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Metode 

• Forskningsspørgsmål:  
Hvordan oplever unge uddannelsessøgende det, hvis 
de flytter imod strømmen? 

 

• Kvalitative interviews med 30 bachelor- eller 
kandidatstuderende ud fra fælles interviewguide 

• 9 er tilflyttet fra en anden landsdel, 12 er tilflyttet fra et 
område inden for Region Syddanmark, mens 9 er 
flyttet til fra udlandet 

• 14 er fra Syddansk Universitet i Esbjerg, 11 er fra UC 
Syd i Esbjerg og 5 er fra Aalborg Universitet Esbjerg 
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Litteratur om migration 

• OPRINDELSES- OG DESTINATIONSFAKTORER SAMT MELLEMLIGGENDE 
HINDRINGER VED MIGRATION (LEE, 1966) 

 



Litteratur om steders omdømme 
 

• OPBYGNING AF STEDSFORTÆLLINGER (SMITH, 1999; OSBALDISTON, 2014) 



Litteratur om steders attraktivitet 

• EN FORSTÅELSESRAMME FOR OMRÅDERS ATTRAKTIVITET (NIEDOMYSL, 2010) 
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Litteratur om unges flytning fra 
landdistrikter 

 

• FRAFLYTNING SKER PGA. MANGLENDE 
BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESMULIGHEDER 
(THEODORI &THEODORI, 2015 OG MANGE FLERE!) 
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Resultater:  
Der er ikke noget galt med pakken 

 

Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv 



Der er ikke noget galt med pakken (1) 
- Boligsituationen 

 
”Når folk har været meget 
chokerede over Esbjerg, så 
fortæller man lige, hvad man 
betaler i husleje, og så kan folk 
lige pludselig godt se en idé i det” 

”Jeg behøver for eksempel ikke arbejde ved siden af mit 
studie, fordi mine udgifter ikke er så luksuriøse, og min 
lejlighed er så billig, som den er…” 
 

”Jeg synes, det [boligsituationen] 
betyder meget. Også fordi det 
kan være overvældende at flytte 
hjemmefra første gang og starte 
på studiet. Alle de der 
førstegangsting oven i hinanden” 



Der er ikke noget galt med pakken (2) 
- En god modtagelse 

 ”De fribilletter, syntes jeg faktisk, 
var rare. Jeg kom ud og så nogle 
ting, som jeg ikke tror, jeg havde 
fået set, hvis ikke jeg havde haft 
en fribillet. Det fungerede rigtigt 
fint. Jeg har nok ikke oplevet så 
meget ud over det”  

”… det føles som om, folk er 
venligere herovre end på 
Sjælland. Hilsende buschauffører 
og sådan noget. Det er jeg ikke 
vant til fra Sjælland. Jeg føler mig 
rimelig godt tilpas herovre” 

”Jeg synes faktisk, de gør det ret 
godt, men det er ikke så tit, man 
hører det ude i den store, 
generelle samtale, som der er 
omkring studier” 



Der er ikke noget galt med pakken (3) 
- Den lille (store) by 

 
”Altså nu var jeg tre dage i Aarhus i sommers, men 
jeg synes, Aarhus var for stor. Og jeg syntes ikke 
rigtigt, at man kunne finde nogle faste 
holdepunkter med 'der har jeg været, og der har jeg 
været'. Jeg synes simpelthen, at det var for stort, og 
der var for mange mennesker og for meget trafik. 
Hvorimod Esbjerg, der er en balance mellem det”  

”Esbjerg 
is a bit 
small” 

”Esbjerg har været sådan dejlig midt 
imellem, hvor det ikke er for stort eller for 
småt, det er til at overskue. Og det er 
ikke svært at komme rundt. Skal man 
noget i byen, kan man ikke risikere, at det 
er 50 km væk. Det er overskueligt, og lige 
hvad man kan nå, når man ikke har bil og 
skal gå rundt” 



Resultater:  
Studiebyers hierarki og det at flytte mod strømmen 
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Studiebyers hierarki og det at flytte 
mod strømmen (1) 

 ”Man tror, der overhovedet ikke sker noget, hvor i 
København og Århus sker der noget hele tiden. De tænker, 
du må godt nok kede dig. Men jo, der er helt sikkert et 
studiebyshierarki, men det er ikke noget, der påvirker mig”. 

”Jeg kan da godt fornemme, at der er lidt prestige i det der 
med at tage til København. Det er der, det sker, ikke? Hvis 
jeg havde boet i Jylland, havde det sikkert været Århus” 

”Og strømmen går væk fra Esbjerg, den går mod Odense, 
Århus og København, og så er der rigtig mange, der følger 
det” 



Studiebyers hierarki og det at flytte 
mod strømmen (2) 

 ”Generelt kan man nogle gange godt få det indtryk, at folk flytter 
til en bestemt by for at studere på grund af byen (…), men jeg 
ved ikke, om det er rigtigt. Men der kan godt være en forskel på 
måden, de snakker om de forskellige studiebyer. Dem af mine 
kammerater, som er flyttet til København…, når vi mødes, er der 
stor forskel på, hvordan vi snakker om vores studiebyer. De er lidt 
mere forelskede i deres studieby, end jeg er i min. Men jeg ved 
ikke, om det er noget med status, eller om den rent faktisk er så 
fantastisk, at den er værd at snakke om. Jeg får i hvert fald 
spørgsmålet engang imellem, ’hvorfor valgte du ikke Århus eller 
København?’- Men det er ikke en mulighed, for de har ikke den 
her uddannelse” 



 

Studiebyers hierarki og det at flytte 
mod strømmen (3) 

”de [vennerne] havde da gerne 
set, at man tog med til Århus, så 
man alle sammen blev sammen” 

”… når man fortæller, at man nu flytter til Esbjerg, så 
spørger folk altid ‘hvorfor?’. Hvor jeg bare naturligt har 
flyttet mig efter uddannelse, jeg har ikke rigtigt gået op i, 
hvilken by jeg er flyttet til” 



Resultater:  
De beskæftigelsesmæssige muligheder og hjemstavnens betydning 
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De beskæftigelsesmæssige muligheder  
og hjemstavnens betydning (1)  

- Arbejde i området  

 
”… jeg skal lige til Aalborg først, og så ved 
man jo ikke, hvad der sker derefter, men jeg 
synes, at Esbjerg er en rigtig rar by at være 
i” 

”… det lyder da også til, at der er 
rimelig mange arbejdspladser, 
jeg ved det ikke, det ser ud til, at 
der er arbejde at få, men jeg har 
simpelthen ikke tænkt så langt 
endnu” 

”… jeg tror, mange er meget 
tilknyttet deres familier. Det er 
ikke fordi, det er umuligt, men 
lige meget hvad de gør, så er det 
ikke størstedelen, de kan få til at 
blive. Det er ikke realistisk” 



De beskæftigelsesmæssige muligheder  
og hjemstavnens betydning (2)  

- Betydningen af tidligere netværk   
 
”… jeg tror, at når der er en 
udløbsdato på, hvor længe jeg 
skal være her, så er det måske 
også svært at dedikere sig 
fuldstændig. Jeg er jo bare på 
visit” ”… jeg flytter ikke tilbage til [hvor 

jeg kommer fra], hvis det er det, 
du vil spørge om. Det sker ikke” 

”Når jeg siger hjem, så mener jeg 
Sjælland (…), der er noget, der 
hænger fast derovre” 
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De vigtigste anbefalinger 

• Den positive oplevelse af boligsituationen og modtagelsen i Esbjerg skal bruges 
yderligere i fortællingen om Esbjerg i forhold til tiltrækningen af unge  
→ Markedsføring  
 

• Det skal formidles til resten af landet, at Esbjerg kan tilbyde et studieliv i ‘den lille 
(store) by’  
→ Markedsføring 
 

• Der skal fortsat udbydes unikke og bredt attraktive uddannelser i byen, da de unge 
synes målrettede i forhold til at prioritere studiet højere end studiebyen  
→ Analyse af muligheder 
 

• Der skal etableres endnu stærkere bindeled mellem uddannelsesinstitutioner og 
arbejdsgivere  
→ Flere praktikforløb og studiejobs 
 

 

 



Diskussion 

1. Repræsentation, prestige og symbolsk værdi 

 

1. Små studiebyer og rum for forskellige 
studentertyper 
 

2. Ulige placering af studiepladser og strukturelle 
ulemper ved at være satellitter 

Tak for opmærksomheden  


