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Man talar ofta om urbanisering genom 
just populationsberäknandets avper-
sonaliserade perspektiv eller också ge-
nom sociala teorier berörande gemen-
skap, tradition och kollektivitet. Men 
kunde ordet ges en mer subjektiv ton 
som verb – att urbaniseras – så som er-
farenheten av att bli urban?

De flesta som har flyttat till en stad 
från en mindre ort har säkert en idé om 
vad jag kan åsyfta. Att låta sig integre-
ras i en stadsmiljö behöver inte på ett 
praktiskt plan bjuda på svårigheter. 
Det finns fler butiker och kollektivtra-
fik, bekvämligheter som gör en i vissa 
avseenden mindre beroende av andra, 
bekvämligheter som gör vardagen smi-
digare, kanske. Å andra sidan tende-
rar detta göra stadsmänniskan till en 
konsument, eftersom varje behov kan 
bli en köpbar tjänst. Denna utveckling 
har landsbygden av tradition alltid varit 
mera resistent inför. 

Det jag vill rikta uppmärksamhet 
mot är att urbaniseringserfarenheter 
alltid omfattar en existentiell fråga. Att 
integrera sig mentalt är den uppgift som 
är mest kritisk om den nya platsen ska 
kunna tjäna som ens hem. Vad innebär 
det att göra en stad, en plats som kanske 
är full av främlingar och kanske under 
konstant förändring, till sin? 

Att flytta till en stad kan vara en livs-
avgörande färd. Kanske en irrfärd, ett 
vilsnande bland byggnader och sociala 
öar. Man väljer vilka butiker man går till 
men man väljer också var man söker 
gemenskap. Alla har förstås sin egen 
berättelse – när en del längtar efter att 
gå vilse söker en del upp trygga oaser 
som kanske påminner om den tidigare 
hemmiljön. Båda dessa taktiker svarar 
på behovet av att hitta sig själv i en ny 
miljö. En del hittar bäst genom att gå 
vilse, andra behöver etablera trygga 
hamnar. Oavsett strategi så tänker jag 
att slutdestinationen, i bästa fall, alltid 
är en själv. 

Kanske utgår jag från ett lands-
bygdsperspektiv här. Jag förutsätter 
kanske att det är den trygga byn där 
alla känner alla som hägrar i bakgrun-
den. Den infödda stadsbon höjer kan-
ske på ögonbrynen: Urbaniseras, vadå? 
Låt oss stanna upp vid den bilden för 
bara ett ögonblick. Bilden av hembyns 
trygghet och förutsägbarhet med den 
stora, outtömliga och kanske hotfulla 
staden som motpol. Hembyn står för 
ursprung, tradition, kanske oskuld. Sta-
den är förfallet, någonstans att gå vilse 
och slutligen gå förlorad. 

Staden erbjuder val och den erbju-
der svårigheter. Det blir en dystopi där 
de sociala aspekterna av vårt liv sam-
manblandas med det kommersiella. 
”Vilka ställen går du till?” Folk blir yt-
liga när de blir vana att göra snabba 
bedömningar av främlingar baserat på 
sociala markörer som märkeskläder 
och umgänge, hudfärg, ålder, kön och 
kroppsform – kort sagt – utseende: ”Du 
har nog fått tillräckligt” säger utkasta-
ren vid baren när han ser flanellskjor-
tor och vädrar kodynga. Stan är en plats 
där man lär sig fåfängans lögn att man 
är precis vad man ser ut som. Förlorad-
heten är total, bland butiker och bussar 
är du inte endast vilse rent geografiskt 
utan nu vet du inte ens vem du själv är. 

Det är en klyscha men en intressant 
sådan. Den motsvaras av det urbana 
perspektiv där småortsmiljön ses som 
sömnig och stagnerad. Den trötta hem-
byn ses då som en plats för sakta men 
säkert förstelnande. En plats där man 
grånar och tynar bort. En plats med 
latent motvilja mot innovation och för-
ändring. Här kikar byborna bakom gar-
diner och spekulationer kring andras 
privata angelägenheter är det givna 
samtalsämnet. Om du mot förmodan 
skulle glömma vem du är så kan vem 
som helst i din närmiljö påminna dig 
om vilka dina föräldrar var, varifrån de 
kom, vad de jobbat med, om de supit 

Att hitta sig själv på 
en främmande plats

för mycket, om de har gjort bort sig på 
någons bröllop osv. 

Om du beställer ett par italienska 
designskor kommer du förutom pro-
blemet med att hitta rätt tillfälle att 
använda dem också genomskådas av 
alla dessa som känner dig så väl – För 
du tror väl inte du är nåt? Byn där alla 
skvallrar men ingen känner någon på 
djupet är också en dystopi som kunde 
fungera som ett upplägg för en skräck-
roman. En plats där traditionernas och 
jantelagens grepp skapar en likformig 
sörja av relationer men där en av de 
tystlåtna grannarna har människokött i 
frysboxen. Vore det den brittiska lands-
bygden skulle en tweedklädd man in-
kallas för att nysta i detta omöjliga nät-
verk av misstänksamhet, förtegenhet 
och gammalt groll.

Det här är förstås bara klichéer. 
Men de säger kanske något om vår 
rädsla för ensamhet. Oberoende om vi 
flyttar in till stan eller till en liten by el-
ler väljer att sitta kvar på precis samma 
plats hela livet så kvarstår rädslan för 
att man ska stå där sammanhangslös 
och i värsta fall betydelselös. Att flytta 
sig geografiskt och börja äta, sova och 
låta sin vardag utspelas på en annan 
plats öppnar för insikt i det självklara 
att vi som personer är beroende av vår 
omgivning. Har jag fel om jag säger att 
vi tenderar låta detta falla i glömska? 
Vill vi inte gärna tro oss veta vilka vi är? 
Är det inte till och med något som upp-
muntras? Min erfarenhet av att urbani-
seras har lärt mej att det är just på vil-
lovägarna som man hittar bitar, spår av 
sig själv. Ledtrådar om vem man är och 
vart man längtar. När som helst kan vi 
komma att överraska oss själva.
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Att godkänna en plats som sitt nya hem är att öppna sig för det liv som utspelar sig där. 

Ibland måste man bli någon annan, medvilligt eller motvilligt. Kessie Holmlund reflekterar 

över existentiella frågor kring urbanisering.
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