan så går det (…) Man kan välja, alltså 

känslan av att välja att inte gå på en spelning kan jag tycka är skönare än att vilja göra 

någonting och inte kunna göra det” [pga. stadens utbud] – Anna  

Storstaden målas upp som händelsernas centrum och att det alltid finns något att göra i form 

av olika aktiviteter och evenemang, vilket upplevs skapar ett lugn. Stockholm sätts i relation 

till hemstaden då det visar sig finnas ett större utbud i storstaden. Likaså finns ett behov av 

möjligheten att kunna göra saker, framför att faktiskt utöva de olika aktiviteterna som erbjuds. 

Behovet ligger snarare i vetskapen att kunna aktivera sig och i möjligheten att välja vad du 

vill göra. Aspekten av att hitta på saker all ledig tid framhölls att kunna vara jobbigt, utan att 

det var skönt att kunna ta det lugnt ibland.  

 

Utöver utbudet, vilket lyftes som en positiv aspekt i storstadslivet framhölls en mer negativ 

sida, vilket var problematiken att hitta en fast bostad i Stockholm då samtliga har 

andrahandskontakt på sina bostäder och därmed tidsbegränsade. En deltagare berättar om 

upplevelsen av bostadssituationen i Stockholm: 

Allting är ju bra så länge man har bostad med det är ju svårt här uppe. Det är ju ett 

ständigt stressmoment (…) Jag kan känna en längtan att ha mitt eget och kunna bygga upp 

ett bo (…) hela tryggheten, inte veta vart man ska och vart man kommer vara. [om att bo i 

andrahand] – Karin    

Bostadssituationen i Stockholm beskrivs som stressande och att det samtidigt utgör en viktig 

del i livet. Det finns ett behov och en strävan efter att skapa sitt egna hem, vilket är väldigt 
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svårt i Stockholm pga. bostadsmarknaden. Alternativet för många är andrahandskontrakt då 

det anses dyrt att köpa lägenhet i Stockholm och är något Peter belyser: 

(…) att köpa en lägenhet är så dyrt (…) så mycket är pengamässigt (…) sen är det nog lite 

mer accepterat att bo i andrahand i Stockholm, för man vet att alla andra gör det. – Peter    

Att hyra lägenhet i andrahand i Stockholm ses därmed som vanligt förekommande och att 

köpa sin egen bostad är varken möjlighet eller något alternativ, utan tillfälliga bostads-

lösningar i form av andrahandskontrakt står tillbuds. Bostadsproblematiken var återkom-

mande i samtliga intervjuer vilket tyder på vidden av problemet och att mycket energi avvaras 

till att försöka lösa situationen.  

 

En annan negativ rumslig aspekt av livet i storstaden som framkom är de avstånd som skapas 

inom den större staden. När en av deltagarna flyttade upp till Stockholm bodde hon först i den 

centralt belägna stadsdelen Södermalm, men flyttade därefter till en annan lägenhet längre 

utanför centrum och hon berättar om avstånden och hur det påverkar:  

Jag fick en ny lägenhet som ligger betydligt längre ut och ta längre in till stan (…) det har 

tagit bort mycket av spontaniteten som jag kan sakna, det blir sånt projekt (…) Det har 

blivit mer pendlingsavstånd här uppe, det är negativt. [i jämförelse med hemstaden] – Anna 

Den stora staden bidrar till längre avstånd än i mindre städer, genom att det är större till ytan. 

Effekten av avstånden blir att spontanitet försvinner och tillvaron kräver en större planering, 

samt att viss tid avsätts åt transport, för att ta sig från punkt A till punkt B. Stadens avstånd, 

liksom bostadsproblematiken återkom flertalet gånger i samtalet och en deltagare berättar om 

avstånden och att det är en timmes resa med tunnelbanan till en kompis: 

Stockholm är ganska jobbigt att bo i för man har så långt ifrån varandra (…) då är det ju 

lättare att träffas inne i stan. Stockholm blir mycket dyrare för avstånden, för man träffas 

nästan aldrig hemma utan på stan vilket innebär att man alltid köper något.  – Karin   

Avstånden som är inom storstaden upplevs som jobbig då umgängeskretsen ofta bor utspritt 

över Stockholm, vilket innebär att centrum blir mötesplatsen för att minska restiden. 

Umgänge i hemmet sker därmed inte i samma utsträckning som i mindre städer något som 

medför en ekonomisk kostnad genom att möten sker på caféer och restauranger.    

 

5.2.4 Det sociala livet 

Temat belyser det sociala livet i Stockholm då aspekter som behov av tidigare kontakter i 

staden berörs, samt problematiken att etablera nya relationer och saknad av familjen på annan 

ort. Relationer och umgänge visades vara viktigt för alla deltagare och samtliga hade 

kontakter i Stockholm innan flytten och en deltagare berättar om att flytta till en ny stad och 

vikten av att känna människor i staden dit flytten går:  

Jag är inte så stark att jag flyttar om jag inte känner nån (…) det hade varit väldigt mycket 

svårare [att flytta till Stockholm] om jag inte haft nån. – Kalle 

Det finns därmed ett uttalat behov av att ha redan befintliga kontakter i staden dit flytten sker, 

vilket var en genomgående tendens hos samtliga deltagare. Att flytta till en stad utan att känna 

något upplevdes svårt då det kräver en styrka hos personen. Även Karin, liksom Kalle belyser 

behovet av att känna någon i staden och förklarar:  

… för att man ska ha nån att ty sig till. Jag tror det är väldigt viktigt att känna, den värsta 

känslan jag skulle kunna uppleva är att känna att man är ensam (…) det var ju alternativ att 

bo där [hos en kompis] i såna fall eftersom jag vet att det är svårt med lägenhet. – Karin 
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Citatet visar på en rädsla att uppleva ensamhet. Genom att känna människor i staden sen 

tidigare skapas en trygghet i och med att det finns någon att ty sig till. Kontakter och 

relationer skapar även en möjlighet att ha någonstans att bo om bostadssituationen inte skulle 

lösa sig. Svårigheten att lära känna folk i storstaden lyfts, trots storstadens befolkningsmängd 

och en deltagare berättar: 

Det är absolut svårare att skaffa vänner i Stockholm eftersom man är lite mer ytliga här (…) 

Jag umgås bara med såna som jag känt innan eller lärt känna genom jobbet (…) jag vet inte 

hur man lär känna någon i Stockholm. – Peter    

Det finns en upplevelse av att det är svårt att lära känna människor i Stockholm och nya 

kontakter etableras genom arbete samt utbildning, vilket nämndes av flera deltagare. Likaså 

bygger umgänget främst på tidigare kontakter. En annan deltagare beskriver Stockholm som 

opersonligt och svårigheten att lära känna nytt folk, och att människor som bor i Stockholm 

ofta har sitt umgänge: 

Man har sitt kompisgäng [i Stockholm] (…) det är inte så lätt att komma in bland 

människor. – Sofia 

Det finns därmed en svårighet att skapa nya kontakter och en upplevelse av redan befintliga 

grupperingar påverkar möjligheterna att lära känna folk. För att knyta nya kontakter krävs 

därmed gemensamma faktorer som t.ex. utbildning eller arbete. Den totala upplevelsen av att 

etablera nya bekantskaper i storstaden är att det är svårt. Trots storstadens befolkningsmängd 

och de möten som ständigt sker mellan människor i storstaden finns en upplevd svårighet 

gällande relationer.  

 

En annan social aspekt som framkom i flytten till storstaden är saknaden av familjen och 

behovet av att vara dem nära. En deltagare berättar: 

För mig är familjen jätteviktig och det är väl det som är det svåraste när man har flyttat att 

dom inte är där. Alltså avståndet från dom är ju, det är ju svårt. – Anna  

Familjen visade sig ha stor prioritet hos samtliga deltagare och det jobbiga i att ha lämnat 

hemstaden är saknaden till familjen. Ett behov av att ha familjen nära geografiskt uppvisades. 

Men trots det har beslutet tagits att bo i en annan stad vilket innebär ett avstånd till familj. En 

deltagare berättar att hon efter sin examen prioriterade ett bra arbete högt: 

Det känns ganska jobbigt för jag vill som sagt ha nära till familj och släkt (…) men jag 

utgick ifrån vart jobben fanns och jag känner just nu att jag prioriterar ett bra jobb som jag 

trivs med. – Karin 

Även att familjen är viktig befann sig personen i en fas då arbete prioriterades högt, då andra 

delar i livet var tvunget att väljas bort, så som närhet till familjen. Hon berättade samtidigt att 

det är en befrielse att veta att hon någon gång kommer tillbaks.  

 

5.2.5 Det ekonomiska livet 

Temat kommer att belysa arbetsmarknaden i Stockholm samt det dyra levernet som storstaden 

genererar i. Det finns en gemensam upplevelse av att storstaden erbjuder både en bredare och 

större arbetsmarknad infann sig hos samtliga deltagare, då en större stad genererar i fler 

arbetstillfällen i och med att många företag har säte i Stockholm och är centrum för ekonomi 

och handel. Anna som arbetar inom servicebranschen berättar om sin syn på arbetsmarknaden 

i Stockholm: 
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Här uppe känns det mer, jag vet inte hur jag ska kalla det, folk är mer karriärlystna, eller 

att dom är inte lika rädda för att flytta på sig. Att det lättare öppnar upp möjligheter för en 

annan liksom, att om man väl tagit sig in nånstans är det lättare (…) att man stagnerar inte 

och blir fast lika lätt här uppe. – Anna         

Jämförelsen gjordes med hemstaden då upplevelsen var att människor håller hårt i sina 

tjänster på arbetsplatser i mindre städer vilket begränsar möjlighet till utveckling och att 

kunna arbeta sig uppåt. Likaså finns en antydan att människor i mindre städer är mer rädda för 

att byta arbete än i den större staden, vilket genererar i ökad rörelse på arbetsplatserna vilket 

skapar utvecklingsmöjligheter inom organisationen i storstäder. En annan deltagare berättar 

att arbetsmöjligheter och jobberbjudande påverkar vart i landet hon bosätter sig efter sin 

examen och då att flest arbetstillfällen finns i Stockholm:  

Det är nog jobbet som påverkar mest vart jag hamnar. Det känns som att alla jobb finns här 

i Stockholm [inom hennes utbildningsområde]. – Sofia 

Möjligheter till arbete och jobberbjudande har en påverkan i valet av bostadsort. Likaså 

antyds att mycket arbeten finns i Stockholm, då personen främst relaterar till arbeten inom sitt 

utbildningsområde. Arbete är därmed en stark ekonomisk drivkraft till ett flytta till Stockholm 

då en faktor kan vara att lönenivån är högre i storständer än i mindre städer. Dock är levernet 

dyrare i Stockholm och Karin belyser sin ekonomiska situation i storstaden:    

 Lönen är högre i Stockholm men det är också ett väldigt mycket högre leverne att bo i 

Stockholm (…) men jag går plus minus noll för det är så mycket dyrare här.  

– Karin 

Upplevelsen är att lönenivån är större i Stockholm, men att det samtidigt är dyrare att leva där 

vilket innebär att det inte finns någon ekonomisk vinning i storstaden. En annan ekonomisk 

aspekt av livet i storstaden, som tidigare nämndes är bostadskostnaderna då samtliga deltagare 

upplevde att de inte har den ekonomiska möjligheten att köpa sin egen bostad. Trots 

möjligheter till bra arbete och en högre lönenivå än i småstaden, främjar det inte bostads-

situationen då nöjen verkar ha högre ekonomisk prioritet.     

 

5.3 Huvudtolkning 

I följande del av analysen höjs abstraktionsnivån, då flytten till Stockholm och upplevelsen av 

livet i Stockholm, samt betydelsen av relationer utgör huvudsakligt fokus, vilket utgör tre 

underrubriker i huvudtolkningen. De delar som studerats tidigare under analysen läggs 

samman och tillsammans med den förförståelse som formats under analysarbetet, skapas en 

helhetlig förståelse av undersökningen.     

 

5.3.1 Att flytta till Stockholm 

Storstaden Stockholm målas upp som något okänt då det innebar något nytt samt en 

förändring i livet. Likaså talas det om storstadspulsen och är något individer lockas olika 

mycket av. Dels beskrivs pulsen som hetsig och att vara ett stressmoment. Samtidigt kan 

storstadspulsen vara något som lockar genom dess livfullhet och händelserikedom. Att flytta 

till en ny stad innebär en förändring i livet och det finns olika förhållningssätt att inta inför det 

nya. Förändringen kan mötas som en utmaning och med en lust inför det okända, eller med en 

känsla av otrygghet som flytten till en ny stad innebär. Den nya staden innefattar främmande 

rutiner och system att lära känna och komma in i. Storleken på staden påverkar omfattningen 
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och vidden av dessa rutiner, då Stockholm kräver en längre tid för att bekanta sig med det nya 

pga. av dess storlek. Att flytta till Stockholm innebär ett miljöombyte och ny sysselsättning i 

form av studier eller arbete inleds vilket också påverkar intrycket av staden. Erfarenhet och 

tidigare relation till Stockholm har också en påverkan i vilket förhållningssätt som intas 

gällande föreställningen om staden. Trots tidigare uppfattning om Stockholm finns 

möjligheten att omvärdera bilden, från att inte velat flytta dit överhuvudtaget till att efter en 

tids vistelse i den nya staden faktiskt trivas. Drömmen om Stockholm och livet i storstaden, då 

det målas upp som något mycket bättre än småstadslivet, var en drivfaktor att flytta dit för att 

testa om drömmen besannas, vilket det även gjorde. Att måla upp Stockholm likt en dröm kan 

ses som ett sökande efter någonting annat, någonting mer.     

 

5.3.2 Upplevelsen av livet i Stockholm 

Stockholms tempo, vilket innan flytten upplevdes som ett stressmoment har blivit en vana och 

individerna är numera ett med det rådande tempot. Som en del av storstadens tempo tillfaller 

det som en plats för liv och rörelse, samt händelsernas centrum genom att det alltid finns 

något att hitta på. Ett stort utbud av nöjen genererar både tillgänglighet och valmöjligheter, 

samtidigt som utbuden erbjuder alternativ då det finns något som passar alla. Stockholm, med 

sitt stora utbud blir en plats där tycke och smak kan etableras i och med att valmöjligheten 

finns. I motsats till den mindre staden, där utbudet är mer begränsat blir valen gemensamma 

för alla människor i och med att alternativen inte är detsamma som i Stockholm. Storstaden 

ger utrymme för individer att forma sin identitet genom att välja sin livsstil, medan det i 

mindre städer finns ett levnadsätt för alla. Genom de valmöjligheter som Stockholm erbjuder 

skapas även en frihet, då den stora staden saknar ramar för vad som är rätt och fel, något som 

förekommer i mindre städer. Känslan av att kunna välja skapar därmed en slags frihetskänsla 

och blir så sätt specifik för större städer, i det här fallet Stockholm. Ett intresse för t.ex. musik 

är svårt att leva ut i mindre städer då det sällan arrangeras konserter, medan det i Stockholm 

äger rum dagligen. I Stockholm blir det därmed möjligt att leva ut intressen och skapar på så 

sätt möjlighet att identifiera sig genom det utbud som erbjuds.  

 

Den livfullhet och valmöjlighet som råder i Stockholm passar den unga vuxna som ännu inte 

nått familjefasen, då det fortfarande finns möjlighet och utrymme att tillgodose sina egna 

intressen och har bara sig själv att planera tillvaron efter. Att leva som ung vuxen i Stockholm 

skapar bättre förutsättningar för att kunna ta tillvara på det enorma utbud som erbjuds. Väl i 

familjefasen är det flera delar som styr tillvaron och fler personer att ansvara för än sig själv, 

samtidigt som tiden med barnen ses som dyrbar och vill inte förkastas. Därmed ses ett 

familjeliv svårt i Stockholm då avstånden inom staden försvårar vardagen och mycket tid 

läggs på långa resor. Mot bakgrunden att vara uppvuxen i en mindre stad upplevs det skapa en 

lugn och trygg tillvaro för barn att växa upp i. Följande driver på motivet att se Stockholm 

som en tillfällig plats och planer finns att återvända till hemstaden längre fram. Den upplevda 

saknaden till släkt och familj förstärker likaså viljan att flytta tillbaks till ursprungsstaden för 

att bo nära dem. Trots tankar om den kommande tiden målar den inflyttade storstads-

människans upp framtiden som något stort och beskriver att det är svårt att bestämma vad som 

väntar då livet kan innehålla många vändningar, både väntade och oväntade.  

 



 

29 

 

Ett orosmoment som drabbar många inflyttade till Stockholm är bostadsproblematiken då det 

är stora svårigheter att få sin egen fasta bostad. Alternativet för dem flesta är att hyra bostäder 

i andrahand vilket innebär ständigt tillfälliga lösningar då kontrakten är tidsbegränsade i olika 

utsträckning. Hemmet är för de flesta en trygg plats men genom den problematik som råder i 

Stockholm uteblir den trygghet som bostaden normalt sett ger. Att inte ha sin egen fasta 

bostad innebär att en stor pusselbit i tillvaron saknas, vilket gör att livet i Stockholm inte 

upplevs komplett och fulländat.       

 

5.3.3 Relationer i Stockholm 

Att flytta ifrån familjen var något som vägdes in i beslutet att flytta till Stockholm då det 

upplevdes jobbigt att lämna dem. Trots känslan att inte vilja flytta ifrån familjen prioriterades 

ändå att testa möjligheterna i Stockholm då t.ex. arbete och utbildning bedömdes vara 

viktigare utifrån befintlig livsfas. Redan etablerade sociala relationer på plats i Stockholm var 

nödvändig för att flytten skulle ses som ett alternativ och kunna verkställas, i och med att det 

skapar en form av trygghet i att flytta till en ny plats. Likaså utgör tidigare kontakter en del av 

umgängeskretsen i Stockholm idag då det upplevs vara svårt att lära känna nytt folk i en större 

stad. Relationerna i den nya staden bygger i stort på personer från samma ursprungsstad vilket 

tyder på att de som är inflyttade till Stockholm gärna umgås med människor de är bekanta 

med sen tidigare. Att komma från samma stad kan beskrivas skapa en form av vi-känsla i 

Stockholm genom att det finns en tillhörighet och gemensam faktor sinsemellan att lämnat 

den mindre staden och flyttat till Stockholm. Under tiden i hemstaden behövde personerna 

enbart vara flyktigt bekanta medan de i Stockholm utvecklat en helt annan relation grundat i 

känslan av tillhörighet. Genom att bygga vidare på dessa relationer skapas en trygghet i 

Stockholm och känslan av ensamhet motas bort. Möjligt är även att se det som ett sätt för att 

hantera den anonymitet som råder i storstaden, då människor från mindre städer är vana vid 

att känna igen personer och har därmed ett behov av det. Följande grundas i den utryckta 

känslan av att sakna känna igen människor på t.ex. stan och likaså behovet av att vara bekant 

med människor i bostadsområdet.  

 

 De nya relationer som har etablerats baseras på kontakter via arbete och skola, vilket även här 

visar att det krävs gemensamma komponenter för att skapa och utveckla en relation. Samtidigt 

framkommer storstadsproblematiken att lära känna de så kallade ”stockholmarna”, då det 

beskrivs att de ofta umgås i inbitna gäng där det är svårt för nya medlemmar att delta och 

träda in. Följande visar på en indelning mellan vi och dem, då inflyttade till Stockholm 

tenderar att tillskriva stockholmarna som de andra och beskriver dem som egna och svåra att 

lära känna.  

 

5.4 Sammanfattning av resultat 

Den mest konkreta anledning att flytta till Stockholm ligger i möjligheten till arbete eller 

utbildning. Utifrån tolkning av vad urvalsgruppen berättat var det inte ett alternativ att flytta 

till en ny stad utan att känna några människor på platsen, vilket tyder på att sociala relationer 

utgör en förutsättning för att flytten faktiskt ska ske. I att byta bostadsort till Stockholm finns 

en kombination av att vilja testa något nytt och okänt, men även ett behov av att finna 

trygghet i den nya staden. Tryggheten går att finna i relationer till människor och i att bekanta 
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sig med staden genom att lära känna de olika områdena och system så som t.ex. tunnelbana. 

Dock finns en utebliven trygghet i att inte ha sig egen bostad, vilket även upplevs som ett 

stressmoment då det råder en stor bostadsproblematik i Stockholm. Stockholms utbud av 

evenemang, restauranger och andra nöjen framhålls som en fördel med storstaden och att det 

är skönt att det alltid finns något att hitta på. Trots att trivseln i Stockholm infinner sig överlag 

ses storstadslivet enbart som något tillfällig och planer finns att flytta tillbaks till ursprungss-

taden. Det finns en upplevelse att det i Stockholm råder en slags ”vi och dom-känsla” mellan 

inflyttade och uppvuxna i staden.     

 

6. Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras undersökningens resultat utifrån delar som tidigare belysts i 

uppsatsen. Därmed fördjupas resultatets innebörd genom att sättas i relation till studiens syfte 

och frågeställning, tidigare forskning inom ämnesområdet, uppsatsens teoretiska ram, samt en 

avslutande reflektion där förståelsen av helheten presenteras. Likaså kommer förslag på 

kommande forskning ges och en metodologisk reflektion kommer att hållas. Syftet med 

diskussionsavsnittet är att knyta samman uppsatsens innehåll och därmed skapa en helhetlig 

bild, något som kommer presenteras i en sammanfattande diskussion. Valet har gjorts att 

diskutera i termerna storstad och Stockholm utifrån individens upplevelse och därmed inte 

lyfta begreppet urbanisering. Följande motiveras genom att Stockholm är en storstad där det 

sker stor tillväxt och en ständig befolkningsökning då innebörden av att flytta dit, är att som 

individ utgöra en del av urbaniseringsprocessen. Upplevelsen av att flytta till Stockholm 

motsvarar med andra ord upplevelsen att vara en del av urbaniseringen. Därav har valet gjorts 

att i diskussionen tillämpa termerna storstad och Stockholm utifrån individens upplevelse, då 

urbanisering som fenomen präglar storstadslivet. I uppsatsens inledning berättades att 

urbanisering formar de moderna städerna, vilket präglar befolkningens tankesätt, attityd och 

beteendemönster. Urbanisering som fenomen har därmed en indirekt påverkan på individen i 

och med att det urbana ger effekt på städerna där människorna lever.     

 

6.1 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte utgjordes av, att utifrån individens upplevelse av att flytta till storstaden, 

fördjupa förståelsen i vad som lockar och driver individer till storstaden och hur storstadslivet 

ter sig. Genom intervjuer med individer som flyttat till Stockholm har en fördjupad förståelse 

skapats med hjälp av deras upplevelser av både flytten dit och livet i storstaden idag, vilket 

bidragit till att det under hela processen funnits en närhet till syftet.  

 

Undersökningens huvudfrågeställningen utgjordes av: Vad är individens upplevelse av att bli 

en del av storstadslivet? Den kan besvaras genom att tillskriva upplevelsen av att flytta till 

Stockholm överlag är positiv, trots att Stockholm innan flytten kunde ses som en stressig plats 

som i själva verket inte lockade utan drevs av möjlighet till arbete och utbildning. En motsatt 

sida uppvisades då Stockholm beskrevs som en dröm och något man bara hört talas om, vilket 

skapade vilja och lockelse i att testa om drömmen i storstaden besannades. Oavsett 

uppfattning om Stockholm innan flytten dit, är upplevelsen av livet i Stockholm god efter att 

ha bott in sig i staden. Att lära känna staden är viktigt för att skapa trivsel och trygghet, då 
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Stockholm till en början kändes väldigt stort. Genom att lära känna staden skapas kännedom 

om olika områden och ställen där individerna trivs. Stockholms utbud av evenemang, caféer, 

restauranger och övriga nöjen tilltalar den unga vuxna som flyttat dit, då det framhålls ett 

behov att kunna hitta på saker, vilket den mindre staden inte erbjuder i samma utsträckning. 

Likaså finns en stor tillgänglighet både vad det gäller tider och kvantiteter. Storstadslivet och 

levernet i Stockholm beskrivs av deltagarna som något tillfälligt och anses enbart utgöra en 

fas i livet. Men faktorer så som upplevelsen av att Stockholm är en mindre lämplig plats för 

barn att växa upp och en vilja bo nära sin familj geografiskt ligger bakom framtidsvisionen att 

återvända till sin hemstad. Likaså påverkar Stockholms bostadsproblematik, med svårigheter 

att få ett förstahandskontrakt på hyreslägenheter och de höga priserna att köpa bostad då den 

trygga punkt som bostaden normalt sett ger är svår att finna i Stockholm. Problemet att finna 

fast bostad skapar både stress och oro hos individerna. Upplevelsen är att umgänge och 

relationer ter sig annorlunda i Stockholm än i mindre städer, då det bland annat är svårare att 

skapa nya relationer i storstaden. Likaså sker mycket umgänge i centrum istället för i hemmet. 

Följande förklaras genom de stora avstånd som blir i Stockholm då restiden ofta är lång och 

det blir därmed mer effektivt att träffas i centrum, där det även finns saker att hitta på. Det 

spontana umgänget som är möjligt i mindre städer är likaså inte möjligt i Stockholm pga. 

avstånden. Trots drömmen som fanns om storstaden innan flytten var sådana aspekter något 

som föll bort och kalkylerades inte in i att flytta till Stockholm.      

    

Studien avsåg även att besvara frågan: Vad driver individen att flytta till storstaden? Uttalad 

anledning att flytta till Stockholm var arbetserbjudande eller att bli antagen till en utbildning. 

Men för att överhuvudtaget söka en tjänst eller utbildning i Stockholm krävdes att redan 

etablerade kontakter och relationer fanns i staden. Men utan att känna människor i den nya 

staden skulle förmodligen inte en flytt ske i och med att det skapar en form av trygghet, något 

individerna uttrycker vara ett behov. I flytten till Stockholm fanns ett driv av att testa något 

nytt och okänt, samtidigt som behovet av trygghet skulle infinnas sig, vilket tyder på en viss 

dubbelhet hos individerna. En sammanfattning av drivfaktorer av att flytta till Stockholm är 

möjlighet till arbete eller utbildning, att testa något nytt och okänt i kombination att kunna 

finna tryggheten i det, samt paradoxalt nog den mest avgörande faktorn, redan etablerade 

kontakter i staden.       

 

6.2 Tidigare forskning 

Under följade rubrik diskuteras undersökningens resultat, relaterat till den tidigare forskning 

inom ämnesområdet, vilket belystes innan i uppsatsen. Från början fanns en avsikt att tillämpa 

tidigare forskning i uppsatsens resultatdel, men jag insåg att texten förlorade sitt flyt och valde 

därför bort det. Därmed gjordes valet att ge tidigare forskning större utrymme i diskussionen.  

 

Individens uttalade anledning att flytta till Stockholm låg i möjligheten till arbete eller ut-

bildning, då deltagarna antingen blev erbjudna en tjänst eller antagna vid en utbildning. Att 

flytta till en annan stad kräver med andra ord en specifik orsak som driver på flytten. Både 

Kley (2010) och Changs (2011) studier identifierade utbildnings- och arbetstillfällen som 

påverkningsfaktorer för att flytta, vilket gäller för moderniserade länder, då städer erbjuder 

större möjlighet till både arbete och utbildning genom dess storlek. Storstäder utgör ofta sätet 
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för ekonomi och handel vilket skapar arbetstillfällen. Resultatet uppvisade detsamma genom 

uppfattningen att arbetsmarknaden i Stockholm, tillsammans med en ständig tillväxt genererar 

i större möjlighet till arbete än i städer som inte är under utveckling. Likaså framkom av 

analysen att storstäder medför en större rörelse och rullians på arbetsmarknaden då 

uppfattningen var att det skapar arbetsmöjligheter i och med att människor i större städer inte 

räds för att testa nya saker, i jämförelse med i småstäder. Då deltagarna flyttade till Stockholm 

på grund av utbildning och arbete kan följande ge mening åt att storstaden främjar 

humankapital, något som skiljer sig från resultatet i Bertinelli och Zous (2008) studie som 

menade att det inte finns något samband mellan urbanisering och humankapital, men min 

undersökning uppvisar motsatsen. Utifrån uppsatsens undersökning går slutsatsen att dra att 

Stockholm, som är en urban stad, bidrar till utbildnings- och arbetstillfällen vilket kan anses 

medföra en ökad utbildningsnivå, färdighet och kompetens.       

 

Samtliga deltagare saknade partner när de flyttade till Stockholm, vilket kan ha drivit på 

migrationsbeslutet. Samboförhållande, giftermål, att ha barn och familj pekas ut som faktorer 

av Fischer och Malmberg (2001), Kley (2010) och Nilsson (2002) som bromsar individers 

mobilitet och benägenhet att flytta. I beslutet att flytta till Stockholm hade deltagarna enbart 

sig själva att tänka på, vilket innebar färre faktorer att ta hänsyn till. Om personen ingår i 

partnerskap blir situationen mer omfattande genom att båda parter ska vara eniga om beslutet 

och bör ha möjlighet till sysselsättning i den nya staden. Att vara singel ökar med andra ord 

självständigheten eftersom det minskar ansvaret gentemot andra människor, vilket stärker och 

förenklar möjligheterna att flytta och driva sitt eget intresse. Av analysen framkom även att 

efter ha läst en utbildning prioriterades arbete framför t.ex. att bo nära sin familj, vilket likaså 

tyder på förhållningssättet att driva sitt eget intresse. Följande kan dessutom förklaras utifrån 

den livsfas som deltagarna befinner sig i, något Kley (2010) väljer att benämna som tidig 

vuxen då karriär på annan ort driver individer att flytta. I deltagarnas befintliga livsfas är 

utbildning och arbete viktigt, vilket driver dem till att flytta till Stockholm för att främja sin 

karriär. Min undersökning visade på behovet av redan befintliga kontakter och relationer i 

staden innan flytten, men det är inget som uppvisats i den tidigare forskning som bearbetats. 

Den betoning som lagts vid relationer är Fischer och Malmbergs (2001) studie, som visade att 

sociala band och familjeband bromsar individens mobilitet. Fast trots att deltagarna i min 

undersökning uttryckte familjens betydelse visade de ändå på mobilitet, då de valt att flytta till 

annan stad än där familjen finns.       

 

I resultatet framhölls att första tiden i Stockholm bestod av att skapa kännedom av den nya 

staden och lära känna dess olika områden, för att så småningom finna sin del av Stockholm 

och skapa en form av tillhörighet. Det finns ett behov att kunna identifiera sig med en viss del 

av staden t.ex. Södermalm, något som dock utgör en svårighet för vissa och har därmed svårt 

att finna en plats att passa in. Likaså uttryckte en deltagare en upplevd avsaknad av 

musikevenemang i sin hemstad, vilket var ett stort intresse. I Stockholm arrangeras fler 

konserter då det var möjligt att leva ut sitt intresse och därmed känna identifiering med staden 

i och med sitt musikintresse. Annes och Redlin (2012) lyfter individers behov av att kunna 

identifiera sig med en stad vilket framkom i deras undersökning av homosexuella män som 

flyttar till städer. Finns inte möjligheten att identifiera sig skapas en känsla av att inte riktigt 
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passa in. Dock menar Annes och Redlin att en större stad ger plats för det som anses 

annorlunda i och med att småstadens normer och värderingar inte existerar i storstäder på 

samma sätt. Möjligt är att det är just det som utgör problematiken för vissa individer i 

Stockholm, då storstaden inte ger utrymme för det vanliga och normala. Storstadsnormen är 

snarare att vara annorlunda och välja sin egen livsstil, något som inte passa alla människor 

och för därmed svårt att känna sig hemma i den större staden. Det framkom även i analysen 

att det krävs att hitta sin del i Stockholm för att trivas i staden, i annat fall upplevs en form av 

främlingskap, en konklusion som inte uppvisades i den tidigare forskning som bearbetats. En 

annan aspekt som framkom med livet i storstaden var svårigheten att hitta en fast bostad. 

Nilsson (2002) förklarar problemet genom att det sker en hög inflyttning av unga människor 

till storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, och har därmed inte ekonomisk för-

utsättning att köpa bostad eftersom de på egen hand inte hunnit skapa en stabil ekonomi. 

Deltagarna betonade just att de ansåg det vara för dyrt att köpa bostad i Stockholm och att de 

inte hade den ekonomiska möjligheten. Då många unga människor utan ekonomisk trygghet 

flyttar till Stockholm skapas en obalans bland bostäder i och med det framkalla en större 

efterfrågan av hyreslägenheter än vad staden har att erbjuda. Detta för att de som sagt inte har 

möjlighet att köpa bostad.      

      

Storstaden som händelsernas centrum belystes och dess stora utbud av nöjen och aktiviteter. 

Det beskrivs att det finns mer att hitta på i Stockholm än i småstäder och kan ses som en 

lockelse i att flytta dit. Stadens utbud och faciliteter menar Chang (2011) driver individer till 

storstäder, något även min undersökning visade. Stockholm målas upp som en tillfällig plats 

och flytten dit upplevs av deltagarna enbart temporär. Men med stöd i den befolkningstillväxt 

som sker i Stockholm, vilket innebär en högre inflyttning än utflyttning, betyder att vissa av 

undersökningens deltagare förmodligen kommer stanna kvar i Stockholm och därmed inte 

flytta därifrån, åtminstone statistiskt sett. Nilsson (2002) menar detsamma i sin studie, då 

enbart en tredjedel flyttade ifrån staden under en tioårsperiod vilket innebär att livet i 

storstaden inte är en temporär plats för samtliga. Deltagarnas svar angående framtiden i 

Stockholm hade eventuellt sett annorlunda ut om de bott där längre tid än max två år, då de 

förmodligen etablerat sig mer, både gällande sociala relationer och arbets- och karriär-

utveckling. Banden till staden blir där med starkare genom att ett liv i Stockholm byggts upp. 

Likaså befinner sig deltagarna i en relativt ung livsfas och har ännu inte kommit till tankarna 

att slå sig till ro, vilket eventuellt kan förklara att de väljer att beskriva storstaden som en 

tillfällig plats.  

 

Upplevelsen av livet i Stockholm uppvisade inga skillnader mellan de kvinnor och män som 

deltog i undersökningen. Likaså framkom inga genusskillnader i motiven att ha flyttat till 

Stockholm. Den enda olikheten som kunde skönjas var att kvinnorna betonade familjen mer 

men var även något männen också belyste, fast inte i samma utsträckning. Dessutom såg 

kvinnorna att bilda familj som en del av deras framtid. Det uppvisas därmed en tendens att 

familjeliv är viktigare för kvinnor, något även Kley (2010) framhöll i sin studie. Med det inte 

sagt att familjeliv är oviktigt för män, men i följande undersökning betonade kvinnorna 

betydelsen av att vara nära sin familj geografiskt och visionen att sinom tid bilda egen familj.      
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6.3 Teoretisk ram 

Med stöd i uppsatsens teoretiska ram fördjupas resultatet genom en diskussion där Georg 

Simmel och Marshall Bermans teorier tillämpas. I analysframförandet har teorin utgjort en del 

av min förförståelse vilket hjälpt mig i tolkning av datamaterialet. Följande har öppnat upp för 

infallsvinklar och intressanta dimensioner som utan teoretiskt stöd varit svårt att nå. Samtidigt 

har det funnits i beaktning att inte låta teorin styra, utan låtit empirin i huvudsak tala.  

 

Den totala upplevelsen av livet i Stockholm är positiv, då framförallt dess livfullhet och 

händelserikedom tilltalar. Stockholms utbud skapar tillgänglighet och valmöjligheter för 

individerna. I och med storstadens valmöjlighet skapas även en möjlighet välja sin livsstil och 

identitet då valet av sättet att leva utgör en del av individers identitet (Simmel, 1981). 

Människan i storstaden, och för att använda Simmel och Bermans termer ”den moderna 

människan”, utsätts ständigt för olika val. Stockholm verkar bortom inrutade ramar för vad 

som är rätt och fel vilket innebär att alla val finns till förfogande för individer i storstaden, 

något som skiljer sig från småstadslivet. Det finns därmed en möjlighet för den inflyttade 

storstadsbon att ta tillvara på den frihet som Stockholm erbjuder i och med de val som ges. 

Simmel (Johansson, 1999) menar att denna frihet inte tilldelas automatiskt utan är enbart en 

möjlighet för individen att nyttja. Två skilda sidor framkom gällande Stockholms valmöjlig-

heter, vilket visar på olika sätt att förhålla sig till valen. Å ena sidan framhölls valen skapa ett 

lugn och en tillfredställelse, framförallt valet att medvetet göra ställningstagandet att välja 

bort vissa aktiviteter. Å andra sidan menade en deltagare att valen innebar att välja till-

hörighet, men att det kunde vara svårt att identifiera sig med valet vilket därmed kan ses som 

ett orosmoment och en börda framför frihet. För vissa kan det vara svårt att finna identifiering 

i valen som görs, utan valen görs snarare som ett måste. Storstadens val visar därmed på olika 

sätt att förhålla sig till det, då valen kan upplevas både som frihet och tvång, en dubbelhet som 

Simmel (1981) menar utspelar sig i storstäder. 

 

Bostadslösningen för människor inflyttade till Stockholm består oftast i tillfälliga andrahands-

kontrakt, då det uttrycks en saknad av en fast punk och trygghet som en egen bostad innebär. 

Upplevelsen är att en fast bostad krävs för att livet i Stockholm ska kännas komplett, men 

Bermans (2012) huvudsakliga poäng är att det moderna livet aldrig uppnår stadiet av att vara 

fullbordat. Det innebär att den moderna människan i storstaden aldrig kommer finna fasthet i 

och med modernitetens flyktighet och föränderliga karaktär. Då ingen av deltagarna levde 

under formerna att ha fast bostad medgav inte resultatet om livet i Stockholm upplevs vara 

totalt i och med en trygg bostadssituation. Likaså träffas vänner i centrum och umgås därmed 

inte i hemmet, vilket innebär att det inte heller finns någon fast punkt för umgänge utan 

utspelar sig över olika platser. Sett utifrån både Simmel (1981) och Bermans (2012) pers-

pektiv på den moderna staden, vilket beskrivs som flytande och föränderligt, är känslan av 

tillfredsställelse i storstaden ouppnåelig. Därmed sagt att livet i Stockholm aldrig blir 

komplett även att storstadsmänniskan sinom tid får fast bostad. Dock delar inte deltagarna 

med sig av denna upplevelse tillräckligt för att kunna dra den slutsatsen fullt ut.  

 

För den inflyttade till Stockholm består umgänget främst av tidigare kontakter, något som 

även fyllde en viktig funktion som nyinflyttad då det skapade en form av trygghet i den nya 
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staden. Följande tyder på att den moderna människan är en trygghetssökande varelse, 

framförallt på en främmande plats som Stockholm. Men trots behovet av trygghet valde ändå 

deltagarna att lämna livet dem levde och kasta sig ut i det äventyr som faktiskt en flytt 

innebär, då det medför en oviss tillvaro i vad som väntar, något som samtidigt skrämde.  Att 

lockas av äventyr beskriver Berman (2012) som innebörden av att vara modern, dvs. para-

doxen mellan längtan av något fast och drivkraften av utveckling och tillväxt, två skilda poler. 

För att återgå till umgänge och relationer i Stockholm, då det upplevs svårt att utveckla nya 

relationer i en storstad utan det krävs ofta gemensamma nämnare så som arbete eller skola. De 

inflyttade benämner de så kallade ”stockholmarna” med en negativ klang och anser dem svåra 

att lära känna, då de umgås i inbitna gäng där det är svårt för nya människor att få tillträde. 

Förmodligen grundas följande i storstadsmentaliteten vilket innebär att människor i storstaden 

inte kan involvera sig i varje möte med en människa, då flödet och mötena sker i alldeles för 

stor utsträckning. Det är därmed ett nödvändigt förhållningssätt för att hantera de oftast 

tillfälliga och flyktiga mötena som utspelar sig i storstaden, då sannolikheten att träffas igen är 

liten. Storstadsmänniskans förhållningssätt skiljer sig från det småstadsmänniskan är van vid, 

dvs. den inflyttade, då de är vana vid emotionella och nära relationer vilket Simmel anser 

råder i mindre städer och på landsbygden. Storstadsbons inställning i mötet med främmande 

människor kan även förklaras utifrån den blasé attityd, dvs. att inte reagera på impulser och 

intryck. Simmel (1981) menar att en blasé attityd är nödvändig för att hålla omvärlden då 

distans, vilket gör att de så kallade ”stockholmarna” inte delar med av sig själva förrän de vet 

att relationen genererar i något och har ett värde. Innebörden av livet i Stockholm blir därmed 

en pendling mellan att vara någon till att vara fullständigt anonym. Bland vänner, på arbetet, i 

skolan osv. blir individen identifierad som någon, medan i storstadens folkmassor är 

människan en främling då det utspelas ett ömsesidigt främlingskap, likt Dostojevskijs källar-

man som Berman (2012) hänvisar till är känslan på stadens gator densamma nu som då. 

Källarmannen går från känslan att vara någon till att plötsligt inte vara någon alls, vilket 

illustrerar modernitetens flyktighet i att inte kunna finna det fasta.    

 

I beslutet att flytta till Stockholm gick den geografiska närheten till familjen förlorad och det 

finns en upplevd saknad till släkt och familj av att inte bo i samma stad. Följande tyder på att 

familjen fortfarande har en stor betydelse i individernas liv, vilket även uttrycktes genom en 

avsaknad. Simmel (1981) menar dock att samhällsutvecklingen har bidragit till en ökad 

distans mellan individer och familj, och familjens betydelse därmed minskat. Men trots att 

familjens värde, fattades beslutet att flytta till Stockholm, vilket innebär att individerna 

prioriterar arbete och utbildning framför familjen. Den moderna människan sätter därmed sig 

själv i främsta rummet och livet i Stockholm, fyllt av livfullhet och möjligheter får närheten 

till familjen att väljas bort. Möjligt är att individerna inte reflekterade över innebörden att 

långt ifrån familjen utan nådde insikten av familjemedlemmarnas betydelse först det flytten. 

Fast å andra sidan ses flytten till Stockholm enbart som något temporärt och det finns planer 

att återvända till sin hemstad, framförallt när familjefasen närmar sig då Stockholm inte 

upplevs som en lämplig miljö för barn att växa upp i. Bilden av en långsiktig framtid i 

Stockholm finns därmed inte utan livet i storstaden ses snarare som något att testa på och 

utgör enbart en livsfas för den unga vuxna individen. En benägenhet finns i ett blicka framåt 

efter någonting annat än det som är idag. Förhållningssättet visar på Bermans (2012) 
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beskrivning av modernitetens flyktighet och omöjligheten att finna det fasta. Likt bilden som 

Dostojevskijs källarman målar upp av den moderna människan; dömd att medvetet sträva mot 

ett mål och oavbrutet bana väg framför sig, samtidigt som hon räds av att uppnå målet och 

fullborda livet. Likaså talar Simmel (1981) om människans längtan efter att tillfredställa ett 

omåttligt begär vars innebörd för människan blir ett ständigt sökande på någonting annat, 

vilket i följande undersökning var att testa livet i Stockholm.   

 

6.4 Avslutande diskussion 

I beslutet att ha flyttat till Stockholm fanns en uttalad orsak, vilket var antingen pga. arbete 

eller utbildning. Både i resultatet av min undersökning och i tidigare forskning pekas 

specifika orsaker ut som faktorer till att flytta, vilket leder fram till slutsatsen att en slags 

anledning krävs för att flytten faktiskt ska bli av. Med andra ord flyttar inte individer ”bara för 

att”. Även att flytten till Stockholm sågs som en möjlighet att testa något nytt och okänt var 

en uttalad anledning nödvändig för att flytta. Det okända som storstaden innebär bestod både i 

en lockelse och som något skrämmande vilket tyder på den dubbelhet som den moderna 

människan tampas med, genom att dras mot två skilda poler. I äventyret att flytta till 

Stockholm fanns ett gediget sökande efter trygghet, något som åter visar på människans 

paradoxala verklighet som finns inneboende i det moderna samhället. Tryggheten gick att 

finna i att ha redan befintliga relationer i Stockholm innan flytten. Att den moderna 

människan var en starkt trygghetssökande varelse var inte väntat utan min tro innan 

undersökningen var människan som självständig och obunden av andra. Men å andra sidan 

framkom, både i min undersökning och i tidigare forskning, att individer driver sitt eget 

intresse genom flytten till Stockholm för att satsa på jobb och utbildning, då familjen 

prioriterades bort. Eventuellt kan det förklaras utifrån Simmels tes att familjen förlorat och 

minskat sin betydelse för den moderna människan, men trots det framkom det i 

undersökningen att individers familjer har en stor betydelse i deras liv. Min tolkning är att den 

moderna människan, utifrån undersökningens resultat och teori, drivs av sitt eget intresse, i en 

kombination av att finna en trygghet i tillvaron. Betydelsen av familjen är fortfarande stor 

men det finns prioriteter som är viktigare utifrån den livsfas individerna befinner sig i.  

 

Stockholm är en plats där det händer mycket och är något unga människor trivs med. Då det 

finns en stor händelserikedom i storstaden tillfaller även för individen nödvändiga val, baserat 

på identifiering och smak dvs. livsstil. Individer ställer sig olika inför denna valmöjlighet i 

och med ambivalensen mellan frihet och tvång. Valet i storstaden är öppet då det inte styrs av 

något rätt eller fel vilket skapar en stor frihet, men samtidigt måste valet göras något som 

framkallar ett tvång. Något som skiljer sig från storstadens valmöjlighet att Stockholms 

bostadssituation, då det mer eller mindre är tvunget för unga människor som flyttat dit att bo i 

form av andrahandskontrakt. Att inte ha sin fasta bostad uttryck som ett orosmoment då 

mycket tid och energi läggs åt att finna tillfälliga bostadslösningar. Så länge bostaden består i 

tillfälliga lösningar uttrycks det av deltagarna att livet i Stockholm inte kommer kännas 

fullbordat och komplett. Men sett till den moderna människan, där jag även inkluderar mig 

själv är det svårt att finna en situation där tillvaron känns komplett. Därmed ifrågasätter jag 

om fast bostad leder ett komplett liv i Stockholm, då innebörden av det moderna samhället är 

att fastheten är ouppnåelig. Om deltagarna i sinom tid får sin egen fasta bostad kommer det 
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förmodligen vara en annan pusselbit som saknas i livet i och med att den moderna människan 

söker ett ständigt ouppnåelig mål. Att Stockholm beskrivs som en tillfällig plats illustrerar 

likaså att individer blickar framåt i sökandet efter någonting annat och finner aldrig en 

situation där de vill stanna och fästa sig vid.       

 

För att sammanfatta följande resonemang om den moderna människan i den flyktiga stor-

staden Stockholm, är det en plats fylld av händelser och livfullhet. Till Stockholm flyttar 

äventyraren som kastar sig ut i det okända, för att lika snabbt finna tryggheten hos andra 

människor och skapa invanda rutiner genom en kännedom av staden. Trots att livet i 

Stockholm överlag är positivt kan frågan ställas ifall livet i Stockholm någonsin kommer bli 

fullbordat. Frågan är svår att besvara, då den moderna människan lever under premissen att 

finna det fasta i en tid präglad av det flyktiga. Men innebörden av Stockholms flyktighet är 

därmed att storstadslivet alltid kommer innebära ett sökande efter någoting mer. I och med det 

kommer livet i Stockholm aldrig bli fullbordat då det är utgör en del av modernitetens 

tillstånd.          

 

6.5 Metodologisk reflektion 

Då studiens fokus låg i individens upplevelse av att flytta till Stockholm och livet i storstaden, 

har hermeneutik som metodansats känts som det rätta valet, även efter genomfört och avslutat 

arbete. Att använda mig av hermeneutiken har gett utrymme för tolkning av individers upp-

levelse, vilket därigenom möjliggjort för en fördjupad förståelse av det studien avsåg söka 

svar på. 

 

Till viss del fanns en svårighet under tolkningsprocessen i att inte låta tolkningarna styras och 

präglas för mycket av min förförståelse. För att undvika det, som redovisat i metoden, skrev 

jag tidigt ner min förförståelse om forskningsområdet för att medvetandegöra mina tankar. 

Samtidigt utgör förförståelsen i viktig del i tolkningsprocessen i och med att genom förför-

ståelse blir tolkning möjlig, varigenom en djupare förståelse kan nås. Det handlade därmed 

inte om att bortse från min förförståelse, utan snarare att ta hänsyn till den genom att aktivt 

reflektera över tillvägagångssättet under hela processen. Vid något tillfälle upplevdes det att 

analysen ”skenade iväg”, då tolkningen saknade fäste i empirin utan baserades istället på mina 

antaganden om verkligheten, styrda av min förförståelse. En reflexivitet och medvetenhet hos 

mig som forskare har därför varit nödvändig för att inte låta förförståelsen ta överhand och 

hindra från att finna bästa möjliga tolkning av datamaterialet. Det var därför viktigt att hela 

tiden känna en närhet till empirin för att möjliggöra en sammansmältning av horisonter, vilket 

belystes tidigare i uppsatsens metodavsnitt. Vid horisontsammansmältningen sker ett möte 

mellan min förförståelse och datamaterialet, dvs. två förståelsehorisonter och en förståelse av 

materialet skapas. Om antingen förförståelsen eller empirin tar för mycket plats sker med 

andra ord ingen horisontsammansmältning och var därför en balans nödvändig att finna, något 

jag anser har gjort trots bitvisa svårigheter.   
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6.6 Förslag på framtida forskning 

Som presenterats både i resultat och diskussion finns ett behov av att ha redan etablerade och 

befintliga relationen till den nya staden individer flyttar, vilket var mer eller mindre en 

förutsättning att flytten skulle ske. Då detta var väldigt framträdande i min undersökning vore 

det intressant att undersöka vidare, samtidigt som det var ett resultat jag inte hade väntat mig. 

Min uppfattning låg i att individer i det moderna samhället är självständiga och inte 

trygghetssökande i den bemärkelse som undersökningen uppvisade. Även att de kastar sig ut i 

det äventyr som en flytt till ny stad faktiskt innebär, söks tryggheten med detsamma genom att 

leta efter och vända sig till redan befintliga kontakter. Det vore därför intressant att undersöka 

närmre om följande fenomen är specifikt för storstaden eller om det ter sig så oavsett till 

vilken stad flytten sker. Ett annat intressant undersökningsområde om storstadslivet är att 

fördjupa något som diskuterats och belysts i uppsatsen, dvs. om livet i storstaden någonsin 

blir komplett eller ifall individen ständigt söker efter någonting annat. Lämpligt vore då att 

undersöka en grupp som bott i Stockholm längre tid än två år och även eventuellt personer 

som bott där hela sitt liv, för att få svar på om den moderna människan i storstaden strävar 

efter ett ständigt ouppnåeligt mål som hela tiden rör sig framåt.   
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Bilaga 1   Intervjuguide 

 

Inledning 

- Vill du berätta lite om din bakgrund? (nuvarande sysselsättning, tidigare bostadsort-/er, 

utbildning)  

 

 Bakgrundsfaktorer 

– Hur såg din livssituation ut på tidigare ort?  

– Vad för olika prioriteter hur du i ditt liv? Vad är viktigt? 

– Hur ser du på relationer till vänner och familj? 

– Vad har trivsel för betydelse för dig? (arbete, levnadsmiljö) 

 

Motiv till flytten  

– Vilka olika påverkansfaktorer upplevde du motiverade dig att flytta till Stockholm?  

– Vilka ekonomiska drivkrafter upplevde du i flytten till Stockholm? (ex. arbete, inkomst, 

karriär) 

– Hur såg dina sociala relationer ut i Stockholm innan du flyttade hit? 

– Vad för skillnader ser du i Stockholms utbud i jämförelse med där du bodde tidigare?  

 

Negativa aspekter i motiv till flytt 

– När du bestämde dig att flytta till Stockholm, vilka faktorer talade emot flytten?  

(individuell nivå, Stockholm som stad, samhällsproblematik) 

– Vad för farhågor upplevde du i beslutet att flytta? Fanns oro?  

- Hur ser du på att ha lämnat din hemstad? 

Livet i staden  

– Hur ser du på din situation i Stockholm idag?   

– Vad har du för framtidsplaner? 

– Planerar du att stanna kvar i Stockholm på lång sikt? Varför/varför inte?  

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Tack för du valt att ställa upp i en intervju till min C-uppsats i sociologi. Ditt deltagande 

hjälper mig oerhört i mitt arbete. 

Nedan följer rättheter du som deltagare har, samt skyldigheter jag som forskare kommer 

uppvisa gentemot dig.  

Deltagandet är frivilligt och du har därmed rätt att när som helst avbryta din medverkan. Du 

har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor du skall delta. Du 

kommer vara helt anonym och inga uppgifter som kan identifiera vem du är kommer nämnas.  

Materialet som intervjun genererar används enbart i forskningsändamål och det är endast jag 

som forskare som har tillgång till det. När uppsatsarbetet är avslutat kommer materialet 

förstöras och kasseras.    

Vid frågor eller funderingar, kontakta mig via mejl eller telefon. 

 

Tack än en gång! 

Judit Berntsson  

jbn10002@student.mdh.se 

 


