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1 Inledning 

Världen är närmare för dagens unga, än för gårdagens. Att vi i allt högre ut-
sträckning påverkas av skeenden långt borta och att tillgängligheten till av-
lägsna platser ökat, ses av många som ett uttryck för att världen har krympt. 
Något som starkt bidragit till detta är naturligtvis tekniska innovationer som 
järnvägen, bilen, telefonen, flyget, TV och IT. Världen uppfattas som mindre, 
bland annat i den bemärkelsen att kostnaden – i tid och pengar – för att över-
vinna geografiska avstånd har minskat. Paradoxalt nog kan man samtidigt 
hävda att världen blivit större. Världen var mindre när vi bara kände till de 
allra närmaste omgivningarna och vi i mycket mindre grad påverkades av det 
som hände på andra platser på jordklotet. I och med att kunskapen om främ-
mande platser ökat, och att dessa platser också blivit mer tillgängliga för oss, 
har världen snarare blivit större, när den för de enskilda individerna fått mer 
innehåll.

Det är inte bara människor som frigörs från sina rumsliga angöringar och 
sprids över rummet. Det gäller också för teknologi, kapital, information och 
politiska idéer och värderingar.1 Människors geografiska rörlighet är naturligt-
vis inget nytt fenomen för vår tid, men däremot kan utsträckningen och has-
tigheten sägas ha ökat betydligt över tid. Idag kan den ses som ett av de ut-
märkande dragen för vår samtid. Hannertz skriver: 

Throughout human history, there have been people on the move; but usually 
not very far, or taking a long time to get anywhere. Large-scale air transporta-
tion, of jet-set business executives, academics, tourists, pilgrims, or labor mi-
grants as well as refugees from political terror or ecological disasters, shifts 
people from one place to another more quickly over greater distances than 
ever before …2

Över tid har såväl rörligheten under en dag som under livet utsträckts i det 
geografiska rummet, över allt större ytor. Idag reser människor i Sverige i ge-
nomsnitt drygt fyra mil om dagen, i början av 1900-talet handlade det om 
några kilometer.3 Människor är med andra ord inte lika platsbundna idag som 
tidigare generationer var. Att kunna röra sig fritt över stora ytor kan sägas ha 
blivit en mycket viktig del i vårt sätt att leva.4 Denna rörlighet är emellertid 

1 Appadurai, A (1990): ”Disjuncture and difference in the global cultural economy”. I: Featherstone, M (red): 
Global culture. SAGE, London 
2 Hannertz, U (1996): Transnational connections: Culture, people, places, s 19. Routledge, London och New York. 
3 Vilhelmson, B (1997): Tidsanvändning och resor: Att analysera befolkningens rörlighet med hjälp av en tidsanvändnings-
modell, s 7. KFB-rapport 1997:12, Stockholm. 
4 Wärneryd, O m fl (1995): Den krypande deponeringskrisen: Om kris och omställning, staden och rörligheten. Student-
litteratur, Lund. 



2

inte jämnt fördelad mellan jordens invånare. Tvärtom är den mycket ojämnt 
fördelad, såväl mellan länder som inom länder. Att platsbundenheten minskat 
är mer påtagligt i vissa grupper och miljöer, men betydligt mindre i andra 
grupper och miljöer.5 Bauman menar att samhällets elit har en gränslös tillgång 
till rummet, men att deras tid däremot är uppbunden i betydligt större ut-
sträckning. För den stora massan är det tvärtom, de har tiden men inte möj-
ligheten att frigöra sig från de restriktioner som finns i rummet. Bauman talar 
om att det sker en polarisering av mobiliteten, där en del, de fattiga, är lokali-
serade och andra, de rika, är globaliserade, ”[s]ome inhabit the globe, others 
are chained to place”.6 Det räcker med andra ord inte att möjligheterna finns, 
individen måste också ha förmågan och resurserna (i vid bemärkelse) att ut-
nyttja dessa möjligheter. Massey lyfter också hon fram denna maktaspekt av 
mobilitet, rörligheten kan reflektera såväl som förstärka makten. Många fattiga 
har en påtvingad rörlighet, det vill säga de har inte möjlighet att själva styra 
över sin rörlighet. Massey skriver att: 

For different social groups, and different individuals, are placed in very distinct 
ways in relation to these flows and interconnections. This point concerns not 
merely the issue of who moves and who doesn’t, although that is an important 
element of it; it is also about power in relation to the flows and the movement. 
Different social groups have distinct relationships to this anyway differentiated 
mobility. Some people are more in charge of it than others.7

Det internationella resandet har ökat avsevärt i den svenska befolkningen 
under senare år. Enligt Frändberg och Vilhelmson så gjorde svenskarna unge-
fär sju miljoner utlandsresor år 1994, år 2000 var motsvarande siffra nio och 
en halv miljon. De långväga resorna ökade relativt sett mest under perioden. 
Det inrikes långväga resandet ökade också men inte i samma omfattning. Det 
finns dock stora skillnader mellan olika grupper. Frändberg och Vilhelmson 
ser det långväga resandet som en socialt stratifierande faktor också i det 
svenska sammanhanget. Den grupp som gör flest antal utlandsresor under ett 
år (>5 utlandsresor/år), de ”hypermobila”, utgörs av 3 % av befolkning men 
svarar för en fjärdedel av utlandsresorna. Människor i yrkesverksam ålder, 
män, höginkomsttagare och boende i Stockholm, Göteborg eller Malmö är 
överrepresenterade i gruppen av hypermobila.8

5 Löfgren, O (1997): ”Att ta plats: Rummets och rörelsens pedagogik”. I: Alsmark, G (red): Skjorta eller själ: 
Kulturella identiteter i tid och rum. Studentlitteratur, Lund. 
6 Bauman, Z (1998): ”On glocalization: Or globalization for some, localization for some others”. I: Thesis 
Eleven 54, s 37–49.
7 Massey, D (1994): Space, place and gender, s 148. Polity Press, Cambridge. 
8 Frändberg, L och B Vilhelmson (kommande): ”Personal mobility – a corporeal dimension of transnationali-
sation: The case of long-distance travel from Sweden”. I: Environment and Planning A.
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Den ökade rörligheten har bland annat lett till att människors referensramar 
och syn på omvärlden förändrats. De som är unga i Sverige idag sägs utgöra 
en internationellt orienterad ungdomsgeneration, en generation som har fått 
omfattande internationella erfarenheter bland annat genom massmedia och 
egna resor.9 De unga utgör dessutom en mobil grupp i samhället, i vilken det 
för en del är naturligt att resa till nya platser i sitt sökande efter den egna iden-
titeten och sitt oberoende.10 Samtidigt är det viktigt att betona att det inte 
gäller för alla unga. Ungdomar är en heterogen grupp på många sätt, inte 
minst när det gäller livsvillkoren under uppväxten. Ett viktigt motiv för att 
studera ungdomar är naturligtvis att de idéer, tankar och värderingar de har 
idag säger något om hur samhället kommer att se ut i framtiden. Ziehe har 
kallat ungdomar för samhällets seismografer. Unga människor har ett särskilt 
förhållningssätt till förändringar i samhället, de känner av förändringar tidigare 
än andra grupper och agerar sedan därefter.11 Idéer, tankar och värderingar går 
emellertid inte att direkt översätta till faktiska handlingar, framförallt inte 
sådana som sker många år framåt i tiden.

Unga människor är intressanta också därför att ungdomstiden kan ses som en 
särskilt betydelsefull period i livet. Det är då som grundläggande värdesystem 
och livshållningar i stor utsträckning etableras. Rörlighet, i termer av interna-
tionalisering och omflyttning, är något som många av dagens unga värdesätter 
och det kan komma att innebära att rörlighet blir en betydelsefull del av män-
niskors livsstil i framtiden.12 Ungdomstiden är inte bara en avgränsad period i 
livet utan fungerar också som en förberedelse för resten av livet. Unga männi-
skor står inför en tänkt livsbiografi och har många viktiga beslut att fatta 
rörande arbete, bostad, familjebildning och studier. En del av de beslut som 
fattas kan få livslånga konsekvenser.13 Idag reser många unga svenskar ut i 
världen under kortare eller längre tid för att arbeta, studera och/eller semestra. 
Detta inslag har för många unga blivit en viktig del av planerna för framtiden. 
Ungdomstiden är en period då människor skaffar sig kunskaper, kontakter 
och erfarenheter som är viktiga tillgångar under den fortsatta livsbanan. I detta 
sammanhang kan det internationella inslaget vara betydelsefullt. Det finns 
också en lokal och regional dimension på de förändringar som äger rum. De 
globala processerna får inte samma utfall på alla platser runt om i världen. 

9 SOU 1994:73 (1994): Ungdomars välfärd och värderingar, s 287. Stockholm. 
10 Dahlström, M (1996): ”Young women in a male periphery – Experiences from the Scandinavian North”. I: 
Journal of Rural Studies, 12:3, s 259–271. 
11 Ziehe, T (1986): Ny ungdom: Om ovanliga läroprocesser. Norstedts, Stockholm. 
12 Andersson, Å E m fl (1993): 70-talister. Om värderingar förr, nu och i framtiden. Institutet för framtidsstudier. 
Stockholm.
13 Mulder, C H (1993): Migration dynamics: A life course approach. Thesis Publishers, Amsterdam. Se också Nils-
son, K (2001): Migration among young men and women in Sweden. GERUM Kulturgeografi 2001:2. Kulturgeogra-
fiska institutionen/SMC, Umeå universitet, Umeå. 
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Detta får konsekvenser också för de unga. Unga i Sverige är en heterogen 
grupp också utifrån var i landet de är bosatta. 

Det finns en paradox inbyggd i ungas mobilitet. Rörligheten kan uppfattas 
som något positivt men också som något negativt. Det upplevs av de allra 
flesta som positivt att unga människor får internationella erfarenheter i form 
av bättre språkkunskaper, erfarenheter av andra kulturer och så vidare. Samti-
digt kan de ungas rörlighet uppfattas som ett hot. Det gäller såväl utflytt-
ningen från Norrlands inland som brain-drain, det vill säga utvandringen av 
unga välutbildade, som ett hot mot utvecklingen för hela landet. Hotbilden 
mot Norrlands inland handlar bland annat om att en allt för stor utflyttning 
bland de unga i förlängningen leder till en ogynnsam befolkningsstruktur. Att 
allt för många unga välutbildade flyttar utomlands upplevs som ett hot mot 
hela landets väl och ve, bland annat i termer av ekonomisk tillväxt. 

1.1 Avhandlingens syfte och övergripande teman 

Det övergripande syftet med föreliggande avhandling är att kartlägga och 
analysera unga människors geografiska rörlighet samt att belysa de likheter 
och skillnader som finns mellan olika ungdomar. Syftet är också att belysa och 
diskutera ungdomars inställning och drivkrafter till olika former av geografisk 
mobilitet. Det handlar såväl om unga människors attityder till fysisk mobilitet 
som om deras faktiska beteende. Fokus ligger på unga människor bosatta i 
Norrland. Rörligheten får emellertid inte bara konsekvenser för enskilda indi-
vider utan också för det samhälle som individen är en del av. 

Avhandlingen tar avstamp i ”hemmet”.  Vad är hemma och vad betyder 
hemma? Detta hemma är utgångspunkten för de olika former av internationell 
mobilitet som diskuteras i avhandlingen. Här har skett ett urval av tre olika 
former i ett kontinuum av mobilitet, nämligen internationell turism, utlands-
studier samt utvandring. Den rumsliga aspekten av dessa företeelser är central, 
men också tiden är viktig att ta i beaktande. Dels därför att mobiliteten tar 
(olika mycket) tid i anspråk men också därför att de olika formerna av mobi-
litet äger rum någon gång under människors livstid. Vissa former av mobilitet 
är koncentrerad till vissa perioder i livet medan andra däremot är jämnt för-
delade över livet. Studien behandlar därför mobilitetens utsträckning i såväl 
rum som tid.

Det finns emellertid inte bara ett sätt för unga människor att hantera interna-
tionalisering/globalisering i termer av geografisk rörlighet. Vem du är har stor 
betydelse för hur du rör dig i rum och tid och för vilka övriga omvärldskon-
takter du har. Om du är kille eller tjej, var du bor, din geografiska och sociala 
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bakgrund har betydelse för vilken roll omvärlden har i dina framtidsplaner. 
Omvänt kan rörlighetsmönster påverka identitet och framtida möjligheter. En 
vision är att ökad tillgänglighet ska ge perifera regioner och marginaliserade 
grupper samma förutsättningar som andra men risken är att rörligheten blir en 
resurs endast för vissa och att skillnaderna därigenom förstärks.

1.1.1 Hemma  

Hemmet, rörlighetens motsats, kan ses som en utgångspunkt för avhand-
lingen. Avsikten är att få en uppfattning om vilken bild unga har av den ort 
där de är bosatta och/eller har växt upp och vad hemma kan betyda för dem 
som är unga. Detta avspeglas bland annat i hur de ser på att stanna kvar på 
orten respektive hur de ser på att flytta därifrån. Det empiriska materialet till 
detta första tema är hämtat från en enkät, som närmare femhundra elever i 
gymnasieskolans avgångsklasser i kommunerna Boden, Kramfors och Umeå 
besvarade våren 1999 samt från en intervjustudie med arton studenter från 
Umeå universitet som hade läst eller som skulle läsa en del av sin utbildning 
utomlands.

1.1.2 Resande – Borta 

Ett tema för avhandlingen är det internationella resandet. Under år 2001 
gjorde svenskarna ungefär 8,5 miljoner utlandsresor i fritidssyfte.14 Unga 
människors har över tiden kommit att stå för särskilda former av resande; på 
1700-talet Grand Tours, i vår tid tågluffande och jorden runt-resande. Att resa 
har tillmätts en särskild betydelse just för de unga. Det är en del i att finna sig 
själv, vilket kan vara lika viktigt som att finna andra människor och platser. 
Hos många ungdomar är reslusten stor och längtan ut i världen pockande. 
Alla unga delar dock inte denna längtan. Även bland dem som vill ut och resa 
är det dessutom inte nödvändigtvis så att de vill resa på samma sätt eller till 
samma platser. Sätten att resa är lika många som resenärerna. För en del kan 
resandet vara ett sätt att erhålla status och att lära om platser och resande. 
Något som senare kan vara viktigt för den geografiska och sociala rörligheten 
genom livet. Det empiriska materialet till detta andra tema är hämtat från den 
enkät som nämndes ovan. 

1.1.3 Utlandsstudier – Mellan hemma och borta  

Utlandsstudier på högskole- och universitetsnivå omfattar betydligt färre per-
soner än vad den internationella turismen gör men är ändå ett viktigt uttryck 
för mobiliteten bland de unga. Antalet svenska studenter som tillbringar en del 

14 Turistdelegationen (2003): Fakta om svensk turism 2003, s 5. Stockholm. 
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eller hela sin utbildning vid ett utländskt lärosäte har dock ökat betydligt sedan 
slutet av 1980-talet. Den främsta orsaken till detta är att reglerna i det svenska 
studiemedelssystemet ändrades vid den tidpunkten, vilket gjorde det lättare att 
få studiemedel för studier utomlands. Läsåret 2000/2001 läste ungefär 27000 
svenska studenter utomlands, med studiemedel som finansiering. Utlandsstu-
dier kan betraktas som en form av temporär rörlighet men är samtidigt något 
som kan komma att utvecklas till en mer permanent bosättning. De flesta ut-
bytesstudenter världen över återvänder dock till sina hemländer efter avslutade 
studier. Det empiriska materialet till det andra temat har till viss del hämtats 
från enkätstudien men i huvudsak från den intervjustudie med studenter från 
Umeå universitet som nämndes ovan. Det är inte bara utlandsstudierna i sig 
som stått i fokus här utan också hur utlandsstudier kan förstås i relation till 
studenternas tidigare erfarenheter och tänkta framtid. 

1.1.4 Utvandring – När borta blir hemma eller när hemma blir hemma igen  

Det tredje temat för avhandlingen är utvandring. Den tidsperiod som i huvud-
sak behandlas, 1985 till och med 1995, var en tid då antalet utvandrare ökade 
markant. Men det är inte tillräckligt att konstatera att utvandrarna blev fler 
under den studerade perioden. Det är också intressant att se närmare på vilka 
utvandrarna var, och om utvandrargruppens sammansättning förändrades 
under perioden. Här har bland annat utvandrarnas utbildningsnivå stått i 
fokus. Avhandlingen berör emellertid inte bara den faktiska utvandringen från 
Sverige, här diskuteras också unga människors inställning till att bosätta sig 
utomlands, för kortare eller längre tid. Det empiriska materialet till det tredje 
temat kommer från ovan nämnda enkät- och intervjustudier samt från en 
registerstudie, där samtliga svenska utvandrare under perioden analyserats. 
Materialet har kompletterats med Statistiska Centralbyråns publicerade makro-
statistik.

1.1.5 Avgränsningar 

Studiens fokus är svenska ungdomars internationella rörlighet, det vill säga 
den fysiska mobilitet som innebär att de lämnar Sverige. Det är framförallt tre 
former av internationell mobilitet som diskuteras i avhandlingen; internationell 
turism, utlandsstudier samt utvandring. Den första delstudien behandlar ung-
domar i tre svenska kommuner; Boden, Kramfors och Umeå. Delstudien 
genomfördes som en enkätundersökning under senare delen av vårterminen 
1999. Den andra delstudien bygger på arton Umeåstudenters berättelser. Den 
genomfördes under läsåret 2001/2002. Den tredje delstudien omfattar samt-
liga svenska utvandrare under perioden 1985–1995. Gemensamt för de tre 
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delstudierna är att de handlar om unga människor. Den tredje delstudien inne-
håller dock utvandrare i alla åldrar.  

Det handlar om unga människor men samtidigt om människor i olika skeden 
av livet. De gymnasieelever som deltog i enkätstudien (delstudie ett) stod inför 
en särskild valsituation som präglades av att de om en månad skulle avsluta 
sina gymnasiestudier. De studenter som deltog i intervjustudien (delstudie två) 
var i en annan fas i livet, de hade redan gjort några av de val som gymnasieele-
verna stod inför. Samtidigt hade valen de stod inför påverkats av de val som 
de hade gjort tidigare i livet. I den tredje delstudien är definitionen av ung 
något ”generösare”, framförallt för att kunna diskutera utvandringen bland de 
högutbildade, det vill säga de som avslutat högskole- eller universitetsstudier. 
Vilket, följaktligen, innebar att de stod inför andra, men också liknande val, 
som de två föregående grupperna. De två första delstudierna genomfördes i 
en norrländsk kontext och den norrländska aspekten finns med också i den 
tredje delstudien.  

1.1.6 Avhandlingens disposition 

Kapitel ett ägnas fortsättningsvis åt ramarna för avhandlingen. Här diskuteras 
centrala begrepp såsom plats, mobilitet och ungdomar. I avhandlingens andra 
kapitel, Att ställa frågor – Att söka svar, görs en genomgång av de överväganden 
som styrde valet av metoder. I kapitlet ges också en beskrivning av hur de 
olika delstudierna genomfördes.

I det tredje kapitlet, Hemma, diskuteras unga människors lokala rörlighet och 
vilken betydelse hemma kan ha i en grupp av unga och mobila människor.  
Hur förhåller sig unga människor till sin hemmiljö? Här diskuteras också 
ungas inställning till valet mellan att stanna på hemorten/studieorten och att 
flytta därifrån. Utgångspunkten är resultat från enkätstudien och från intervju-
studien.

I det fjärde kapitlet, Borta, diskuteras den internationella turismens roll i unga 
människors liv. Vilka erfarenheter sedan tidigare och vilka drömmar för fram-
tiden har ”vanliga” norrländska ungdomar i termer av resande till andra län-
der?  Här presenteras resultat från enkätstudien. 

Det femte kapitlet, Någonstans mellan hemma och borta, behandlar innebörden av 
att läsa utomlands. Vad betyder det och hur passar en sådan handling in i en 
grupp studenters liv före och efter utlandsstudierna? Kapitlet baseras på 
resultat från enkätstudien men framförallt på resultat från intervjustudien. 
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I det sjätte kapitlet, När borta blir hemma eller när hemma blir hemma igen, diskute-
ras utvandringen från Sverige. Vilken inställning har unga svenskar till utvand-
ring och vilka är det som faktiskt utvandrar? Detta kapitel bygger på resultat 
från alla de tre delstudierna, men framförallt från registerstudien. 

Figur 1.1 nedan sammanfattar i vilka kapitel resultaten från de tre empiriska 
undersökningarna kommer att diskuteras. Det sjunde kapitlet är en avslutande 
diskussion. Avhandlingen avslutas med två sammanfattningar, varav en på 
engelska.

Enkäter  Intervjuer Registerdata 

2.  Att ställa frågor – Att söka svar X X X
3.  Hemma  X X
4.  Borta   X
5.  Någonstans mellan 
    hemma och borta  X X
6.  När borta blir hemma eller när  
     hemma blir hemma igen X X X
7.   Avslutande diskussion X X X

Figur 1.1: Avhandlingens empiriska material

1.2 Rum och tid i en föränderlig värld 

Rum och tid är att betrakta som två centrala dimensioner i den föränderliga 
värld som vi lever i. De kan betraktas som två oskiljaktiga aspekter av männi-
skors liv, där allt som sker har en utsträckning i såväl rum som tid. I och med 
de samhällsförändringar som har skett i modern tid har dock tiden och rum-
met fått nya innebörder. Jag vill hävda att rum och tid utgör särskilt viktiga 
dimensioner i en föränderlig värld. Det sker stora omställningar när det gäller 
tillgängligheten i rummet och i hastigheten i vilken olika samhälleliga företeel-
ser sker. Harvey har introducerat begreppet ”time-space compression”, de 
sociala relationernas förutsättningar har förändrats så att de fysiska avståndens 
betydelse blir mindre avgörande. Han menar att tiden kan organiseras på ett 
sådant sätt att rummets inbyggda restriktioner reduceras, tiden kortas och 
rummet krymps. Ett exempel är att människor i olika delar av världen kan 
uppleva en händelse från en annan del av världen samtidigt. Harvey pekar 
också på en paradox, att samtidigt som detta sker kan skillnader mellan olika 
platser bli viktigare.15 Giddens använder ”time-space distanciation” som ett 

15 Harvey, D (1989): The condition of postmodernity: An enquiry into the origins of cultural change. Blackwell Publishers, 
Oxford. 
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begrepp för hur de sociala systemen har sträckts ut över tidrummet.16

Innebörden av de båda begreppen är att betydelsen av det tidrum där männi-
skor lever och verkar har förändrats. Som en konsekvens av samhällsutveck-
lingen har alltså den friktion som finns inbyggd i tidrummet fått en minskad 
betydelse.

Ett begrepp som kommit att användas för denna samhällsomvandling är glo-
balisering. Globalisering kan definieras som en social process där geografiska 
restriktioner på sociala och kulturella skeenden får mindre betydelse. Waters 
menar att samhällsutvecklingen fört oss dithän att vi kan vara här, det vill säga 
närvarande, överallt på samma gång.17 King menar att det handlar om ett an-
tingen eller förhållande, antingen är man både här och där eller så är man var-
ken eller.18 Globalisering är dock inte ett oomtvistat begrepp. Det diskuteras 
bland annat huruvida det är ett nytt eller gammalt fenomen och när globalise-
ringen började. Det debatteras också om globalisering är något positivt eller 
negativt och om man överhuvudtaget kan säga att den äger rum. För många 
har den främst kommit att förknippas med skeenden inom det ekonomiska 
området. Men man talar också om globalisering av samhällsområden som ex-
empelvis kultur, miljö och politik.  

Waters menar att graden av globalisering är större på den kulturella arenan än 
på den politiska eller ekonomiska. Han talar om olika typer av utbyten inom 
ekonomi, politik och kultur, och menar att dessa utbyten har skilda relationer 
till rummet. De materiella binder sociala relationer till lokala platser och de 
politiska binder sociala relationer till utvidgade territorier. De symboliska, som 
muntlig kommunikation, propaganda och reklam, frigör de sociala relatio-
nerna från rumsliga referenspunkter. Med andra ord, materiella utbyten lokali-
serar, politiska utbyten internationaliserar och symboliska utbyten globaliserar. 
En förutsättning för globalisering menar Waters är att dimensionerna tid och 
rum har frigjorts i den bemärkelsen att mänskliga aktiviteter/relationer är 
möjliga över avstånd i tid och rum. På så sätt kan människors relationer frigö-
ras från det lokala sammanhanget.19

1.2.1  Människa och plats 

Plats är ett centralt begrepp inom kulturgeografisk forskning. Mellan människa 
och plats råder ett ömsesidigt förhållande. Människor agerar inom och som 
reaktion på platsen, samtidigt som de aktivt skapar och förändrar platser 

16 Giddens, A (1984): The constitution of society. Polity Press, Cambridge. 
17 Waters, M (1995): Globalization. Routledge, London och New York. 
18 King, R (2002): ”Towards a new map of European migration”. I: International Journal of Population Geography,
8:2, s 89–106. 
19 Waters, M (1995): Globalization. Routledge, London och New York. 
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genom sina aktiviteter men också med sin blotta närvaro. Den humanistiska 
traditionen inom kulturgeografi har uppmärksammat platsers betydelse för 
våra identiteter. En utgångspunkt är att människor inte bara befinner sig i 
fysiskt påtagliga rumsligheter, som i skogen eller i en stad, utan också i före-
ställda och symboliska landskap.20 Platser ges sociala och symboliska innebör-
der som skiljer mycket från individ till individ, individen ger platsen, beroende 
på vem hon/han är, olika mening. Sociala faktorer såsom kön, klass, etnicitet 
och ålder spelar här en viktig roll. Hur människor uppfattar platser beror 
också på vilken relation de har till platsen  om de är en ”insider” eller en 
”outsider”  om de är boende på platsen eller om de bara är där på besök. 
Stea och Downs konstaterar att:  

In addition to age and experience, our perspectives on the world are colored 
by the social group, region, and nation that we identify with. [...] An area that is 
a run-down slum to a suburban American may be a happy, comfortable, 
friendly neighborhood to the resident’s neighborhood action group. A small 
area of woodland may be a wildlife sanctuary to conservationists and an in-
vestment opportunity to real estate developers.21

Globaliseringen och de förändringar som den innebär kan leda till att männi-
skors syn på platser förändras, att platsers mening utmanas. McDowell frågar 
sig om det finns någon autentisk platskänsla idag eller om människor blir allt 
mer platslösa. Blir platser allt mer lika varandra eller förstärks tvärtom skillna-
derna dem emellan? Har det någon betydelse egentligen?22 Den lokala omgiv-
ningen kan komma att förlora i betydelse och bli som vilken annan plats som 
helst på jorden. Men globaliseringen kan också innebära att den lokala platsen 
får en allt mer central roll i människors liv. Relph diskuterar begreppet 
”placelessness”. Med placelessness menar Relph, att en plats med lätthet kan 
substitueras av en annan, att människors platsidentitet kan komma att försva-
gas eller rent av att försvinna.23 Relph skrev om begreppet placelessness redan 
1976, men det kanske är än mer aktuellt idag. Löfgren menar att frågan inte 
bör vara om plats betydde mer eller mindre förr, utan istället vad platser kan 
betyda i olika epoker.24

Barns lokala förankring har särskild betydelse. Dels för att den kan påverka 
den livskvalitet som barnet har under uppväxten, dels för att den lämnar spår 

20 Gren, M (2001): ”Geo/Grafi”. I: Gren, M, P O Hallin och I Molina (red): Kulturens plats/Maktens rum. Bru-
tus Östlings Bokförlag, Stockholm. 
21 Downs R M och D Stea (1977): Maps in minds: Reflections on cognitive mapping, s 24. Harper & Row Publishers, 
New York. 
22 McDowell, L (red) (1997): Undoing place? A geographical reader. Arnold, London 
23 Relph, E (1976): Place and placelessness. Pion, London. 
24 Löfgren, O (1997): ”Att ta plats: Rummets och rörelsens pedagogik”. I: Alsmark, G (red): Skjorta eller själ? 
Kulturella identiteter i tid och rum. Studentlitteratur, Lund. 
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även efter det att barndomen är ett passerat stadium. Den plats där man växer 
upp är en viktig beståndsdel i de förutsättningar som får betydelse för resten 
av livet. Vissa tidsperioder i en människas liv är särskilt viktiga för uppkoms-
ten av bindningar, en sådan fas i livsbanan är barndomen.25 Cooper Marcus 
menar att förr kunde en familj upprätthålla kontinuitet genom att generation 
efter generation bodde i samma hus. Huset kom på så sätt att bli en symbol 
för stabilitet och kontinuitet. I dagens högrörliga samhälle är det få som bor 
hela sitt liv i en och samma bostad, och ännu färre familjer som har ärvt sitt 
hus av sina förfäder. Kontinuiteten är därför i högre utsträckning kopplad till 
saker, som kan flyttas, än till själva huset.26 Varför är det då viktigt att i en av-
handling där mobiliteten står i fokus, diskutera människors förankring? Därför 
att det är en förutsättning för att förstå rörlighetens roll i människors liv. Vil-
helmson menar att rörlighet och förankring har ett ömsesidigt och samtidigt 
komplicerat förhållande till varandra. Han skriver: 

För att förstå rörlighetens roll för individ och samhälle måste man, enligt min 
mening, också försöka förstå dess komplement (eller alternativ), nämligen för-
ankringen, de lokala bindningarna och det stationära i livet …27

Det kan betraktas som ytterligare en dubbeltydighet, att samtidigt som platser 
runt om i världen blir allt mer sammankopplade på bekostnad av det som är 
lokalt, finns det en insikt om värdet av lokal och regional identitet.28 Den 
globala ekonomin river gränser samtidigt som det uppstår nya former av 
nationalism, på regional, religiös och etnisk grund. Gardell menar att männi-
skor i en allt mer globaliserad värld vill markera att de är annorlunda, ett sätt 
att göra det är genom att uppvisa en stark identitet.29 Ålund uttrycker det som 
en dubbelbottnad relation till det lokala och det globala i människors liv. 
Människor orienterar sig mot familjen och det som finns nära, samtidigt som 
de närmar sig människor som finns någon annanstans i världen.30 Hansen ser 
idag ett ökat intresse för Europas regioner, bland annat som en referenspunkt 
för människors geografiska förankring. Han lyfter fram det tvetydiga i ett ökat 
intresse för regioner i en tid som påstås vara präglad av rörlighet och platslös-
het.31 Frykman menar att i en tid där det finns en politisk vilja att människor 

25 Chawla, L (1992): ”Childhood place attachments”, s 75. I: Altman, I och S M Low (red): Place attachment.
Plenum Press, New York och London. 
26 Cooper Marcus, C (1992): ”Environmental memories”, s 100. I: Altman, I och S M Low (red): Place attach-
ment. Plenum Press, New York och London. 
27 Vilhelmson, B (2002): Rörlighet och förankring: Geografiska aspekter på människors välfärd, s 2. CHOROS 2002:1, 
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg. 
28 McDowell, L (1997): Undoing place: A geographical reader. Arnold, London 
29 Gardell, M (1996): ”Den gröna världsordningen: Om islam, mediamuslimer och globaliseringsprocessen”. I: 
Svensk Religionshistorisk Årsbok 1996, s 9–44. 
30 Ålund, A (1997): Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Studentlitteratur, Lund. 
31 Hansen, K (2001): ”Festivaler, platslighet och det nya Europa”. I: Hansen, K och K Salomonsson (red): 
Fönster mot Europa: Platser och identiteter. Studentlitteratur, Lund. 
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ska vara mobila och flexibla behöver identiteten inte vara något som man bär 
med sig. Identiteten kan lika väl bindas till den plats där man är som till den 
plats som man kommer från.32

Löfgren menar att ibland beskrivs en kosmopolitisk elit, en grupp som inte 
känner sig hemmahörande till en särskild plats utan som kan känna sig hemma 
på många olika platser. Denna situation ställs dels mot en bild av en dåtid, där 
människors identitet var tydligt rumsligt förankrad, dels mot en idag margina-
liserad underklass, som i motsats till eliten blir mer knuten till det nationella 
och det lokala.33 Detta handlar med andra ord om två ytterligheter som be-
skrivs. Människor betraktas antingen som rotade i en lokal miljö eller som 
rotlösa, en mycket rörlig grupp som inte i samma utsträckning som den förra 
gruppen är rotad i ett lokalt sammanhang. Här råder med andra ord ett an-
tingen eller förhållande till förankring och mobilitet, man är antingen rotad 
eller rotlös. Gustafson skriver: 

Both perspectives tend to regard place attachment and mobility as opposite, 
and sometimes even mutually exclusive, phenomena; individuals who are 
highly mobile are supposed to experience little or no place attachment and vice 
versa.34

Platslöshet och platsbundenhet kan emellertid se mycket olika ut för olika 
grupper av människor. Beck talar om att allt fler människors liv präglas av 
platspolygami, att “[f]örbindelser med flera plaster är globaliseringens inkörs-
port i det egna livet”. Människor behöver inte välja en plats att bo på. Många 
människors liv är idag inte platsbundet, eller bofast, i den mening som det var 
tidigare. Detta är något som Beck menar kan leda till en livsbiografiernas glo-
balisering.35 Ett exempel kan vara de svenska pensionärer som Gustafson be-
skriver och som han menar har en transnationell livsstil i det att de delar sina 
liv mellan Sverige och Spanien.36 Vilhelmson menar att människor ”har ett 
samtidigt förhållande till rörlighet och stationäritet (platsbundenhet, geografisk 
förankring)”.37 En studie av Gustafson visar att människor kan ha olika för-
hållningssätt till förankring och mobilitet. En del av dem han intervjuade såg 
förankring och mobilitet som motsatser och ansåg därför att de måste välja 

32 Frykman, J (2001): ”Motovun och tingens poesi”. I: Hansen, K och K Salomonsson (red): Fönster mot 
Europa: Platser och identiteter. Studentlitteratur, Lund. 
33 Löfgren, O (1997): ”Att ta plats: Rummets och rörelsens pedagogik”. I: Alsmark, G (red): Skjorta eller själ? 
Kulturella identiteter i tid och rum. Studentlitteratur, Lund. 
34 Gustafson, P (2001): ”Roots and routes: Exploring the relationship between place attachment and mobili-
ty”. I: Environment and Behavior, 33:5, s 667–686. 
35 Beck, U (1998): Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar, s 103. Daidalos, Göte-
borg.
36 Gustafson, P (2001): ”Retirement migration and transnational lifestyles”. I: Ageing and Society, 21, s 371–394. 
37 Vilhelmson, B (2002): Rörlighet och förankring: Geografiska aspekter på människors välfärd. CHOROS 2002:1, 
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg. 
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något av dem. Andra som också såg dem som motsatser försökte emellertid 
att istället finna en balans mellan de båda. En tredje grupp såg förankring till 
en plats och mobilitet som komplementära, och de uppskattade också båda.38

Förutsättningarna för människors interaktion förändras när världen krymper. 
Den geografiska närheten har ansetts mycket viktig när människor etablerar 
och upprätthåller relationer till varandra.39 Fysiskt avstånd kostar tid, pengar 
och ansträngning att övervinna och det utgör därigenom en begränsning i 
möjligheten till interaktion med andra människor. Här har den nya tidens tek-
nik fått stor betydelse. Informationstekniken kan föra människor nära var-
andra, trots att de aldrig träffats fysiskt. Den fysiska närheten tillmäts en 
mindre betydelse, det är istället den sociala närheten som är det mest centrala. 
Mellanmänskliga relationer lösgörs från bundenheten i rummet och blir i 
någon mening platslösa. Samtidigt bör det betonas att fysisk närhet i de allra 
flesta fall fortfarande är mycket betydelsefull när relationer mellan människor 
ska etableras och upprätthållas.  

Att människor känner närhet till andra människor långt borta bidrar till att 
skapa en övernationell gemenskap. Ett exempel är den hippiekultur som 
O´Dell beskriver, när svenska ungdomar förenades med ungdomar i övriga 
Europa och i USA, bortom det lokala och det nationella sammanhanget. Han 
ser detta som ett exempel på transnationalism, där avsikten inte var att bygga 
broar mellan nationer. Nationsgränser blev helt enkelt ointressanta och irrele-
vanta. O´Dell menar att det handlar om en känsla av ”en gemenskap som 
sträcker ut sina tentakler oberoende av inneboende geografiska begräns-
ningar”.40

1.3  Människors mobilitet – mobilitetens människor 

Massey och Jess definierar migration som “... the process of globalization 
whereby people are ‘spread’ – moved and mixed – around the globe”.41 En 
sådan definition skulle också kunna innefatta andra former av människors fy-
siska rörlighet, så som semesterresor och studieresor. Människor sprids – för-
flyttas och blandas – över jordens yta. En distinktion för att definiera olika 
typer av mobilitet är var de kan placeras in på en skala mellan temporär mobi-

38 Gustafson, P (2001): ”Roots and routes: Exploring the relationship between place attachment and mobi-
lity”. I: Environment and Behavior, 33:5, s 667–686. 
39 Ley, D (1983): A social geography of the city, s 184. Harper & Row Publishers, New York. 
40 O´Dell, T (1996): ”Hippies and Swedish modernity: Constructing global identities in local settings”. I: 
YOUNG, 1996:2, s 15–29. 
41 Massey, D och P Jess (1995): A place in the world? Places, cultures and globalization, s 2. Open University Press, 
Oxford. 
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litet och permanent mobilitet.42 Det är en grannlaga uppgift att definiera 
mobilitet på detta sätt. Castles och Miller skriver till exempel att studenters 
migration – precis som viss arbetsmigration – kan betraktas som temporär 
rörlighet. Men samtidigt kan den utvecklas till en mer permanent bosättning. 
Det kan vara individens avsikt redan från början men det kan också vara ett 
beslut som växer fram med tiden.43 Utlandsstudier kan dock i de allra flesta 
fall placeras in någonstans mellan turism och migration. King menar att det 
har dykt upp nya former av mobilitet, som komplicerar uppdelningen mellan 
migration å den ena sidan och andra former av människors mobilitet å den 
andra sidan. Några exempel på detta är turism, cirkulation mellan länder och 
pendling.44 Det är emellertid viktigt att understryka att en allt större andel av 
den internationella geografiska rörligheten sker på temporär basis.45 En viktig 
poäng här är att resande och turism inte bara har betydelse ur ett snävt resan-
deperspektiv utan att det också är något som påverkar andra former av mobi-
litet. Detta gäller även för den övriga mobilitet som diskuteras i avhandlingen. 
De formerna kan i sin tur påverka senare turistiska flöden av människor. Bell 
och Ward skriver att: 

… close functional linkages are often to be found between tourist flows and 
permanent migration. Tourism represents one form of circulation, or tempo-
rary population movement. Temporary movements and permanent migration, 
in turn, form part of the same continuum of population mobility in time and 
space.46

Sambandet mellan turism och migration kan till exempel se ut på följande sätt. 
Om en person utvandrar från Sverige till landet B, så kommer kanske perso-
nen som utvandrat att återvända till Sverige ett antal gånger som turist. Samti-
digt tjänar den svenske utvandraren som en ”turistmagnet”. Utvandrarens 
släkt och vänner kommer, som turister, till landet B för att hälsa på. VFR-tu-
rism (= visiting friends and relatives) är en betydelsefull del av den internatio-
nella turismen. Detta samband fungerar också i den andra riktningen, turism 
som skapare av migrationsflöden. Turismnäringen skapar ett behov av arbets-
kraft, som kanske inte alltid kan fyllas enbart med lokal arbetskraft. Ett annat 
exempel är att människor kan använda turism för att ”söka av” tänkbara plat-

42 Bell, M och G Ward (2000): ”Comparing temporary mobility with permanent migration”. I: Tourism Geogra-
phies, 2:1, s 87–107.  
43 Castles, S och M J Miller (1993): The age of migration: International population movements in modern world. MacMil-
lan, London. 
44 King, R (2002): ”Towards a new map of European migration”. I: International Journal of Population Geography,
8:2, s 89–106. 
45 Boyle P, K Halfacree och V Robinson (1998): Exploring contemporary migration, s 28. Addison Wesley Long-
man, Essex. 
46 Bell, M och G Ward (2000): ”Comparing temporary mobility with permanent migration.” I: Tourism Geogra-
phies, 2:1, s 87–107. 
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ser att bosätta sig på.47 Frändberg menar att resandets globalisering härigenom 
kan få betydelse för framtida utvandring. Framtidens utvandrare kanske 
kommer att vara mer fantasifulla än vad dagens utvandrare är!48 De olika for-
merna av mobilitet påverkar inte bara varandra, de kan också ersätta varandra. 
Ett exempel kan vara en person som väljer att långpendla till sitt nya arbete 
istället för att flytta tillsammans med hela sin familj.

1.3.1 Mobilitet och identitet 

White menar att det sker förändringar i människors identitet i samband med 
en migrationshandling. Det kan handla om en identitetsförändring som sker 
innan själva migrationshandlingen, något som kanske bidrar till beslutet att 
migrera. Identitetsförändringarna kan också ske som ett resultat av att man 
faktiskt har flyttat.49 King lyfter fram att migration innebär en fysisk förflytt-
ning från en plats till en annan samtidigt som de känslomässiga banden till 
ursprunget finns kvar hos den som flyttat. Detta får betydelse för hur männi-
skors identitet utvecklas. Han talar om att migranter har en egen ”sense of 
place”, där den personliga identiteten är kopplad till två platser – här och 
där.50 När det handlar om internationell migration kan människor ha band till 
flera länder, och därigenom en identitet som kan sägas vara transnationell. 

Flera har lyft fram betydelsen av att inte betrakta migrationshändelser som en 
isolerad företeelse utan som en del av en större helhet. White ser migrations-
händelser som något som äger rum inom personliga biografier. Dessa biogra-
fier varken börjar eller slutar med dessa händelser, dessa flyttningar, men som 
ger det sammanhang inom vilket de ägt rum.51 Även Boyle med flera 
understryker att det är centralt att inte betrakta migration som en avgränsad 
händelse utan att istället se migration som en del i en längre process.52 Fielding 
betraktar migration som huvudhändelse i en människas liv. En sådan händelse 
får stor betydelse i en människas liv. Den enskildas livshistoria centreras kring 
en sådan, eller flera sådana huvudhändelser.53

47 Williams, A M och C M Hall (2000): ”Tourism and migration: New relationships between production and 
consumption”. I: Tourism Geographies, 2:1, s 5–27. 
48 Frändberg, L (2000): Fritidens globalisering ur ett rörlighetsperspektiv: En kunskapsöversikt, s 46. KFB-rapport 
2000:31. Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm. 
49 White, P (1995): ”Geography, literature and migration”. I: King, R m fl (red): Writing across worlds: Literature 
and migration. Routledge, London. 
50 King, R (1995): ”Migrations, globalization and place”. I: Massey, D och P Jess (red): A place in the world? 
Places, cultures and globalization. Open University Press, Milton Keynes. 
51 White, P (1995): ”Geography, literature and migration”. I: King, R m fl (red): Writing across worlds: Literature 
and migration. Routledge, London. 
52 Boyle P, K Halfacree och V Robinson (1998): Exploring contemporary migration, s 28. Addison Wesley Long-
man, Essex. 
53 Fielding, T (1992): ”Migration and culture”. I: Champion, T och T Fielding (red): Migration processes and 
patterns. Volume 1 Research progress and prospects. Belhaven Press, London. 
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De geografiska avstånden kan fungera som en drivkraft bakom önskan att resa 
till en viss plats. Att överbrygga dem kan ge möjlighet att möta människor och 
platser som man upplever finns långt borta, kanske både geografiskt och soci-
alt. Platsen som identitetsskapare är central i resandet. Men då handlar det inte 
om den plats man kommer ifrån utan om den plats man reser till. Att resa är 
en erfarenhet som bidrar till personlig utveckling men det kan också tjäna som 
en social markör.54 De platser man väljer att resa till säger något om vem man 
är. På samma sätt som bostadsadressen eller studieorten kan göra det. Det är 
alltså inte bara platsen där människor bor, eller någon annan plats som de 
känner sig hemma på, som bidrar till att forma identiteten. Andra platser kan 
också bidra som värdefulla bitar i det pussel som människors identitet består i. 
Ungdomar är inne i en identitetsskapande period i livet. Lokala erfarenheter 
samspelar, och ställs mot, erfarenheter från världen utanför.55 Här kan 
kontrasten till den lokala förankringen, uppbrottet och upplevelser och erfa-
renheter av andra platser, vara värdefulla i unga människors identitetsarbete. 
Lalander och Johansson skriver:

Jorden har krympt – i alla fall för dem som har råd och tid att ägna sig åt glo-
bala reseäventyr. Att resa, att bryta upp från sin lokala förankring och ge sig ut 
på det stora äventyret – detta utgör en central del av många samtida ungdo-
mars identitetsprojekt.56

1.3.2  Mobilitet som kapital 

Inom humankapitalteorin ses individers val att migrera som ett investerings-
beslut. Individen balanserar de förväntade kostnaderna en flyttning innebär 
med de förväntade intäkter som flyttningen för med sig.57 Det handlar med 
andra ord om migrationens ekonomiska utfall. En annan sådan investering 
som kan ge avkastning i form av ett ökat humankapital, är utbildning. Ett sätt 
att mäta detta är att se på individens lön.58 Røed har studerat internationell 
arbetskraftsmigration och hur olika former av humankapitalkarakteristika på-
verkar människors migrationsbeteende. Populationen i Røeds studie bestod av 
utvandrare från de skandinaviska länderna. Røed menar att om man betraktar 
internationell arbetskraftsmigration som en investering i humankapital, så kan 
man tala om migrationens ”inkomstpremie”. Denna premie kan för migranten 
utfalla vid två tillfällen, att inkomsten är högre utomlands och/eller att in-

54 Andersson Cederholm, E (1999): Det extraordinäras lockelse: Luffarturistens bilder och upplevelser. Arkiv avhand-
lingsserie 51. Arkiv förlag, Lund.  
55 Lieberg, M (1995): ”Public spaces, lifestyles and collective identity”. I: YOUNG, 1995:1, s 19–38. 
56 Lalander, P och T Johansson (1999): Ungdomsgrupper i teori och praktik, s 112. Studentlitteratur, Lund. 
57 Sjaastad, L A (1962): ”The costs and returns of human migration”. I: Journal of Political Economy 64, s 80–93. 
58 Becker, G S (1964): Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. Columbia 
University Press, New York och London. 
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komsten blir högre när migranten återvänder än vad den skulle ha varit om 
han eller hon under den tiden bott kvar i hemlandet.59

Bourdieu diskuterar olika former av kapital; det ekonomiska, det kulturella, 
det sociala kapitalet. Den totala volymen av dessa olika kapitalformer utgör 
grunden för människors livsbetingelser. Men det är inte bara kapitalets volym 
som är betydelsefullt, utan också fördelningen av de olika formerna av kapital. 
Det ekonomiska kapitalet består dels i att man har pengar, dels i att man kan 
handskas med pengar. Det kulturella kapitalet utgörs av människors bildning 
och kunskap. Att människor har ett socialt kapital innebär bland annat att de 
har ett socialt nätverk, som består av de ”rätta” människorna.60 Värdet av de 
olika kapitalformerna är delvis symboliskt, det vill säga det får ett värde först 
när någon annan tillmäter det ett värde. Internationell mobilitet och de erfa-
renheter den för med sig kan utgöra del av människors kulturella och sociala 
kapital. Det kulturella kapitalet består ju bland annat av kunskap om andra 
länder och anpassningsförmåga till främmande miljöer. Rörligheten kan inne-
bära möjligheter att skapa värdefulla kontakter, exempelvis för yrkeskarriären, 
och kan på så vis bidra till att öka på individens sociala kapital. Fielding ser ett 
samband mellan individers kulturella kapital och graden av mobilitet. De som 
har ett stort kulturellt kapital är mer rörliga, de som har ett mindre kulturellt 
kapital är mindre rörliga.61

Den internationella mobilitetens olika former kan enligt Börjesson betraktas 
som transnationella investeringar. Börjesson lyfter fram utlandsboende, se-
mester utomlands med familjen, egna resor utomlands samt karriärrelaterade 
vistelser utomlands. Till de senare räknas arbete, praktik samt studier utom-
lands. Dessa olika former av internationell mobilitet fungerar som transnatio-
nella investeringar oavsett om det är individens avsikt med utlandsvistelsen 
eller ej. Börjesson menar däremot att det inte går att säga att det finns ett 
transnationellt kapital. Dessa transnationella investeringar bör istället ses som 
komplement till andra resurser som individen är i besittning av. Börjesson 
skriver: ”Med andra ord betingar de transnationella investeringarna inget 
värde i sig utan de är beroende av agentens eller institutionens övriga resurser 
för att fungera som ett värde”.62 Amcoff och Nauwerck talar å sin sida om ett 
tidrumkapital, vilket de definierar som ”möjligheten att styra livsbanan genom 

59 Røed, M (1999): Geographical aspects of human capital accumulation: Essays on the relationship between skills, migratory 
motives and migratory behavior. Institute for Social Research, Oslo. 
60 Bourdieu, P (1994): Kultursociologiska texter: Distinktionen - en social kritik av omdömet. Brutus Östlings Bokför-
lag, Stockholm. 
61 Fielding, T (1992): ”Migration and culture”. I: Champion, T och T Fielding (red): Migration processes and 
patterns. Volume 1 Research progress and prospects. Belhaven Press, London. 
62 Börjesson, M (1998): Kampen om det ”internationella”: En kartläggning av transnationella strategier vid högskolor och 
universitet i Stockholm, s 14. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15, ILU, 
Uppsala universitet, Uppsala. 
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tidrummet så att högsta möjliga avkastning från kulturella och/eller ekono-
miska fält erhålles”. De menar emellertid samtidigt att tidrumkapitalet inte har 
något värde i sig självt. För det första krävs det symboliskt kapital i form av 
kunskap om vad som tillmäts ett värde av andra. När väl handlingen är 
genomförd kommer ersättningen i form av ett större ekonomiskt eller kultu-
rellt kapital.63

1.4  Att vara ung 

Idag framstår begreppet ungdom som ett begrepp med en självklar innebörd. 
Ofta förknippas att vara ung med något positivt, i vissa sammanhang kan man 
till och med tala om en ”ungdomskult”. 64 En resa i tid och rum kan dock göra 
det till synes självklara begreppet mer komplicerat. Ungdomsbegreppets inne-
börd är såväl tids- som rumsberoende.65 Forskarna är inte överens om var och 
när en särskild ungdomstid uppstod i västvärlden. Vissa menar att ”ungdo-
mar” fanns redan under antiken, andra att ungdomsfasen etablerades samti-
digt med ångmaskinen. Klart är dock att även om begreppet har en lång histo-
ria bakom sig så har innehåll och innebörd skiftat – och skiftar – över tid och 
över rum.66 Idag, och i vår kultur, är ungdomstiden något som alla går igenom, 
det är en fas i varje människas liv. Det är en fas som ser olika ut för olika 
människor, men den är viktig för alla. Det gäller såväl för livet just då, som för 
livet efter det att ungdomstiden är avslutad. Inglehart ser ungdomstiden som 
de formbara åren, som en period då många av människans grundläggande 
värderingar etableras. De villkor, bland annat de socioekonomiska, som råder 
under uppväxten får därigenom stor betydelse även senare i livet. Det kan 
naturligtvis ske förändringar i människors grundläggande värderingar i vuxen 
ålder. Sannolikheten för att det ska ske är dock betydligt mindre.67

Att tidsaspekten av mobiliteten är central har framgått tidigare. Tiden har 
emellertid betydelse också ur ett annat perspektiv, nämligen ur ett livsbane-
perspektiv. När under livsbanan är de olika formerna av mobilitet som mest 
intensiva? Vissa mobilitetshandlingar blir också mer betydelsefulla än andra 
beroende på när under livet de äger rum. Människors livsbanor är, i de allra 
flesta fall, tids- och rumsbundna. De demografiska, sociala och politiska för-
hållanden som råder får betydelse för hur en kohorts livsbanor kommer att se 

63 Amcoff, J och G Nauwerck (1993): Övergångsställen – högskolerekryteringens geografi, s 86. Forskningsrapport nr 
106. Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.  
64 Fornäs J och H Ganetz (1991): ”Ungdomens kraft: Aspekter på ungdomens kultur”: I Tham, A (red): 
Perspektiv på barn och ungdom. Utbildningsradion, Stockholm. 
65 Fornäs, J m fl (1994): Ungdomskultur: Identitet och motstånd. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 
66 Ohlsson, L B och H Swärd (1994): Ungdom som samhällsproblem. Studentlitteratur, Lund. 
67 Inglehart, R (1977): The silent revolution: Changing values and political styles among western publics. Princeton Univer-
sity Press. Princeton, New Jersey. 
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ut, men med individuella variationer. Samtidigt blir människors livsbanor sty-
rande för demografiska, sociala och ekonomiska förhållanden på olika platser.  

Studeras flyttningar ur ett livsbaneperspektiv, framgår det att flyttningar i stor 
utsträckning hänger ihop med i vilken livssituation individen befinner sig i.68

Idag flyttar en människa i Sverige i genomsnitt ungefär 10 gånger i livet, kvin-
norna flyttar något mer än vad männen gör. Under perioden mellan 19 och 30 
år flyttar en individ ungefär fyra gånger. De flesta längre flyttningar, som 
sträcker sig över tio mil, görs i den här åldern. Flyttningar som är kopplade till 
studier eller byte av arbete görs under den här perioden i livet. Nettoflyttning-
arna bland de yngre i den gruppen går till orter med högskola eller universitet. 
Bland dem som är något äldre går flyttningarna i huvudsak till någon av de 
större städerna eller deras förorter.69 Det finns föreställningar om hur ungas 
livsbanor skall gestalta sig. Det finns ett nästan normativt inslag bland annat i 
synen på ungas mobilitet. Unga ska röra sig, de ska ”ut och se världen” samti-
digt som det är viktigt att de återvänder till Sverige. O´Dell skriver om ”risken 
att bli kvar”:  

I dagens samhälle är det oerhört problematiskt att vara ung (eller vuxen för 
den delen) och uppfattas som om man har ”blivit kvar”. Orden doftar in-
skränkthet och tyder på en alltför stark förankring i det lokala samhället. Nu-
förtiden förväntas vi vara nyfikna på världen omkring oss.70

Här är begreppet livsbana centralt. Det är inte den kronologiska åldern som är 
det centrala utan de skilda erfarenheter som kan finnas inom en och samma 
åldersgrupp. Livsbanan är alltså inte det samma som åldrande. Det finns idag 
också en större individuell variation i när olika händelser sker under livet.71

Här tas också hänsyn till den betydelse som tidigare händelser under livet får 
för senare händelser. Monk och Katz skriver att ”… these past experiences do 
not determine present and future courses, but they shape the capacity for 
choice and constrain options”.72 Mulder talar om en biografisk kontinuitet. 
Tidigare handlingar får betydelse senare i livet och människor agerar ofta i 
linje med vad de har föreställningar om att de vill göra i framtiden. Kan de 
uppsatta målen i livet uppnås på den plats där man är bosatt eller kräver de att 

68 Warnes, T (1992): ”Migration and the life course”. I: Champion, T och T Fielding (red): Migration processes 
and patterns. Volume 1 Research progress and prospects. Belhaven Press, London. 
69 Bengtsson, T (2002): ”Stora tätorter vinner”. I: Välfärdsbulletinen, 2002:2, s 21–23. 
70 O´Dell, T (2003): ”Risken att bli kvar”, s 158. I: Svenska Turistföreningen: Resenär – inte turist! Om ungdomar, 
resor och drömmar. Stockholm. 
71 Mayer, K U och N Brandon Tuma (1990): ”Life course research and event history analysis: An overview”. 
I: Mayer, K U och N Brandon Tuma (red): Event history analysis in life course research. The University of Wiscon-
sin Press, Madison, Wisconsin. 
72 Monk, J och C Katz (1993): ”When in the world are women?”, s 19. I: Katz, C och J Monk (red): Geogra-
phies of women over the life course. Routledge, London och New York. 
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man flyttar på sig? Migration är då inte målet i sig utan snarare ett verktyg för 
att möjliggöra måluppfyllelse.73 Valet handlar bland annat om att låta valet av 
livsbana styras av platsen, det vill säga att välja en livsbana som ”passar” på 
den plats där man bor, eller att låta valet av livsbana styra valet av plats, kräver 
livsbanan att man flyttar då gör man det.

1.4.1  En ungdom är inte den andra lik 

En viktig utgångspunkt för denna studie är att ungdomar är väldigt olika som 
individer trots de likheter som finns för dem som grupp. Beroende på en 
mängd olika faktorer, exempelvis kön, geografisk och socioekonomisk bak-
grund och bostadsort, gestaltar sig livet olika för olika individer. En viktig 
skiljelinje går mellan olika individers attityder och drömmar. Alla vill inte 
samma sak med sina liv. För många unga är rörlighet en viktig del av livsba-
nan, i de planer de har för sina liv. Det handlar om att ta ställning till frågor 
som om man vill flytta från eller stanna kvar på hemorten. Och om man vill 
flytta, när man vill göra det.74 En annan skiljelinje går mellan dem som har 
möjlighet att göra det de vill och de som inte har det. Detta är beroende av de 
resurser som individen har och de resurser som finns i hennes omgivning.

Många menar att ungdomstiden har förlängts i modern tid. Dagens ungdomar 
är i allmänhet äldre då de avslutar sina studier, får arbete och bostad och bil-
dar familj, än vad tidigare generationer har varit. Den främsta förklaringen till 
detta sägs vara att den tid som ungdomar finns i skolan har blivit längre. Följ-
derna av detta är både positiva och negativa. De positiva konsekvenserna kan 
sägas vara att det finns möjligheter för ett större antal att utbilda sig och att 
utvecklas utifrån sina egna villkor. De negativa konsekvenserna hänger ihop 
med att den förlängda ungdomstiden innebär att levnadsvillkoren för olika 
grupper av ungdomar blir allt mer olika. Den familj de växer upp i får ett för-
längt ansvar för den unga människan, inte minst för hennes ekonomiska för-
sörjning.75 Ungdomstiden kan också betraktas som en övergångsperiod, från 
barn till vuxen. Jönsson uttrycker det som att ungdomsåren kan betraktas som 
en ”ställtid”. Det är en period i livet där man har relativt mycket fri tid, samti-
digt som det är en period präglad av väntan, väntan på vuxenlivet.76

Som en kontrast till detta har Ziehe introducerat begreppet kulturell friställ-
ning, något som för dagens unga innebär en befrielse från de kulturella tradi-
tionerna. Dessa har haft stor betydelse för hur till exempel dagens föräldrage-

73 Mulder, C H (1993): Migration dynamics: A life course approach. Thesis Publishers, Amsterdam. 
74 Waara, P (1996): Ungdom i gränsland. Boréa, Umeå.  
75 SOU 1994:73 (1994): Ungdomars välfärd och värderingar. Stockholm. 
76 Jönsson, B (1999): Tio tankar om tid. Brombergs, Stockholm. 
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neration kommit att leva sina liv. Denna friställning skulle kunna öka den en-
skilda individens möjlighet att själv styra sin bana genom livet. Det innebär 
nya möjligheter för många unga, de behöver inte gå i sina föräldrars fotspår. 
Samtidigt innebär fler möjligheter större krav på de enskilda individerna att 
själva göra aktiva val, av till exempel livsstil, utbildning och arbete. Att det 
finns ökade möjligheter i teorin behöver dock inte innebära att det också i 
praktiken finns lika många handlingsalternativ. Vilka faktiska möjligheter man 
har att välja ser kan fortfarande se väldigt olika ut för olika individer.77 Fornäs 
menar till exempel att även om unga människor inte längre är lika bundna av 
traditioner behöver det inte innebära att de faktiskt gör andra val än de annars 
skulle ha gjort. Den kulturella friställningen behöver med andra ord inte be-
tyda att ungdomar väljer ett annat sätt att leva, men det är inte lika otänkbart 
som det var tidigare.78

Waara anser att en del av det som egentligen är ett resultat av de sociala skill-
nader som finns i samhället idag mer har kommit att betraktas som ett resultat 
av individens fria val.79 En konsekvens av detta är att ungdomar får/tvingas ta 
ett större ansvar för hur deras liv gestaltar sig, det är de egna valen, besluten 
och handlingarna som avgör hur deras liv kommer att se ut. Bjurström hävdar 
att även om dagens unga kanske har en större valfrihet så påverkas ändå valen 
av de villkor som rått under uppväxten.80 Bäck-Wiklund och Lindfors har jäm-
fört två studier, en från 1960-talet och 1980-talet, och konstaterar därefter att i 
den tidigare studien var det lättare för de unga att veta vad de skulle göra med 
sina liv. De traditionella livsformerna utgjorde alternativen också för den 
yngre generationen. Omvärlden var för dem okänd och ogripbar.81

Den kulturella friställningen till trots så påverkas med andra ord många ung-
domar fortfarande av sin bakgrund, av sin familj och av den ort där de är 
uppväxta. Jakobsson skriver att det fanns en rumslig aspekt på ungdomstiden 
under 1800-talet, även om socialisationen främst skedde genom familjen. 
Ungdomstiden var knuten till ett socialt och geografiskt rum, vilket påverkade 
människors levnadsmönster. Jakobsson menar att detta förhållande är föränd-
rat idag då de unga möts av allt fler impulser utifrån. Men han betonar samti-
digt att än idag har ungdomstiden en rumslig dimension.82 Det har riktats kri-
tik mot att svensk ungdomskulturforskning i alltför stor utsträckning har ut-

77 Ziehe, T (1986): Ny ungdom: Om ovanliga läroprocesser. Norstedts, Stockholm. 
78 Fornäs, J (1990): ”Senmoderna dimensioner”. I: Fornäs, J och U Boëthius (red): Ungdom och kulturell moder-
nisering. FUS-rapport nr 2. Symposion, Stockholm och Stehag. 
79 Waara, P (1996): Ungdom i gränsland, s 49. Boréa, Umeå. 
80 Bjurström, E (1998): ”Den moderna ungdomspolitiken och ungdomars fritidskulturer”. I: Zetterberg, O 
(red): Fritid i ny tid. Sober Förlag, Malmö. 
81 Bäck-Wiklund, M och H Lindfors (1990): Landsbygd, livsform och samhällsförändring. Daidalos, Göteborg. 
82 Jakobsson, M (2000): ’Att bliva sin egen’: Ungdomars väg in i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens övre Norrland. Aka-
demiska avhandlingar vid Umeå universitet No 14. Umeå. 
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gått från Stockholm. Löfgren pekar på att de företeelser och förändringar som 
man kunnat spåra bland de unga i Stockholm betraktats som giltiga för hela 
landets unga. Löfgren skriver: 

Ungdom och ungdomars vardagsliv måste ses ur ett perspektiv som är känsligt 
för både sammanfattande generella samhällsprocesser och de lokalt verkande 
krafter som gör att Sveg blir annorlunda än Stockholm.83

Waaras studie i Haparanda visar att ungdomars strategier för framtiden hänger 
samman med vilken relation de har till lokalsamhället.84 Jonsson har intervjuat 
ungdomar i Åmål och gör en åtskillnad mellan dem som han kallar livsstils-
inriktade ungdomar och andra ungdomar. De livsstilsinriktade ungdomarna 
hade i sina livsbanor och föreställningar om framtiden i en högre grad brutit 
upp från familjens livsform. Det var följaktligen svårare att utifrån uppväxt-
familjens livsform också förutsäga de ungas framtidsplaner. De andra ungdo-
marna hade i en högre grad gått i sina föräldrars fotspår och hade framtids-
planer som mer överensstämde med familjens livsform.85 Även Lalander och 
Johansson lyfter fram hembygden och föräldrarnas betydelse för ungas val av 
livsstil – som dock kan se olika ut beroende på om ungdomarna lever i staden 
eller på landsbygden – när de skriver: 

Men vi ser det samtidigt som viktigt att poängtera att alla ungdomar inte före-
faller vara särskilt individualiserade. Många ungdomar skapar till huvuddelen 
sina livsstilar utifrån bygdens tradition och föräldrakulturen. I denna mening 
har äpplet (den unge) inte fallit lång från trädet (tradition och föräldrar).86

Vilken bana en ung människas liv tar påverkas av vilket kön han eller hon har. 
Nilsson understryker att det än idag finns olika förväntningar på en ung 
kvinna jämfört med vad det finns på en ung man. Unga kvinnor och unga 
män beter har också skilda flyttningsmönster. De flyttar hemifrån vid olika 
åldrar och de flyttar i olika utsträckning. Kvinnorna är i allmänhet yngre när 
de lämnar föräldrahemmet och de flyttar fler gånger än vad männen gör.87 Till 
detta kan tilläggas att mönstret för de internationella flyttningarna också upp-
visar skillnader mellan män och kvinnor. Kvinnorna är i genomsnitt yngre än 
männen när de utvandrar men männen utgör den största andelen av utvand-

83 Löfgren, A (1994): ”Blott Stockholm svenska ungdomar hava? Aspekter på ungdomstidens geografi”,  
s 198. I: Löfgren, A och M Norell (red): Att förstå ungdom: Identitet och mening i en föränderlig värld. Symposion, 
Stockholm.
84 Waara, P (1996): Ungdom i gränsland. Boréa, Umeå 
85 Jonsson, C (1994): Ung i Åmål – om landsortsungdomars väg mot vuxenlivet i ett livsformsperspektiv. Sociologiska 
institutionen, Göteborgs universitet, Forskningsrapport Nr 112, Göteborg. 
86 Lalander, P och T Johansson (1999): Ungdomsgrupper i teori och praktik, s 127. Studentlitteratur, Lund. 
87 Nilsson, K (2001): Migration among young men and women in Sweden. GERUM Kulturgeografi 2001:2. 
Kulturgeografiska institutionen/SMC, Umeå universitet, Umeå. 
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rarna, till skillnad från vad som gäller för den inomnationella migrationen. 
Forsberg skriver att de flyttningsval som en ung människa gör är ett resultat 
av en ”blandning av hennes egen vilja, drömmar och kapacitet och vad som 
anses vara möjligt och självklart utifrån den lokala traditionen för en ung 
kvinna eller man”, något som Forsberg benämner lokala könskontrakt.88

Dahlström visar i en studie från den norska glesbygden att pojkarna i större 
utsträckning går i sina föräldrars fotspår. Detta medan flickorna i större ut-
sträckning bryter ny mark.89

1.4.2  En internationell ungdomsgeneration

En generation är en grupp av individer födda under samma tidsperiod som 
delar vissa erfarenheter. Lalander och Johansson skiljer på en potentiell gene-
ration och en faktisk generation. Den potentiella generationen är en grupp 
som har vissa gemensamma erfarenheter och upplevelser, en faktisk genera-
tion är en grupp som utifrån dessa gemensamma erfarenheter agerar gemen-
samt.90 En generation behöver inte vara en homogen grupp, men vissa 
erfarenheter och värderingar kan antas passa in på en viss åldersgrupp. Mann-
heim avser med sitt begrepp ”political generation”, en grupp som genom livet 
delar värderingar och, som en följd av detta, också i vissa avseenden handlar 
lika. Mannheim menar att människor präglas av det tidsklimat som råder 
under de sena tonåren och åren närmast därefter. Det är då världsbild och 
livssyn bestäms.91

Blom ger en illustrativ bild av hur åldern spelar roll för vilken mental bild av 
omvärlden, och resande, som människor har. Med exempel på dagpendlings-
zon, weekendresa, veckosemester och längre resa, visar Blom hur den bilden 
sträckts allt längre bort i rummet, över tid. När för en 75-åring en längre resa 
har varit att resa till London, är för en 25-åring den längre resan en resa till 
Sydney.92 Ett annat exempel på detta skulle Bäck-Wiklund och Lindfors 
jämförelser av dem som var unga på 1960-talet med dem som var unga på 
1980-talet kunna vara. Bäck-Wiklund och Lindfors konstaterar där att det 
bland de av dagens ungdomar som tänker sig att flytta finns ett ”kosmopoli-
tiskt argument”. Idag är inte framtiden självklart en tillvaro i regionen utan 

88 Forsberg, G (2000): ”Samhällets genusansikte”, s 388. I: Berger, S (red): Det nya samhällets geografi. Uppsala 
Publishing House, Uppsala. 
89 Dahlström, M (1996): ”Young women in a male periphery – Experiences from the Scandinavian North”. I: Journal of 
Rural Studies, 12:3, s 259–271. 
90 Lalander, P och T Johansson (1999): Ungdomsgrupper i teori och praktik, s 20. Studentlitteratur, Lund. 
91 Kecskemeti, P (1998): Essays on the sociology of knowledge: Collected Works of Karl Mannheim. Routledge, London. 
92 Blom, T (1996): Periferi och centralitet. En fråga om perspektiv? Arbetsrapport, Högskolan i Karlstad, Samhälls-
vetenskap 96:11, Karlstad. 
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många unga ser istället framför sig upplevelser i länder som Australien och 
USA.93

Idag framställs den unga generationen gärna som mycket internationellt ori-
enterad. Citaten nedan är några exempel som får illustrera detta. Om dessa 
bilder av dagens unga generation är korrekta är det en generation som är rörlig 
idag men som också kommer att vara det imorgon.

Dagens unga är en generation som vuxit upp med charterresor och tågluf-
fande. […] Denna beresta generation, som via media tar in hela världen och 
som i grundskolans naturkunskap lärt sig att ”agera lokalt men tänka globalt”, 
har en spontan känsla för världen som tidigare generationer saknar. Nationella 
gränser suddas ut och avståndet till andra sidan jorden räknas i timmar från 
Arlanda […] Helt följdriktigt kan en majoritet av de unga tänka sig att flytta 
utomlands för en längre tid. Många ser det som en möjlighet att emigrera.94

Dagens svenska ungdomar håller tveklöst på att utvecklas till morgondagens 
kosmopoliter där rörligheten nationellt och internationellt ses som ett viktigt 
inslag i livsföringen och ett naturligt inslag i det postmaterialistiska värdesy-
stemet.95

Att dagens ungdomar är rörliga i den meningen att [de] ser hela världen som 
arena snarare än den snäva närmiljön. Håller dagens ungdomar på att bli kos-
mopoliter? Den globala rörligheten har ökat, men inte för alla. Det finns stora 
skillnader mellan ungdomar från olika sociala skikt och från skilda sociala bak-
grunder.96

En inte helt oväsentlig roll spelar det faktum att många unga idag har sitt geo-
grafiska ursprung utanför Sveriges gränser. Detta gäller till exempel för många 
av dem som är bosatta i Stockholmsförorten Rinkeby. Sernhede menar att där 
har en stor grupp av unga vad som närmast kan betecknas som en transkultu-
rell identitet. I områden som Rinkeby sker de identitetsarbete i en kontext 
som samtidigt är lokal och global. Ungdomar i multietniska områden i Sveri-
ges större städer möter dagligen unga från andra kulturer samtidigt som de 
kan känna sig utanför det svenska sammanhanget. De har internationella 
kontaktnät på ett annat sätt än många unga som har sitt geografiska ursprung i 
Sverige. Dessa faktorer skapar tillsammans andra förutsättningar för globala 
kulturella gemenskaper. Sernhede menar samtidigt att dessa unga präglas av en 

93 Bäck-Wiklund, M och H Lindfors (1990): Landsbygd, livsform och samhällsförändring, s 155. Daidalos, Göteborg. 
94 Puranen, B (2000): Rapport 90-tal. www.bikupan.se. 2000-08-07. 
95 Bernow, R (1991): Ungdomars värderingar om rörlighet, resvanor och miljö, s 25. Vägverket, Borlänge. 
96 Lalander, P och T Johansson (1999): Ungdomsgrupper i teori och praktik, s 100. Studentlitteratur, Lund. 
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stark lojalitet med det område där de bor, en grannskapets nationalism.97 En 
”Rinkebyidentitet” har inte med ungdomarnas etniska bakgrund att göra, den 
kan ju se väsensskild ut. Däremot har den identiteten sin grund i att ungdo-
marna har vissa gemensamma erfarenheter, att ha flyttat till ett annat land och 
känslan av att stå utanför det samhälle dit de invandrat.  

Ett flertal studier har visat att omvärlden i hög grad är en del av den framtid 
som många unga svenskar ser framför sig. Institutet för framtidsstudiers 70-
taliststudie visar att en tredjedel av ungdomarna kunde tänka sig att tillbringa 
en större del av sitt yrkesverksamma liv utanför Sveriges gränser. Författarna 
konstaterar att internationalisering och rörlighet värderas högt av de unga och 
det kommer därför att bli viktiga inslag i framtidens livsstilar.98 En undersök-
ning från Ungdomsstyrelsen visar att var femte kunde tänka sig att bosätta sig 
utomlands, tre av fyra kunde tänka sig detta för en kortare period.99 I slutet av 
1970-talet tillfrågades 9–14-åringar vilket land de helst skulle vilja flytta till om 
de tvingades flytta från Sverige. Av de femhundra som tillfrågades angav åtta 
av tio ett nordamerikanskt eller västeuropeiskt land. USA var det enskilda land 
som flest föredrog. En liknande undersökning genomfördes 1991 med barn i 
samma åldrar. von Feilitzen lyfter fram tre intressanta skillnader som fram-
kom jämfört med undersökningen från 1970-talet. Antalet länder som nämn-
des som tänkbara destinationer var betydligt fler, en större andel barn ville 
flytta till länder utanför Nordamerika och Västeuropa och andelen som hade 
fått sin kunskap genom egna erfarenheter hade ökat. Den ökande utlandstu-
rismen samt den stora andelen svenskar som har utländsk härkomst sägs ligga 
bakom dessa förändringar.100 I Ungdomsstyrelsens Ny tid – Nya tankar svarade 
över fyra av tio att de skulle vilja bo i ett annat land för en period av minst ett 
år. Det var bara lite drygt var tionde som svarade att de inte vill flytta utom-
lands. Var sjätte person under 30 år hade redan konkreta planer på att flytta 
utomlands. Här fanns en intressant skillnad mellan de som är födda i Sverige 
och de som är födda utomlands. Av de senare var det en tredjedel som hade 
konkreta planer på att flytta utomlands mer permanent.101

Internationella erfarenheter har positiva konnotationer. Det ses som något 
värdefullt och eftersträvansvärt. Ett exempel är ambitionerna att få så många 

97 Sernhede, O (2000): ””Mikrofonen är vårt enda vapen”: Hip hop och unga mäns utanförskap i det nya 
Sverige”. I: Berggren, L (red): Fritidskulturer. Studentlitteratur, Lund. 
98 Andersson, Å E m fl (1993): 70-talister: Om värderingar förr, nu och i framtiden. Institutet för Framtidsstudier, 
Stockholm.
99 Wennhall, J (1995): ”Ung i Sverige – ung i världen”. I: Ungdomstid: Årsbok om ungdom 1995, s 142–154. Ung-
domsstyrelsen, Stockholm. 
100 von Feilitzen, C (1995): “Massmedier och ungas inställning till andra länder”. I: Ungdomstid: Årsbok om ung-
dom 1995, s 50–57. 
101 Ungdomsstyrelsen (1998): Ny tid – nya tankar? Ungdomars värderingar och framtidstro. Ungdomsstyrelsens 
utredningar 10, Stockholm. 
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studenter som möjligt att läsa en del av sin utbildning utomlands. Men de 
unga tillmäter också själva internationella erfarenheter betydelse. När 21-
åringarna i Ungdomsstyrelsens undersökning om ungdomars vägval fick frå-
gan om vad som är viktigt vid 25 års ålder, svarade ungefär var tredje av kvin-
norna respektive var fjärde av männen att det var viktigt att ha internationella 
erfarenheter, av studier eller arbete. Ungdomar födda utanför Norden ansåg 
att internationella erfarenheter var betydelsefullt i större utsträckning än vad 
ungdomar födda i Norden ansåg. Det var en större andel av de ungdomar 
som avslutat gymnasieskolans naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga 
program, som ansåg att det var viktigt jämfört med ungdomar som hade av-
slutat något annat av gymnasieskolans program eller som inte hade avslutat 
något gymnasieprogram överhuvudtaget. Den sociala bakgrunden hade också 
betydelse för vilken vikt ungdomarna tillmätte internationella erfarenheter. 
Generellt var det så att ju högre utbildning föräldrarna hade, desto större var 
andelen ungdomar som sa att det var viktigt med internationella erfarenheter. 
Karaktären på hemorten hade också betydelse. En större andel av ungdo-
marna boende i de tre storstäderna eller i andra större kommuner, ansåg att 
det var viktigt med internationella erfarenheter, jämfört med ungdomar bo-
satta i medelstora eller mindre kommuner.102

1.5  Ett tidsgeografiskt synsätt  

Ett synsätt som förenar de för avhandlingen centrala dimensionerna tid och 
rum, är tidsgeografin. Genom det tidsgeografiska synsättet kan det sätt på vil-
ket människor använder tid och rum, synliggöras. Restriktioner, hos individen 
och hennes omgivning, sätter gränser för vad som är möjligt att genomföra. 
Det tidsgeografiska synsättet utgår från individens rörelser i ett tidrum, där 
förflyttningarna kan visas som en individbana/trajektoria. Tidsgeografins 
fokus är hur omgivningen faktiskt används, inte hur människor upplever den. 
Det är möjligt att visa en individs förflyttning under ett dygn, vilket är vad 
tidsgeografin främst använts till. Men det går också att visa en individs för-
flyttningar under ett helt liv. Rummet kan vara såväl arbetsrummet som uni-
versum.

Förutom att visa på vad som faktiskt skett, kan tidsgeografin visa på vad som 
är möjligt för en individ att genomföra vid en viss tidpunkt. Kombinationen
av var (rum) och när (tid), ger en fingervisning om vilka möjligheter individen 
har. De projekt som inte blivit genomförda är därför lika intressanta att 
undersöka som de projekt som realiserats. Till de begränsningar som finns i 
omgivningen tillkommer begränsningar hos individen själv, det finns en ram 

102 Ungdomsstyrelsen (2000): Ungdomars vägval – en studie om utbildning och arbetslivets början. Ungdomsstyrelsens 
utredningar 18, Stockholm. 
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för de aktiviteter som är möjliga. Aktiviteterna kan sägas ha vissa gemen-
samma egenskaper; de har en viss varaktighet i tiden, de sker vid en viss tid-
punkt, de är lokaliserade på valda ställen. Alla enskilda aktiviteter som en indi-
vid eller ett hushåll genomför i tid och rum, ingår som en del i ett större akti-
vitetsmönster. Detta mönster är beroende av såväl den enskilde individens 
önskningar, som av rumsliga strukturer.103

Människors livsbiografi formas alltså av de val som de gör. De handlingar 
individen väljer att göra, för att hon kan, vill och/eller bör, bestämmer hennes 
bana genom livet. I de val som individen gör måste han/hon ta hänsyn till 
såväl begränsningar hos sig själv som till begränsningar i den omgivning som 
är aktuell.104 Utbudet i den lokala omgivningen i form av till exempel utbild-
ning, arbete, service och människor är viktigt när individen fattar sina beslut 
och genomför sina handlingar. En ung människa i glesbygd står inför helt 
andra förutsättningar (om hon väljer att stanna där) än en ung människa i en 
stor stad där valmöjligheterna (i alla fall objektivt sett) är betydligt fler. De 
framtidsplaner individen har kan stjälpas av de faktiska möjligheter som finns i 
omgivningen.

Individens beteende kan alltså sägas vara resultatet av det han/hon vill, kan 
och bör göra.105 Det räcker inte med att vilja något, förmågan, resurserna och 
möjligheterna att genomföra handlingarna måste också finnas. Till det kom-
mer ett tryck från det omgivande samhället på individen att han/hon bör 
agera på ett särskilt sätt. Det finns med andra ord såväl individbundna som 
platsbundna villkor för hur livsbanan kommer att se ut. Rörlighetshandling-
arna föregås av beslutshandlingar, där individen står inför ett val där han eller 
hon kan välja mellan att genomföra en handling eller att inte genomföra den. 
De beslut om rörlighetshandlingar som fattas i nutid har betydelse inte bara i 
nuet utan också för framtiden och de valmöjligheter som då står till buds. 
Individens handlingar påverkar dessutom inte bara de egna valmöjligheterna 
utan också andra individers valsituation nu och i framtiden.

Att rörlighetshandlingar är med andra ord beroende av varandra är en av ut-
gångspunkterna för det tidsgeografiska synsättet. Att bilda familj påverkar ex-
empelvis möjligheterna att flytta. Lever man ensam, är det lättare att flytta till 
ett nytt jobb i en ny stad än om man har en make/maka som också ska ha 
jobb och barn som behöver nya kamrater. Att utbilda sig ökar (förhoppnings-
vis) möjligheterna att få ett arbete. Olika rörlighetshandlingar kan vara delmål 

103 Book, K och L Eskilsson (1997): ”Aktiviteter och transporter i det dagliga rummet”. I: Nordisk Samhälls-
geografisk Tidskrift, 25, s 44–55. 
104 Hägerstrand, T (1974): ”Bilaga 2: Ortssystem och levnadsvillkor”, s 221. I: SOU 1974:2 Bilagedel I till Orter i 
regional samverkan: Ortsbunda levnadsvillkor. Stockholm 
105 Holm, E m fl (1989): Tidsgeografisk handlingsteori. GERUM rapport 8, Umeå. 
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på vägen mot att uppnå ett slutmål. Löfgren talar här om livsprojekt, vilket 
han definierar som ”… en idé eller föreställning om en sekvens av situationer 
och längre skeden som ska leda till att ett visst mål uppnås”.106 Ellegård 
diskuterar också människors projekt och vad en ökad globalisering kan tänkas 
betyda för förverkligandet av dessa. Hon menar att detta kommer att leda till 
ett ökat resande bland annat för att kunna genomföra de projekt som är 
knutna till internationella organisationer. Människor kommer att resa mer, 
som företrädare för dessa organisationer men också som privatpersoner.107

Allt fler av unga människors projekt kräver en ökad rörlighet. Detta var bara 
ett exempel. 

1.6  Avslutning 

Syftet med avhandlingen är att kartlägga och analysera unga människors geo-
grafiska rörlighet samt att belysa de likheter och skillnader som finns mellan 
olika ungdomar. Det är emellertid inte bara den faktiska rörligheten som är 
intressant. Ungdomars inställning och drivkrafter till olika former av geogra-
fisk mobilitet belyses och diskuteras också. Det handlar med andra ord såväl 
om unga människors attityder till fysisk mobilitet som om deras faktiska bete-
ende. Fokus ligger på unga människor bosatta i Norrland. Rörligheten får 
emellertid inte bara konsekvenser för enskilda individer utan också för det 
samhälle som individen är en del av.

Utifrån de begrepp som diskuterats i det inledande kapitlet diskuteras den roll 
som internationell mobilitet spelar för unga i en perifer del av Sverige, nämli-
gen Norrland, men också den roll som dessa unga spelar i rörligheten i dag 
och kanske kommer att spela imorgon. Det centrala är inte de ungas kronolo-
giska ålder, även om den naturligtvis har en viss betydelse, utan att de har 
fångats i olika situationer i livet; när de just skall till att avsluta sina gymnasie-
studier, när de just har avslutat en utlandsförlagd del av sin högre utbildning 
eller när de just skulle till att påbörja den samt när de har fattat ett beslut som 
innebär att de lämnar Sverige. Avsikten är med andra ord att fånga rörligheten 
i rummet men också i tiden.

Platserna är centrala. Det gäller hemma men också de platser som är borta.
Platser som betyder mycket eller lite och vars betydelse kanske, eller kanske 
inte, kommer att förändras under livets gång. Mobiliteten kan ha betydelse för 
hur man ser på det som är hemma och för hur man ser på det som är borta. 

106 Löfgren, A (1993): ”Ungdomstid – i skärningspunkten mellan livsprojekt och arena”, s 174. I: Fornäs, J  
m fl (red): Ungdomar i skilda sfärer. FUS-rapport nr 5, Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 
107 Ellegård, K (1998): ”Under ytan – Ingångar till det kulturgeografiska äventyret”. I: Gren, M och P O 
Hallin (red): Svensk kulturgeografi: En exkursion inför 2000-talet. Studentlitteratur, Lund. 
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Ibland kan emellertid mobiliteten vara viktigare än platserna. Att mobiliteten 
signalerar något om vem man är, inte platserna. I andra sammanhang kan plat-
serna vara centrala. Var man är, eller var man är på väg, säger något om vem 
man är.

Vilket val av livsbana en ung människa gör kan delvis vara styrt av den plats 
som han eller hon vill bo på. Vill man bo i glesbygden möjliggörs ett sätt att 
leva medan andra blir betydligt svårare. Detsamma gäller om man vill bo i en 
större stad. Möjligheterna kanske är större där, men det betyder inte att alla 
möjligheter finns där. För andra unga kanske det handlar om att platsen är 
underordnad, det viktiga är det liv man vill leva, och man väljer därför platsen 
efter detta. Det finns naturligtvis ett samspel mellan livsbana och plats där 
valen inte alltid är självklart det ena eller det andra. 
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2  Att ställa frågor – att söka svar 

Avhandlingen bygger på tre delstudier. Avsikten med detta kapitel är att redo-
göra för vilka frågeställningar som ligger till grund de olika delstudierna samt 
för hur de olika delstudierna genomförts. Den första delstudien, Kartläggning av 
unga människors geografiska rörlighet, är en kartläggning av en grupp ungdomars 
internationella rörlighet, såväl den som de hade bakom sig som den de såg 
framför sig. Syftet är att få mer kunskap om vilka internationella erfarenheter 
”vanliga norrländska ungdomar” har och vilken internationell rörlighet de 
tänker sig i framtiden. Delstudien genomfördes i form av en enkätundersök-
ning i tre norrländska kommuner; Boden, Kramfors och Umeå, under våren 
1999. Den andra delstudien, Umeåstudenter utomlands, kan ses som en fortsätt-
ning på, och en fördjupning av, den första delstudiens kartläggning. Här stu-
deras en form av internationell mobilitet som uppenbarligen intresserar många 
unga svenskar, nämligen utlandsstudier. Syftet var att få en bättre förståelse 
för vilken roll utlandsstudier kan spela i unga människors liv, med hänsyn till 
såväl livet före som livet efter utlandsstudierna. Delstudien genomfördes som 
en intervjuundersökning, under läsåret 2001/2002, med arton studenter från 
Umeå universitet som hade läst eller skulle läsa en del av sin utbildning utom-
lands. Syftet med den tredje delstudien, Utvandringen från Sverige, är att få en 
bild av vilka det är som utvandrar från Sverige. Delstudien är en fortsättning 
på de föregående, då den belyser det faktiska beteendet medan de tidigare fo-
kuserar på intentioner. Studien bygger på beskrivning och analys av den 
svenska utvandringen, dels utifrån ett registermaterial som omfattar samtliga 
svenskar som utvandrade under perioden 1985 till och med 1995, dels utifrån 
publicerad makrostatistik från Statistiska Centralbyrån. Avhandlingen bygger 
på en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder för att samla in och 
analysera data. 

2.1 Angreppssätt  

Det som styr sättet att arbeta är naturligtvis de frågor som man avser att be-
svara. Dessa frågor ska styra såväl insamling av data som analys av data. Då 
frågorna har sett olika ut för de tre delstudierna har också valet av vetenskap-
lig metod kommit att variera mellan de olika studierna. En distinktion som 
brukar göras i vetenskapliga sammanhang är den mellan kvantitativ och kvali-
tativ metod. För att kunna besvara frågorna i den första delstudien, att kart-
lägga unga människors geografiska mobilitet, bedömdes ett kvantitativt an-
greppssätt vara det mest lämpliga. Valet föll på en enkätstudie. I den andra 
delstudien var frågorna av en annan karaktär. Här handlade det om att försöka 
få en större förståelse för en av de former av internationell rörlighet som be-
rördes i den första delstudien, nämligen utlandsstudier. Det var alltså inte ak-
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tuellt att försöka kvantifiera några resultat eller att göra jämförelser mellan 
olika grupper. Materialinsamlingen i denna studie kom därför att ske i form av 
en intervjustudie. I den tredje delstudien var syftet att få en uttömmande bild 
av utvandringen från Sverige. Avsikten var inte att försöka förstå exempelvis 
motiven för dem som utvandrar utan att kvantitativt beskriva och analysera 
utvandringen. Därför valdes, återigen, ett mer kvantitativt angreppssätt. 
Datamaterialet bestod dels av ett registermaterial dels av publicerad makrosta-
tistik från Statistiska Centralbyrån. Det handlade således om en annan typ av 
kvantitativt material jämfört med den första delstudien. Dessa olika sätt att 
arbeta ger var för sig inte samma typ av information, men däremot lika värde-
full information. Olika sätt att samla in och analysera material, ger olika kun-
skaper om ett fenomen som, i det här arbetet, ungas internationella mobilitet. 
Lite senare finns anledning att återkomma till detta val att kombinera olika 
typer av material i ett och samma arbete. 

Arbetet har kännetecknats av ett abduktivt angreppssätt. Abduktion är en 
mellanväg mellan det induktiva och det deduktiva sättet att arbeta. Abduktion 
betyder, enligt Starrin och Svensson, en ”snabb växelverkan mellan observa-
tioner och idéer och mellan delar och den ’framväxande’ helheten”.108 Det på-
går alltså under arbetets gång ett ständigt utbyte mellan den information som 
erhålls, till exempel genom intervjuer, och forskarens idéer och teorier. De tre 
delstudierna har delvis löpt parallellt och har därför, naturligtvis, påverkat var-
andra. Därför har jag också arbetat med olika delar i de olika delstudierna vid 
samma tidpunkt. I presentationen har jag dessutom försökt integrera de olika 
delstudierna med varandra där det har varit passande.

Att välja att arbeta på det här sättet, att kombinera olika metoder med var-
andra i ett och samma arbete, är dock inte helt problemfritt. Svårigheterna 
ligger kanske inte främst i datainsamlingsskedet utan i analysskedet. Genom 
att komplettera de olika metoderna med varandra vidgas perspektiven på det 
fenomen man vill undersöka. Samtidigt är det centralt att inte i allt för hög 
utsträckning försöka integrera resultaten från de skilda delstudierna. Det 
handlar om skilda analyser, att undvika kvalitativa analyser på kvantitativa 
data, eller tvärtom. De olika materialen är därför inte direkt jämförbara. Där-
emot kan de ses som komplementära, de bidrar med olika typer av resultat till 
studien.  Tillsammans ger de olika infallsvinklarna en mer fullödig bild av unga 
människors rörlighet. Ett annat problem kan vara att det i vissa lägen kan vara 
bättre att fokusera på ett sätt att samla in och analysera data. Detta ger natur-
ligtvis mer djup åt analysen medan man genom att kombinera olika metoder 
kanske istället får en bredare analys. Man står i inledningsskedet av ett arbete 

108 Starrin, B (1994): ”Om distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ i social forskning”, s 26. I: Starrin, B 
och P-G Svensson (red) (1994): Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur, Lund. 
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med andra ord inför en valsituation, att fokusera sig på en metod eller att för-
söka kombinera olika metoder. Det handlar om att väga fördelar mot nackde-
lar, och vilket val man till sist gör är, naturligtvis, till stor del beroende av det 
fenomen man avser att undersöka.

Jag anser att fördelarna med tillvägagångssättet trots allt överväger och har 
därför valt att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod. Detta sätt att arbeta 
ser jag som en möjlighet snarare än som en begränsning, då de tre delstudi-
erna, med sina skilda perspektiv, har berikat varandra. Jag har emellertid inte 
valt att kombinera metoderna därför att det har ett värde i sig. Valet av metod 
måste naturligtvis utgå från de syften och frågor som skall besvaras. Jag ville 
kunna beskriva de ungas rörlighet som den såg ut igår som den ser ut idag och 
som den, kanske, kommer att se ut i framtiden. För detta ändamål ansåg jag 
kvantitativa metoder, här i form av en enkät- samt en registerstudie, vara det 
självklara valet. Men jag ville också veta något om vad den här rörligheten kan 
betyda för de unga. Därför valde jag att också genomföra en kvalitativ delstu-
die i form av intervjuer.  

Det kan vara intressant att redogöra för delstudiernas kronologi för att därige-
nom ge en bild av hur de kan tänkas ha påverkat varandra. Delstudien, Kart-
läggning av unga människors geografiska rörlighet, var den första studien i vilken 
datainsamling genomfördes. Analysen av datamaterialet har dock skett lite allt 
efterhand och avslutades samtidigt som de båda andra delstudierna avslutades.  
Den andra och den tredje delstudien löpte mer parallellt, såväl när det gällde 
datainsamling som när det gällde analys av data. De olika delstudierna har 
framförallt påverkat varandra i analysskedet och mindre i datainsamlingsske-
det. Genom att ny kunskap erhållits i en delstudie har det kunnat ge nya in-
fallsvinklar till analysen av de övriga delstudierna. 

2.2  Genomförande 

Då resultaten från varje enskild delstudie presenteras och diskuteras i olika 
kapitel har jag valt att här, i anslutning till den metodologiska diskussionen, 
redovisa genomförandet av de enskilda delstudierna. Avsikten är att beskriva 
hur de tre delstudierna genomfördes och motivera de olika val som gjorts, av 
till exempel undersökningspopulation och platser för studierna.

2.2.1  Enkätstudie 

Delstudien Kartläggning av unga människors geografiska rörlighet syftar till att kart-
lägga en grupp unga människors internationella rörlighet, i form av turism, 
arbete och studier utomlands. Det finns inte bara ett sätt för unga människor 
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att hantera globalisering i termer av geografisk rörlighet. I fokus för studien 
står den geografiska rörligheten under uppväxten samt den tänkta rörligheten i 
ett framtidsperspektiv samt de skillnader och likheter, som finns mellan olika 
ungdomar.

Studien bygger på en enkätundersökning bland elever i gymnasieskolans av-
gångsklasser i tre kommuner; Boden, Kramfors och Umeå. Undersökningen 
genomfördes våren 1999 på fyra gymnasieprogram; barn- och fritidsprogram-
met, elprogrammet, naturprogrammet och samhällsprogrammet.109 Undersök-
ningen kan definieras som en urvalsundersökning, då inte samtliga elever i 
gymnasieskolans avgångsklasser fick möjlighet att delta i undersökningen. Den 
genomfördes på skoltid så endast de elever som var närvarande under den 
aktuella lektionen bereddes möjlighet att delta. Enligt uppgifter från berörda 
skolor fanns det 823 elever i dessa avgångsklasser.

Undersökningen föregicks av en provundersökning med gymnasieelever i 
Robertsfors kommun. Efter denna provundersökning skedde en viss korri-
gering av enkätfrågorna. Provundersökningen ägde rum på en skola, under 
ungefär samma förutsättningar som den egentliga undersökningen genomför-
des. Skillnaden var den jag själv deltog för att kunna få mer direkt respons 
från eleverna. De fick också kommentera de enskilda frågorna på enkätfor-
muläret.

Att valet föll just på elever i avgångsklasserna motiveras med att de var i en 
ålder då man har idéer om hur man vill att framtiden ska komma att se ut, det 
är en period då många beslut ska fattas. Det gäller såväl mer kortsiktiga planer 
som förväntningar på framtiden i ett längre perspektiv. Tidpunkten, maj 
månad, valdes för att fånga dessa elever så sent i utbildningen som möjligt och 
att de därigenom skulle ha mer konkreta planer för, åtminstone den närmaste, 
framtiden. Valet av orter för enkätstudien motiverades med att studien skulle 
ha ett norrlandsperspektiv (se kapitel ett). De tre kommuner som valdes skulle 
dock representera olika typer av orter. Nedan följer en kort beskrivning av de 
tre kommuner i vilka undersökningen genomfördes, framförallt med avseende 
på befolkningssammansättning och befolkningsutveckling. Detta för att ge en 
bild av några aspekter av den lokala kontexten, som kan ha betydelse för hur 
unga människor ser på sin framtid. 

109 I det ursprungliga urvalet ingick också det estetiska programmet men då det inte inkom några enkäter från 
elever på detta program har det undantagits från studien. Det är därför nettourvalet av fyra gymnasieprogram 
som redovisas från och med nu. 
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Undersökningsorter

Bodens kommun är belägen i Norrbottens län och har ungefär 30 000 invå-
nare. Ungefär sju av tio bor i centralorten Boden. En stor andel av den för-
värvsarbetande befolkningen räknas till tjänstesektorn. 70 % är anställa inom 
offentlig sektor. De största arbetsgivarna är kommunen, landstinget (med då-
varande Bodens sjukhus) samt försvarsmakten.110 Befolkningspyramiden 
nedan visar befolkningsfördelningen i Bodens kommun år 1999, med avse-
ende på ålder och kön. Männen visas till vänster i pyramiden och kvinnorna 
till höger. Som framgår av figur 2.1, har Bodens kommun en ”insmalning” i 
åldersgrupperna efter gymnasieåldern. Under senare delen av 20-årsåldern och 
framåt sker dock en ”återhämtning”. De unga kvinnorna är något färre än de 
unga männen. 
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Figur 2.1: Befolkningspyramid för Bodens kommun år 1999.
Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 

År 1969 bodde det 27 264 personer i Boden, trettio år senare var befolkningen 
28 872 personer. Som framgår av figur 2.2 så varierade in- respektive utflytt-
ningens storlek under perioden. Under vissa tider har flyttningsnettot varit 
positivt, fler har flyttat till Boden än som har flyttat därifrån. Under andra 
tider har flyttningsnettot varit negativt. För åren närmast före 1999, det år då 
studien genomfördes, var flyttningsnettot negativt. Trenden fortsatte för öv-
rigt även efter 1999, för år 2002 tog inflyttning och utflyttning emellertid näs-
tan ut varandra. 

110 Nationalencyklopedin (2002): www.ne.se. 
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Figur 2.2: Inflyttning till Boden, utflyttning från Boden samt flyttningsnetto 1969–  
  1999.
Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 

Kramfors kommun är belägen i Västernorrlands län och har ungefär 22 000 
invånare. Ungefär tre av tio bor i centralorten Kramfors. Befolkningsminsk-
ningen har pågått sedan 1930-talet. Skogsindustrin var tidigare dominerande 
och det finns fortfarande några sådana företag kvar. Idag arbetar emellertid 
fler i små och medelstora verkstadsföretag.111 Figur 2.3 visar att Kramfors i 
stor utsträckning har en relativt åldrad befolkning. Gruppen i åldern just efter 
gymnasiet tillhör den allra minsta. Befolkningspyramiden visar också att de 
unga kvinnorna är än färre än de unga männen. 

Sett över en 30-årsperiod, från 1969 fram till och med det år undersökningen 
genomfördes 1999, har Kramfors befolkning minskat något för varje år. År 
1969 hade Kramfors kommun en befolkning på 29 387, 30 år senare var den 
siffran 21 869. Som framgår av figur 2.4 har dock inte flyttningsnettot för 
Kramfors del varit negativt under hela perioden. Vissa år har inflyttningen till 
Kramfors varit större än utflyttningen. Åren närmast före det att undersök-
ningen genomfördes var trenden tydlig, för varje år blev flyttningsnettot allt 
mer negativt. En trend som för övrigt fortsatte även år 2000, men en vänd-
ning inträffade året därpå. 

111 Nationalencyklopedin (2002): www.ne.se. 
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Figur 2.3: Befolkningspyramid över Kramfors kommun år 1999.
Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 
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Figur 2.4: Inflyttning till Kramfors, utflyttning från Kramfors samt flyttningsnetto 
 1969–1999.
Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 

Umeå kommun är belägen i Västerbottens län och har ungefär 104 000 invå-
nare. Knappt sju av tio bor i centralorten Umeå. Ungefär sex av tio arbetstill-
fällen finns inom tjänstesektorn. De största arbetsgivarna är kommunen, 
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landstinget (med Norrlands universitetssjukhus) samt Umeå universitet.112

Som framgår av befolkningspyramiden för Umeå i figur 2.5, så ser befolk-
ningssammansättningen annorlunda ut för Umeå än för de två övriga kom-
munerna. Den främsta förklaringen till detta är naturligtvis att Umeå har ett 
universitet, vilket bidrar till att Umeå har en stor andel invånare i åldrarna 
mellan 20 och 30 år.
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Figur 2.5: Befolkningspyramid för Umeå kommun år 1999.
Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 

Hur har då befolkningsutvecklingen, i termer av in- och utflyttning, sett ut för 
Umeås del under perioden 1969 till och med 1999? År 1969 hade Umeå kom-
mun 67 721 invånare, trettio år senare var den siffran 103 976. Det skedde 
med andra ord under den här tiden av markant ökningen av befolkningen i 
Umeå. Som framgår av figur 2.6 har antalet inflyttade till hela tiden överstigit 
antalet utflyttade från Umeå. Detta gäller för hela 30-årsperioden med ett un-
dantag år 1984, då utflyttarna var två fler än inflyttarna.  

Ser man till befolkningens sammansättning vad avser kön och ålder, vilken 
framgår av befolkningspyramiderna ovan, finns det ganska stora skillnader 
mellan de tre kommunerna. Det finns också stora skillnader mellan de tre 
kommunerna när det gäller de senaste decenniernas befolkningsutveckling. 
Umeå är en kommun som vuxit mycket medan Kramfors tappat en stor andel 
av sin befolkning. Boden däremot hade en ungefär lika stor befolkning 1999 
som 1969. Dessa skillnader i befolkningssammansättning och befolkningsut-
veckling är ett skäl till valet av kommuner och det är också viktigt därför att 

112 Nationalencyklopedin (2002): www.ne.se. 
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dessa bilder är påverkade av hur kommunernas unga har sett på valet mellan 
flytta och stanna. Dessa bilder kan dessutom, till viss del, påverka hur kom-
munernas unga idag ser på att flytta från eller att stanna på hemorten. Att de 
tre kommunerna är olika tar sig också uttryck i de möjligheter de kan erbjuda 
den unga delen av befolkningen när de avslutar sina gymnasiestudier. Här är 
naturligtvis möjligheterna till högre utbildning betydelsefulla men också möj-
ligheterna på den lokala arbetsmarknaden, antal arbeten men också typ av ar-
beten. Hur såg då de åldersrelaterade flyttningarna ut? Ser man närmare på 
åldersgruppen 19 till och med 29 år så har det hänt en del under perioden 
1969 till och med 1999. Umeå hade under hela perioden en stor inflyttning av 
unga. Kramfors hade däremot under hela perioden ett negativt flyttningsnetto 
i den aktuella åldersgruppen. Boden hade under delar av perioden ett flytt-
ningsöverskott men under nästan hela 1990-talet var det fler i åldern 19–29 år 
som flyttade till Boden än vad det var som flyttade dit. 
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Figur 2.6: Inflyttning till Umeå, utflyttning från Umeå samt flyttningsnetto 1969– 
 1999. 

Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se.

Enkätundersökningens genomförande 

Valet av de fyra gymnasieprogrammen gjordes med tanke på att det skulle 
vara utbildningsprogram, som fanns i alla de tre kommunerna. Två av 
programmen kan sägas vara mer praktiskt inriktade, nämligen barn- och fri-
tidsprogrammet och elprogrammet. Naturprogrammet och samhällspro-
grammet är däremot mer teoretiskt inriktade. Undersökningen genomfördes 
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på tre gymnasieskolor; Björknässkolan i Boden, Ådalsskolan i Kramfors samt 
Dragonskolan i Umeå. Förfrågan om skolorna var villiga att delta i undersök-
ningen riktades till rektor/gymnasiechef på de respektive skolorna. Samtliga 
tillfrågade var villiga att ställa upp, flera reserverade sig dock och sa att de 
hade haft så många enkätundersökningar och att tiden var knapp under slutet 
av vårterminen. Enkäterna skickades därefter ut och kontaktpersonerna på 
skolorna distribuerade på olika sätt materialet till de lärare som berördes. Det 
var sedan lärarens uppgift att dela ut enkäterna till sina elever i klassrummet 
under lektionstid. Enkäten genomfördes alltså som en form av gruppenkät. 
Enkäterna fylldes i individuellt men i ett klassrum, där klasskamraterna gjorde 
detsamma. Ingen lärare rapporterade att det förekommit några problem under 
ifyllandet av enkäterna. Lärarna svarade sedan också för att enkäterna skicka-
des till mig eller lämnades hos kontaktpersonen. 

Enkäten (se bilaga 1) innehöll frågor kring flera teman; bostadsorten, utlands-
erfarenheter, tankar inför framtiden samt frågor om eleven och dennes familj. 
Enkäten bestod av såväl slutna frågor, med färdiga svarsalternativ, som öppna 
frågor, där eleverna med egna ord fick svara på frågorna. Genom att kombi-
nera de olika typerna av frågor ges en möjlighet till mer och fylligare informa-
tion jämfört med bara frågor med färdiga svarsalternativ. Det finns naturligt-
vis för- och nackdelar med båda typerna av frågor. En uppenbar nackdel med 
frågor med färdiga svarsalternativ är att man utifrån sina (bristande) förkun-
skaper missar något väsentligt. Detta kan man gardera med svarsalternativet 
”Annan/Annat” men det är inte ett fullgott alternativ. Risken är uppenbar att 
den som ska besvara en enkät låter sig styras av de andra svarsalternativ som 
redan finns att välja på. En av fördelarna är att det underlättar efterarbetet 
med enkäten. Fördelen med att använda öppna frågor är bland annat att man 
inte i samma utsträckning styr svaren och att man därigenom kan få informa-
tion som man annars skulle missa. Den som fyller i enkäten får med egna ord 
formulera svaret på frågan. Nackdelar med den typen av frågor är bland annat 
att efterarbetet blir svårare och att bortfallet kan bli högre på sådana frågor 
som kräver mer av den som besvarar enkäten. 

Bortfall

Ett, som det skulle visa sig, problem var tidpunkten för enkätundersökningen. 
Undersökningen genomfördes under maj månad, vilket kan sägas vara rätt 
tidpunkt med tanke på de frågor som eleverna skulle besvara men fel tidpunkt 
i den bemärkelsen att det skedde många andra enkätundersökningar vid 
samma tidpunkt. Detta kan också ha påverkat lärarnas vilja att hjälpa till 
genom att upplåta värdefull undervisningstid under en annars också mycket 
hektisk period av skolåret. Att det genomfördes flera enkätundersökningar i 



41

skolorna vid den här tiden kan naturligtvis också ha påverkat eleverna! 469 
besvarade enkäter av 823 möjliga motsvarar en svarsfrekvens på 57 % och det 
är naturligtvis inte tillfredsställande. Jag tror att detta framförallt kan förklaras 
av valet av tidpunkt för studien. Avsikten med studien var emellertid inte att 
uppnå representativitet. De resultat som presenteras gäller inte för alla ung-
domar i gymnasieskolans avgångsklasser vårterminen 1999. Bortfallet är vis-
serligen stort men för den aktuella studien ett mindre problem. Studien inne-
håller elever från olika program och ger en god bild av eleverna i ungdomar i 
avgångsklasser på Barn- och fritidsprogrammet, Naturprogrammet samt Sam-
hällsprogrammet i de tre kommunerna. Från Boden inkom det 103 enkäter, 
från Kramfors 74 enkäter och från Umeå 294 enkäter.  

Tabell 2.1: Urval och svarsfrekvens, uppdelat på skolkommun och 
utbildningsprogram. 

Skolkommun

 Boden Kramfors Umeå Totalt 
Utbildningsprogram Inkom (urval)  Inkom (urval) Inkom (urval) Inkom (urval)

Barn- och fritid 16  (28) 24  (24) 73  (130) 113   (182) 
El 0  (15) 0  (27) 30 (50)  30 (92) 
Natur 33 (71) 30  (44) 101  (135) 162   (250)
Samhälle 54  (93) 20  (26) 90  (180) 164  (299)
Totalt 103  (207) 74  (121) 294  (495) 471 (823)

Svarsfrekvens  50 %  61 %  60 % 57 % 

Som framgår av tabell 2.1 fanns det skillnader mellan de olika programmen i 
hur stor andel som besvarade enkäten. Från elprogrammet kom enkäter från 
endast en klass. Från barn- och fritids, natur- och samhällsprogrammet var det 
däremot fler elever som besvarade enkäten. De 43 % av eleverna som inte 
besvarade enkäten har inte getts möjlighet att göra det, enkäten har helt enkelt 
inte distribuerats till dem.  Att svarsfrekvensen var så pass låg är naturligtvis 
något som bör vägas in i analysen av resultaten. Ser man till de tre utbild-
ningsprogram, där svarsfrekvensen var bäst blir dock svarsfrekvensen högre, 
ungefär 60 %. De uppenbart felaktigt ifyllda enkäterna plockades bort. Flera 
av dem kom från samma klass. En annan typ av bortfall är det interna, det vill 
säga bortfallet på de enskilda frågorna. Svarsfrekvensen var god på de allra 
flesta av frågorna, men något sämre på de öppna frågorna. 
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Enkätungdomarna – Vilka var de? 

Det stora flertalet av ungdomarna var bosatta i samma kommun som de gick i 
skolan i. I Boden och Kramfors var det bara ett par elever som var bosatta i 
en annan kommun I Umeå var det ett trettiotal som kom från grannkommu-
ner till Umeå. Pojkarna utgjorde 48 % och flickorna 52 % av dem som besva-
rade enkäten. De allra flesta var födda år 1980, det fanns dock en mindre 
grupp som var födda år 1979. 24 % av de elever som besvarade enkäten gick 
på barn- och fritidsprogrammet, 6 % på elprogrammet, 35 % på naturpro-
grammet och lika många på samhällsprogrammet. En mycket stor andel, 
94 %, av ungdomarna var födda i Sverige. Av den lilla andel som var födda 
utomlands kom en stor andel till Sverige under sina första levnadsår. Det var 
en ännu större andel av föräldrarna som var födda i Sverige, närmare bestämt 
95 % av mammorna och 97 % av papporna.

Ungefär en av fyra, 26 %, av ungdomarna hade någon gång i livet flyttat över 
kommungräns. En mycket stor andel av ungdomarna i undersökningen, tre av 
fyra, hade alltså bott i samma kommun under hela sitt dittillsvarande liv. I en-
käten ombads ungdomarna ange föräldrarnas huvudsakliga sysselsättning. 
Ungefär åtta av tio av föräldrarna var förvärvsarbetande. Andelen var något 
högre bland papporna än bland mammorna. Ett par procent av föräldrarna 
var arbetslösa. En mycket liten andel uppgavs vara hemarbetande. Några pro-
cent av föräldrarna uppgavs vara pensionerade. Lika många var studerande. 
En ganska stor andel av mammorna och papporna uppgavs ha en ”annan 
syssla”.  Ungefär tre av tio hade släkt utomlands, ungefär två av tio hade vän-
ner som permanent bodde i ett annat land. En liten grupp, ungefär 5 %, hade 
tillsammans med sin familj bott mer stadigvarande utomlands. 

Resultaten från enkäten presenteras i kapitlen tre, fyra, fem samt sex. 

2.2.2  Intervjustudie 

Delstudien Umeåstudenter utomlands syftar till att skapa en förståelse för en form 
av mobilitet som uppenbarligen intresserar många unga, nämligen utlandsstu-
dier. Vad betyder utlandsstudier för den enskilda studenten och vilken roll kan 
utlandsstudierna tänkas spela i studenternas liv, med hänsyn såväl till tiden 
före som till tiden efter utlandsstudierna? Med ett biografiskt perspektiv är en 
migrationshandling inte att betrakta som en avgränsad händelse i människors 
liv. Livet börjar inte där, det slutar inte där, men livet ger det sammanhang 
inom vilken denna handling äger rum. Här är alltså fokus på nyanser och plu-
ralitet, unga människors subjektiva upplevelser av fenomenet utlandsstudier.
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För att hålla fast vid den norrländska kontexten från enkätstudien, men också 
av praktiska skäl, valde jag att endast intervjua studenter från Umeå universi-
tet. Universitetet inrättades 1963 och blev därigenom Sveriges femte universi-
tet. Idag har universitetet ungefär 25 000 studenter, som framförallt kommer 
från norrlandslänen. Universitetet har fem fakulteter; humaniora, medicin och 
odontologi, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap samt lärarutbild-
ningar. Vid universitet ges ungefär 1 300 kurser och 100 program.113 Universi-
tetet, och de studenter som befolkar det, är idag en betydelsefull del av Umeå. 
Detta gäller inte minst för befolkningens sammansättning och Umeås positiva 
befolkningsutveckling. 

De studenter som intervjuades i studien skall inte ses som representanter för 
någon större grupp. Studenterna representerar endast sig själva. Men även ett 
fåtal individer kan med sina skilda erfarenheter och livshistorier, ge en god 
bild av det fenomen som studeras. Avsikten är att dessa skilda livshistorier 
skall kunna ge nya dimensioner på det fenomen som studeras. Jag hade inte i 
förväg bestämt hur många intervjuer jag skulle göra utan beslöt att stanna då 
jag tyckte att ”mättnad” var uppnådd. Samtidigt är detta svårt. Man finner hela 
tiden nya trådar som man skulle vilja spinna vidare på. Men när den informa-
tion som jag fick från studenterna i stort kunde kännas igen från tidigare 
intervjuer bestämde jag att antalet intervjuer var tillräckligt stort. Även om 
avsikten inte var att försöka låta dessa studenter representera några andra än 
sig själva, var utgångspunkten att jag ville ha en viss spridning i tid och rum. 
Jag ville till exempel både ha studenter som skulle vara borta en termin och 
studenter som skulle vara borta ett läsår samt studenter som skulle till/hade 
varit till olika länder runt om i världen. Avsikten var också att försöka ha un-
gefär hälften kvinnor och hälften män.

Tillvägagångssättet kan sägas vara inspirerat av det som kallas strategiskt urval, 
vilket innebär att man försöker få en spridning bland de personer som ska 
intervjuas, med hänsyn till det fenomen som ska undersökas. Det strategiska 
urvalet är inte inriktat på extremfallen, vilket innebär att man inte får maximal 
variation i den grupp som väljs ut. Däremot eftersträvas variation på några 
variabler, som är av betydelse för det fenomen som studeras.114 Av tabell 2.2 
framgår fördelningen på kön, fakultet, hur länge studenten skulle vara 
borta/hade varit borta, vilket land studenten skulle resa till/hade varit i samt 
om intervjun ägde rum före eller efter utlandsvistelsen. Siffran inom parentes 
anger intervjupersonens nummer till vilket hänvisas i resultatredovisningen. 

113 Umeå universitet (2002): Om Umeå universitet (2002): www.umu.se.
114 Trost, J (1997): Kvalitativa intervjuer, s 105ff. Studentlitteratur, Lund 
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Av de studenter som deltog i intervjuundersökningen var nio män och nio 
kvinnor. Med några enstaka undantag var de samtliga födda under 1970-talets 
senare del. De flesta av de intervjuade studenterna var inskrivna på pro-
gram/kurser, som sorterar under samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå 
universitet. Ett par av de intervjuade var dock inskrivna på lärarutbildningar 
och en på ett program på teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Denna situation 
gällde vid tidpunkten för utlandsvistelsens start. De intervjuade studenterna 
hade läst utomlands någon gång under läsåren 2000/2001 eller 2001/2002 
eller skulle läsa utomlands våren 2002 eller någon gång under läsåret 
2002/2003. 

En svårighet med kvalitativa studier, är att man å ena sidan bör veta en del om 
det ämne som studien behandlar innan man börjar sin undersökning samtidigt 
som det är viktigt att man å andra sidan kan ställa de förkunskaperna åt sidan, 
”så att man kan vara öppen att fånga in den ”nya” kunskapen”.115 Vilka 
förkunskaper hade jag då? Jag hade naturligtvis läst en del om ung mobilitet 
och hade också genomfört den första delstudien samt delar av den tredje. 
Däremot hade jag inga personliga erfarenheter av att ha bott utomlands, var-
ken för studier eller för något annat. Det senare kan ha varit en nackdel, men 
det kan också ses som en fördel, då jag inte hade några egna erfarenheter att 
jämföra med eller att försöka överföra till studenterna och därigenom göra 
mina erfarenheter till deras upplevelser.

Avsikten med intervjustudien var att försöka förstå ett beslut att läsa utom-
lands. Dels i den historia av internationella erfarenheter och flyttningar som 
studenterna hade bakom sig, dels också i den framtid av internationella erfa-
renheter och flyttningar som de såg framför sig efter att ha genomfört ut-
landsstudierna. Därför innehöll intervjuerna frågor kring själva utlandsvistel-
sen, men också frågor om vilka tidigare internationella erfarenheter de haft 
och hur de såg på framtiden. Att för en tid flytta utomlands är naturligtvis en 
särskild form av migration, bland annat därför att återvändandet i de allra 
flesta fall är något som är bestämt redan från början. En anledning till att göra 
en intervjustudie är att försöka fånga det komplexa hos ett fenomen. Genom 
en enkätstudie presenteras en sida, men ofta i en förenklad version. Komplex-
iteten hos ett fenomen kräver ett annat angreppssätt.  Ett exempel är de motiv 
människor har för att flytta. Ofta finns det inte bara en anledning till att man 
väljer att flytta utan det råder ett komplext samspel mellan olika orsaker, som 
naturligtvis inte alla behöver vara lika viktiga och avgörande.

115 Starrin, B och B Renck (1996): ”Den kvalitativa intervjun”, s 60. I: Svensson, P-G och B Starrin (red): 
Kvalitativa studier i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund. 
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Tabell 2.2: De studenter som deltog i intervjustudien.

Kön Fakultetstillhörighet Plats  Tid 

Intervjun ägde rum före utlandsvistelsen 
Man (1) Samhällsvetenskap Brasilien  1 termin 
Kvinna (2) Samhällsvetenskap Tyskland  1 termin 
Kvinna (3) Samhällsvetenskap Burkina Faso ½ termin 
Kvinna (4) Samhällsvetenskap England  1 termin 
Man (15) Samhällsvetenskap USA  1 läsår 
Kvinna (16) Samhällsvetenskap Nya Zeeland  1 läsår 
Kvinna (17) Samhällsvetenskap Kanada  1 läsår 

Intervjun ägde rum efter utlandsvistelsen 
Man (5) Teknik/naturvetenskap Kanada  1 termin 
Kvinna (6) Lärarutbildning Tyskland  1 termin 
Kvinna (8) Samhällsvetenskap Finland  1 termin 
Kvinna (9) Samhällsvetenskap Australien  1 termin 
Man (10) Samhällsvetenskap Portugal  1 termin 
Man (11) Samhällsvetenskap England  1 termin 
Kvinna (12) Lärarutbildning England  ½ termin 
Man (13) Samhällsvetenskap USA  1 läsår 
Man (14) Samhällsvetenskap USA  1 läsår 
Man (18) Samhällsvetenskap Portugal  1 termin 
Man (19) Samhällsvetenskap USA  1 termin 

Med några undantag intervjuades studenter som förlagt en del av sin univer-
sitetsutbildning utomlands som ett led i universitetets utbyte med högskolor 
och universitet i andra länder. Några reste dock utanför universitetets utbytes-
avtal. De flesta av dem som tillfrågades om de var villiga att delta i studien 
lämnade ett positivt besked. Deltagandet kan i högsta grad betraktas som fri-
villigt. Efter att ha genomfört ungefär hälften av intervjuerna utan att ha inter-
vjuat någon som skulle till/hade varit i USA gjorde jag ett mer strategiskt ur-
val och letade mer aktivt upp just sådana studenter som skulle till eller hade 
varit i USA. Att jag ansåg just USA vara särskilt intressant baserade sig på att 
så många av de gymnasieelever som besvarade enkäten ville åka till USA för 
att, bland annat, studera. 

Jag utgick i intervjuerna från några övergripande frågor som kunde relateras 
till studenternas familjer och tidigare internationella erfarenheter, frågor som 
kunde relateras till själva utlandsvistelsen samt frågor som kunde relateras till 
studenternas framtid. De intervjuer som jag genomförde kan betecknas som 
strukturerade men öppna. Den intervjumanual som låg till grund för intervju-
erna finns i sin helhet i bilaga 2. Det fanns med andra ord färdigformulerade 
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frågor som jag försökte få besvarade i varje enskild intervju. Vägen förbi de 
färdiga frågorna kunde dock se väldigt olika ut från person till person. Jag 
ändrade dock lite och la till lite allt eftersom. Ändringarna handlade mest om 
att försöka göra frågorna tydligare. De frågor som jag la till allt eftersom, var 
sådana som jag kom att fundera på under den period som intervjuerna 
genomfördes. De första intervjuerna genomfördes strax före jul 2001 och 
sedan pågick intervjuandet fram till och med mitten av april 2002. De flesta av 
intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter, men några var bara lite drygt 20 
minuter långa och några var drygt en timme långa. Intervjuerna genomfördes 
på mitt tjänsterum och spelades in på mini-disc. Ett par av intervjuerna har jag 
dock genomfört per telefon, då de båda studenterna inte längre fanns i Umeå.  

Analyserna av intervjuerna skedde allt eftersom de genomfördes. Jag skrev ut 
samtliga intervjuer ordagrant. Utskrifterna från intervjuerna utgjorde sedan det 
datamaterial som jag hade att arbeta med. Innehållet kan sägas bestå av de 
intervjuade studenternas uppgifter om sakförhållanden men framförallt av 
studenternas egna värderingar och upplevelser i anknytning till de frågor som 
ställdes under intervjun. Efter att ha läst igenom utskrifterna skapade jag 
övergripande teman, under vilka allt material från intervjuerna som ”passade 
in” där samlades. Efter att ha läst igenom intervjuerna och ordnat och analyse-
rat materialet tematiskt så försökte jag skapa begrepp för olika fenomen som 
jag i min tolkning av materialet fann intressanta.  

Resultaten från intervjustudien presenteras i kapitlen tre, fem och sex. 

2.2.3  Registerstudie 

I delstudien Utvandrare från Sverige är avsikten att studera utvandringens köns-, 
åldersmässiga samt geografiska och sociala differentiering. Den övergripande 
frågan var vilka det är som utvandrar från Sverige med särskilt fokus på ut-
vandrarnas utbildningsnivå. Studien bygger på en kvantitativ beskrivning och 
analys av utvandringen från Sverige. Det material som studien bygger på är 
individdatabasen TOPSWING samt publicerad makrostatistik från Statistiska 
Centralbyrån. Databasen TOPSWING (The Total Population of Sweden, In-
dividual and Geographical database) innehåller individdata om alla som bodde 
i Sverige någon gång under perioden 1985 till och med 1995. Databasen är 
sammansatt av olika registerdata från SCB och finns vid Kulturgeografiska 
institutionen vid Umeå universitet.  

Den aktuella undersökningspopulationen är alla som utvandrade någon gång 
(eller flera gånger) under perioden 1985 till och med 1995. För hela perioden 
finns information om ungefär 245 000 personer som utvandrade från Sverige 
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under dessa år. Delstudien bygger på ett totalurval. Alla som registrerades som 
utvandrare under den aktuella perioden finns med i materialet. Då det handlar 
om longitudinella data är det möjligt att följa en individ över tid, så länge han 
eller hon är bosatt i Sverige. Det gör det också möjligt att se vilka som åter-
vänt till Sverige efter att ha utvandrat någon gång tidigare under perioden. De 
variabler som jag har använt i avhandlingen är kön, födelseland, medbor-
garskapsland, ålder, utbildningsnivå, bostadsförsamling, -kommun, och -län, 
utvandringsår samt destination för utvandringen. I en del av analyserna har jag 
dessutom använt information om eventuell partners födelseland och medbor-
garskapsland. Förutom de som utvandrade från Sverige någon gång under pe-
rioden 1985–1995 innehåller mitt material de som inte flyttade från Sverige 
åren 1987, 1991 eller 1994. De har definierats som stannare och används vid 
jämförelser mellan flyttare och stannare. Att valet föll just på dessa år förklaras 
av att uppgifter delvis är hämtade från året före utvandringen och att infor-
mationen för åren 1985 och 1995 är av något sämre kvalitet än informationen 
för åren däremellan.

Definitionen av en utvandrare, flyttare, bygger i materialet på att personen 
registrerat sig som utvandrare. Det är enligt den svenska definitionen en per-
son som har för avsikt att flytta från Sverige under en period av minst ett år. 
Det är värt att understryka att en ganska stor del av dagens mobilitet förmod-
ligen sker utan en sådan registrering. Definitionen av stannarna är den att de 
inte flyttade från Sverige under åren 1987, 1991 eller 1994. Här har skett ett 
urval på 3 % av alla de som bodde i Sverige under hela året. Ett alternativ 
hade varit att definiera stannarna, som de som inte utvandrade alls under hela 
den studerade perioden. Fördelen med att definiera stannare som de som inte 
utvandrade från Sverige just det året är att situationen i tid och rum då fryses. 
Det är ju dessutom inte möjligt att veta om de som inte utvandrade mellan 
åren 1985 till och med 1995 utvandrade någon gång före 1985 eller någon 
gång efter 1995. De som stannade 1987 jämförs med dem som flyttade 1987, 
de som stannade 1991 jämförs med dem som flyttade 1991 samt de som stan-
nade 1994 jämförs med dem som flyttade 1994.

Begreppet de unga utvandrarna avser något olika åldersgrupper beroende på 
vad det är som studeras. Som mest omfattar de unga utvandrarna alla i åldern 
19–39 år men det framgår av texten vilken åldersgrupp som avses. Definitio-
nen av de norrländska utvandrarna är den att de utvandrare som var bosatta i 
något av de fyra nordligaste länen, det vill säga Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens eller Norrbottens län, året före sin utvandring.  

Materialet från databasen har kompletterats med publicerad makrostatistik 
från Statistiska Centralbyrån. Detta bland annat för att möjliggöra studier av 
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längre tidsserier av utvandringen från Sverige. Detta innefattar såväl tiden före 
1985 som tiden efter 1995. Här har jag framförallt använt material uppdelat på 
kön, ålder, födelseland samt destination. Det som databasen tillför, som jag 
inte har möjlighet att göra med hjälp av den officiella statistiken, är att följa 
enskilda individer över tiden samt att skatta betydelsen av individrelaterade 
egenskaper; kön, ålder, födelseland, medborgarskap, utbildningsnivå samt i 
vissa analyser eventuell partners födelseland och medborgarskapsland, för 
sannolikheten att flytta eller stanna samt återvända eller inte återvända. Vad 
betyder egentligen de individrelaterade egenskaperna för sannolikheten att 
utvandra och, om man utvandrar, för sannolikheten att man återvänder till 
Sverige.

Resultaten från den tredje delstudien presenteras i kapitel sex. 
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3  Hemma 

Utgångspunkten i det tredje kapitlet är unga människors lokala förankring. 
Den lokala förankringen får betydelse för hur unga ser på valet mellan att 
flytta från eller att stanna kvar på hemorten. Och, inte att förglömma, för hur 
de vid en eventuell avflyttning ser på att i ett senare skede i livet flytta tillbaka 
igen. Här tror jag att det är viktigt att se på hur ungdomar rör sig, eller inte rör 
sig, i sin närmiljö och i andra miljöer längre bort. Hur unga människor använ-
der sin fria tid, bland annat i ett rumsligt perspektiv, är av avgörande betydel-
se. Här finns anledning att återknyta till diskussionen om valet av plats/valet 
av livsbana i kapitel ett. Här är ”hemma” centralt. Unga människor står inför 
valet att välja livsbana efter vad som är möjligt hemma eller välja hemma efter 
den önskade livsbanan. Kapitlet inleds med en diskussion om begreppet 
hemma. Därefter diskuteras den lokala rörligheten under ungdomars fria tid 
och till sist ungas syn på att flytta från eller stanna på sin hemort. I kapitlet 
uppmärksammas också den roll studieorten kan få, under studietiden och efter 
avslutade studier. De två delstudier som berör detta är enkätstudien och inter-
vjustudien.  

Hemmet är inte bara en fysiskt konkret plats utan står för så mycket mer. 
Hemmet är utgångspunkten för ungdomars liv. Ungdomars vardagsliv är 
knutet till en särskild social och rumslig kontext. Detta sammanhang består 
inte bara av bostaden utan också av den närmiljö som omsluter hemmet och 
andra knutpunkter i unga människors liv, exempelvis skolan. Det är också 
härifrån rörligheten kan sägas utgå. En förutsättning för att förstå mobiliteten 
är att också söka förstå människors förankring i det lokala (se kapitel ett).116

En konsekvens av dagens högrörliga samhälle är att ett allt större antal männi-
skor känner sig hemma på flera platser, kanske i olika länder eller, till och 
med, i olika världsdelar. Becks begrepp platspolygami är ett sätt att försöka 
fånga detta.117 Men man bör heller inte glömma den allt större andel som bor 
på en plats där de inte känner sig hemma. Människor som har sitt hemma 
någon annanstans eller, för en del, som inte har någon plats som känns som 
hemma.

I studien Värdet av att stanna och flytta angav de allra flesta att stadsdelen, byn 
eller orten där de bodde, var hemma. En mindre andel menade att hemma var 
någon annanstans än där de bodde, något som var mest framträdande i grup-
pen som hade flyttat från glesbygd till tätbygd. Detta förklaras framförallt av 
en stor grupp studerande som betraktade tiden på studieorten som tillfällig. I 

116 Vilhelmson, B (2002): Rörlighet och förankring: Geografiska aspekter på människors välfärd. CHOROS 2002:1, 
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, Göteborg. 
117 Beck, U (1998): Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar och möjliga politiska svar. Daidalos, Göteborg. 
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studien konstateras också att de som var minst positiva till att flytta var de 
som angav att hemma var orten eller kommunen där de bodde. För den grupp 
som angav att de inte hade någon särskild plats som var hemma, var det inte 
viktigt att kunna bo kvar och de var, följaktligen, också mer positiva till att 
flytta.118 Cuba och Hummon menar att anknytningen till platser kan se olika ut 
i olika åldrar. Efter en flyttning kan både yngre och äldre migranter komma att 
känna sig hemma på den nya platsen, men medan de yngre lägger större vikt 
vid vänner och familj är bostaden och tidigare erfarenheter av platsen viktigare 
för äldre migranter.119 Vad var då hemma för de studenter som deltog i inter-
vjustudien Umeåstudenter utomlands? Vad/var är hemma och när kommer en 
plats att kännas som hemma?

3.1  Hemma kan komma och gå

För att få en uppfattning om vilka relationer studenterna i intervjustudien 
hade till olika platser, frågade jag om relationen till Umeå samt till den ort där 
studenterna växt upp och bott innan de började studera. De flesta av studen-
terna hade flyttat till Umeå i samband med att de började studera. Några av 
studenterna hade emellertid vuxit upp i Umeå eller i dess omedelbara närhet. 
Uppväxtorten, eller uppväxtorterna, kan ses som utgångspunkten för deras 
livsbanor. En del av studenterna hade inte bott på en och samma ort under 
hela uppväxten. För de allra flesta av dem gällde dock att en ort intagit en spe-
ciell ställning under uppväxten och det är i huvudsak den de refererat till och 
som i texten nedan benämns uppväxtorten. Umeå, studieorten, är intressant 
därför att det är en ort som kan komma att bli betydelsefull i de intervjuade 
studenternas liv. 

En del platser blir för alltid speciella, de upplevs inte bara som hemma utan 
som ”hemma-hemma”. Ordet hemma-hemma var ett sätt att ge eftertryck åt 
ordet hemma. Det var verkligen hemma! Uppväxtorten, särskilt om föräld-
rarna bodde kvar, hade en särskild plats i hjärtat för en del studenter medan 
andra platser de hade bott på inte fick en lika stor roll när de hade flyttat där-
ifrån. Detta kunde till exempel gälla för Umeå, studieorten. Ordet hemma 
kunde dock användas också om Umeå, åtminstone i vissa sammanhang. Plat-
ser som benämndes som hemma gavs således olika betydelser.

Och ja, Umeå kommer alltid att vara som nåt slags hemma. Att man känner till stan så 
pass väl … Men inte på samma sätt. (IP1)

118 Garvill, J m fl (2000): Värdet av att flytta och stanna – om flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden, s 28. Rap-
port 2 från Regionalpolitiska utredningen SOU 2000:36. Stockholm. 
119 Cuba, L och D M Hummon (1993): ”Constructing a sense of home: Place affiliation and migration across 
the life cycle”: I: Sociological Forum, 8:4, s 547–572. 
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Tiden lyftes fram som en aspekt som var av betydelse för hur en plats ut-
vecklas till hemma. Hade man bott på en och samma plats större delen av sitt 
liv blev det hemma. Den starka känslan för hemorten kunde bland annat bidra 
till valet av studieort. Tiden hade också stor betydelse för en del av de stu-
denter som hade flyttat till Umeå för att studera, om de hade bott där länge 
utvecklades den så småningom till att upplevas som hemma. En del upplevde 
det som att studieorten var mer hemma än uppväxtorten, eftersom de till-
bringade större delen av sin tid i Umeå. Andra faktorer som upplevdes som 
viktiga, och som hänger samman med tidens betydelse, var om de hade till-
bringat också somrarna i Umeå och hur ofta de reste hem under terminerna. 

G: Då är det [hemstaden] då som är hemma då, som du betraktar som hemma? 
… till viss del. Den här terminen har jag inte varit i [hemstaden] så mycket, så då har det 
blivit hemma här istället. (IP3)

Nej, jag skulle nog tro att just nu är nog Umeå mer hemma eftersom det är här man till-
bringar mesta tiden då. (IP9)

Det sociala nätverket hade betydelse för vilka platser som kändes som hemma. 
Det handlade om familjen, hemma var ”där mamma var”. Känslorna för upp-
växtorten som hemma kunde därmed förändras om föräldrarna hade flyttat 
därifrån. Det handlade också om det sociala nätverk som vänner utgjorde. Då 
de unga är en högrörlig grupp förändras såväl hemortens som studieortens 
nätverk på kort tid. Att återvända till hemorten eller studieorten och upptäcka 
att ”alla man kände” flyttat därifrån kan innebära att känslan för platsen för-
ändras (=försvagas).

Ja, jag vet inte riktigt. Båda föräldrarna har som flyttat från [hemstaden] också så har man 
inte riktigt att man åker hem till mamma ... Lite rotlöst kanske. (IP10)

För det är så väldigt sällan som jag åker hem nu. Jag åker hem kanske två gånger om år 
till [hembyn]. Så har jag inte så många kompisar kvar där heller nu vid det här laget. Dom 
flesta har flyttat därifrån. Nu skulle jag klassa Umeå som hemma snarare. Man känner sig 
liksom inte hemma när man kommer till [hembyn] längre. (IP15)

3.1.1  Ett hemma, två hemma … 

Vilken inställning till Umeå en student hade var delvis beroende av om han 
eller hon hade flyttat till orten just för att börja studera eller om han eller hon 
var uppväxt där. Här kunde den egna lägenheten vara ”hemma-hemma” sam-
tidigt som det var hemma hos mamma och pappa också. 
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Ja hem hemma är ju hemma i min lägenhet men sen hemma hos mamma och pappa det är 
[hembyn]. … Det är som att kunna skilja på hemma och hemma. Man ska åka hem till 
mamma och pappa när man pratar om det. (IP4)

[Hembyn] är alltid hemma-hemma. Fast nu när jag bor med tjej och sådär, vi har bott till-
sammans så länge att Umeå är hemma ändå. (IP11)

Hemorten/föräldrarnas bostad kunde med andra ord fortsätta att vara hemma 
samtidigt som studieorten/den egna lägenheten med tiden också utvecklades 
till att bli hemma. I den fas av livet som de intervjuade studenterna befann sig 
kunde det med andra ord vara ganska naturligt att de hade flera platser som de 
refererade till som hemma. För en student som hade flyttat mellan länder, var 
hemma såväl det ”gamla” hemlandet som det nuvarande. En del av de inter-
vjuade studenterna uppvisade med andra ord en ”tudelad hemkänsla”. Denna 
situation kunde också skapa en känsla av ”hemlöshet”, att man inte riktigt 
visste var man hörde hemma. 

Ja [hemstaden] är hemma. Det är min hemstad. 
G: Umeå då? 
Ja, det börjar faktiskt bli hemma nu för jag har bott här i två och ett halvt år ändå, det är 
ganska länge. Så att jag kände nu under julen att vad skönt att komma hem igen. Så det 
börjar väl kännas lite som hemma. (IP2)

Ja det är väl både Umeå och [hemstaden] egentligen. Både när jag ska åka till [hemstaden] 
ska jag åka hem och sen när jag ska åka tillbaks säger jag att jag ska åka hem. Så till 
mamma skulle jag nog ha sagt att det är [hemstaden] för det vill hon ju fast jag tror Umeå 
är det väl. Faktiskt. (IP18)

Det blir som att åka hem när man åker båda vägarna. När man åker hem så är man 
hemma och sen åker man hem igen. (IP8)

Ja det är det som är det luriga. … det känns som jag har så många hemma. Det är hemma 
i Umeå när man är hemma i [hemstaden] och när man är i Umeå så säger man hemma i 
[hemstaden]. Man är lite splittrad. (IP6)

Hemma? Det är svårt. Det finns stunder då jag känner mig hemma i Sverige och det finns 
stunder då jag känner mig hemma i [1:a hemlandet]. … jag tror faktiskt inte att jag kan 
säga med exakthet var jag känner mig hemma. (IP1)

Sammanfattningsvis betydde ordet hem olika saker för olika personer. Var 
familjen var bosatt hade betydelse men också den tid som de hade bott på en 
plats. Även var de hade sina vänner och hur de bodde hade betydelse för 
var/vad som upplevdes som hemma. Att studieorten Umeå av de intervjuade 
studenterna upplevdes som hemma var främst kopplat till den tid de hade bott 
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där och till att de hade vänner där. Därför kan upplevelsen av Umeå som 
hemma komma att förändras inte bara för att de själva flyttar därifrån utan 
också om/när vännerna gör det. När (om) de flyttar från Umeå, kommer kan-
ske staden att finnas kvar som hemma en period men att Umeå senare i livet 
ses som ett hemma, som har kommit och gått även om de fortfarande känner 
att de har särskilda band till Umeå.  

3.2  Var dags rum  

Det lokala rummet har stor betydelse även i en föränderlig värld, där dimen-
sionerna tid och rum får nya innebörder. Det är där som barn och ungdomar 
tillbringar den större delen av sin tid. De unga är, vare sig de vill det eller inte, 
de som är mest bundna till det som närmiljön erbjuder i form av olika aktivi-
teter och verksamheter. Ungdomar rör sig på olika arenor i sitt vardagliga liv; 
framförallt kopplade till hemmet, skolan och fritiden. Tillsammans utgör dessa 
arenor grunden för ungdomars uppväxtvillkor och den identitet och den kul-
tur de utvecklar. Unga människor har idag ett rörelsemönster som skiljer sig 
från dem som unga människor i tidigare generationer har haft. Den fysiska 
rörligheten kan ses som en manifestation för relationen till en plats. Samtidigt 
som rörligheten ses som ett uttryck för platsrelationen, bidrar rörligheten i sin 
tur till att forma människors förhållande till den plats där de bor. Denna plats-
relation kan senare också komma att ha betydelse för vilka val som görs och 
vilka beslut som fattas längre fram i livet. Ett exempel är att människors olika 
grad av lokal förankring bidrar till att olika nätverk bildas.120 Hur det sociala 
nätverket ser ut påverkar i sin tur viljan att flytta eller stanna. Men också andra 
resurser kan vara kopplade till förankring och rörlighet; så som kunskaper om 
platser och kunskaper om rörlighet. 

Förutom de individuella resurser som varje människa har, i form exempelvis 
kunskap och pengar, finns det i omgivningen resurser som påverkar levnads-
villkoren. Omgivningsresurserna är till exempel utbudet av arbetstillfällen och 
utbildningsplatser i omgivningen. Tillsammans bildar de individuella resur-
serna och omgivningsresurserna människors levnadsvillkor.121 Omgivnings-
faktorer har betydelse för hur ungas möjligheter i livet ser ut, inte bara just nu, 
utan också i framtiden. Omgivningen påverkar människors beteende, välfärd 
och karriär – man kan här tala om grannskapseffekter.122 En kartläggning av 

120 Mörck, M (1991): Storstadens livsstilar och boendekarriärer: En etnologisk intervjuundersökning från 80-talets Göteborg.
Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige 9, Göteborg. 
121 Sveriges Nationalatlas (1993): Befolkningen, s 100. Höganäs. 
122 Andersson, E (2001): Från Sorgedalen till Glädjehöjden – omgivningens betydelse för socioekonomisk karriär.  Geogra-
fiska Regionstudier Nr 44, Uppsala universitet, Uppsala. Se också Andersson, R (2000). ”Karriärernas geo-
grafi – en fråga om arv och miljö”. I: Berger, S (red): Det nya samhällets geografi. Uppsala Publishing House, 
Uppsala.
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hur unga människor rör sig i sin närmiljö går med andra ord inte att direkt 
översätta till vad de vill göra. Det kan vara bristande resurser, såväl hos den 
enskilda individen som i omgivningen, som gör att hon utnyttjar sin omgiv-
ning på det sätt hon gör. Tillgängligheten i närmiljön till olika verksamheter 
blir viktigare för dem, som på grund av bristande personliga resurser har svå-
rare att överbrygga fysiska avstånd. Vilka aktiviteter unga människor ägnar sig 
åt påverkar naturligtvis hur de använder sig av och rör sig i det lokala rummet. 
En del ägnar sig främst åt aktiviteter som gör att de i stor utsträckning stannar 
kvar i närområdet. Ett exempel är att umgås med vänner. Andra ägnar sig 
främst åt sådant som gör att de tvingas söka sig utanför närområdet. Att delta 
i organiserad föreningsverksamhet är ett exempel på detta. Tillberg menar att 
ett samhälle som anpassats till räckvidden hos de högrörliga, ställer ökade krav 
på rörlighet hos alla grupper i samhället. Individens rörlighetsresurser blir 
därigenom viktiga, det krävs resurser för att ha möjlighet att förflytta sig.123

Sandqvist skriver att när människor ännu inte var så beroende av att förflytta 
sig med bil, så var barnen och deras föräldrar mer jämställda när det gäller 
geografisk räckvidd än vad de är idag.124

3.2.1 Ungdomars fritid och frirum 

Fritiden utgör en betydelsefull del av människors liv. Inte bara för det värde 
som aktiviteterna representerar i sig utan också för att hur individen väljer att 
tillbringa sin fritid påverkar livet även på andra områden. Fritiden har fått en 
allt större betydelse där idealet idag är en aktiv fritid där individen ges möjlig-
het att utveckla sig själv, engagera sig och få värdefulla erfarenheter. Vad som 
är möjligt att göra på den fritiden bestäms mycket av de resurser individen har 
tillgång till. Fritiden kan också utgöra en central aspekt av människors identi-
tet. Val av fritidsstil (i vid bemärkelse) fungerar som social distinktion.125

Individens fritidsstil fungerar som en markör för vem man är och för vem 
man vill bli. Det sätt på vilket fritiden används kan få stor betydelse även för 
framtiden, exempelvis för vilka möjligheter man har på arbetsmarknaden. 
Detta ser Bjurström som en förklaring till att allt fler unga ägnar sommarloven 
åt studier utomlands. Att detta inte är en möjlighet för alla kan göra att ojäm-
likheten mellan olika grupper av unga ökar.126

123 Tillberg, K (2001): Barnfamiljers dagliga fritidsresor i bilsamhället – ett tidspussel med geografiska och könsmässiga 
variationer. Geografiska regionstudier Nr 43, Uppsala universitet, Uppsala. 
124 Sandqvist, K (2001): ”Uppväxt på Södermalm i det senmoderna samhället”. I: Sandqvist, K (red): Ungdom 
– hela livet: En vänbok till Bengt-Erik Andersson. HLS Förlag, Stockholm. 
125 Nilsson, P (2000): ”Idrott och modernisering: Från kollektiv dygd och skötsamhet till ungdomskultur och 
individuella projekt”. I: Berggren, L (red): Fritidskulturer. Studentlitteratur, Lund. 
126 Bjurström, E (1998): ”Den moderna ungdomspolitiken och ungdomars fritidskulturer”. I: Zetterberg, O 
(red): Fritid i ny tid. Sober Förlag, Malmö. 
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Fritiden kan med andra ord betraktas som en investering, medveten eller 
omedveten, för framtiden. Motsatsen till detta skulle vara att fritiden endast 
fungerar som konsumtion, med ringa värde för framtiden. Tidigare var utbild-
ning ett av de tydligaste särskiljande dragen i ungdomsgruppen. Idag har valet 
av fritidsaktiviteter och kamrater kommit att spela en större roll i ungdomars 
profilering. Dahlström skriver att:  

Among the majority of young people, those who stay on in education, new 
distinctions emerge. In the process of finding an identity and a sense of be-
longing, other spheres have come to play a more important role. Leisure time 
is such a sphere that has become crucial for many young people in their search 
for identity and values.127

Det kan vara på sin plats att reflektera något över tidens betydelse i männi-
skors fritidsutövande. För vissa ungdomar och för vissa aktiviteter är det 
säkert så att den tid som ägnas åt en aktivitet också säger något om hur viktig 
den är för den enskilda individen. Men det kan naturligtvis också vara så att 
aktiviteter som ägnas betydligt mindre tid är ytterst betydelsefulla som identi-
tetsmarkörer, för att tala om vem någon är. Det behöver med andra ord inte 
alltid finnas en direkt koppling mellan en aktivitets tidsåtgång och den bety-
delse individen tillmäter den. 

Det finns olika sätt att dela in hur olika grupper av ungdomar utnyttjar friti-
den. Nilsson menar att två övergripande fritidsstilar är framträdande bland 
ungdomar – den expressiva respektive den instrumentella fritidsstilen. Unga 
människor vars liv präglas av en mer expressiv fritidsstil söker omedelbar 
behovstillfredsställelse. De vill vara med kamrater i en högre utsträckning och 
tycker om att göra ”inget särskilt”. Den instrumentella fritidsstilen känneteck-
nas av att fritiden betraktas som en investering för framtiden. Fritidsaktivite-
terna skall bidra till att höja kompetensen och skapa ett brett kontaktnät.128

Vilka traditioner som finns i uppväxtmiljön påverkar inte bara ungdomars fri-
tidsval utan också hur de som vuxna kommer att använda sin fria tid.129

Skillnaderna i ungdomsgruppen är en avspegling av de skillnader som finns i 
den vuxna delen av befolkningen.

Hermansson har identifierat tre olika grupper av ungdomar utifrån deras för-
hållningssätt till olika dimensioner av ungdomstiden; föräldraorienterade, kam-
ratorienterade och omvärldsorienterade ungdomar. De föräldraorienterade 

127 Dahlström, M (1996): ”Young women in a male periphery – experiences from the Scandinavian North. I: 
Journal of Rural Studies, 12:3, s 259–271. 
128 Nilsson, P (1994): Den allvarsamma fritiden. Statens ungdomsråd, Stockholm. 
129 Mattsson, M (1986): Det goda samhället: Fritidens idéhistoria 1900–1985 i ett dramatiskt perspektiv. RSFHs Förlag, 
Stockholm.
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ungdomarna utmärks av svaga kontaktnät utanför familjen, föräldrakontroll, 
osjälvständighet, orientering mot skolan och en låg prioritering av olika ung-
domskulturer. Kamratorienterade ungdomar prioriterar ungdomskulturer och 
kamrater, men däremot inte skolarbetet. De ställer krav på självständighet och 
påverkas mer av kamrater än av föräldrar. Den omvärldsorienterade livsstilen 
innebär ett brett kontaktnät, krav på självständighet, dialog med föräldrar, 
prioritering av skolan och en ambivalent inställning till ungdomskulturer. 
Hermansson finner en tydlig koppling mellan den sociala bakgrund ungdo-
marna har och den livsstil de väljer. 130

Liebergs studie av ungdomar i ett bostadsområde i Lund visar hur olika grup-
per förhöll sig till det egna närområdet samt till innerstaden. De kamratorien-
terade ungdomarna var mycket bundna till den egna stadsdelen, där de till-
bringade den allra största delen av sin fritid. De föreningsorienterade (motsva-
rar Hermanssons omvärldsorienterade) ungdomarna däremot hade en större 
vana av att röra sig i olika miljöer. De hemorienterade (motsvarar Hermans-
sons föräldraorienterade) rörde sig mer sällan i såväl grannskapet som i inner-
staden. Lieberg konstaterar att det mellan olika grupper av ungdomar också 
fanns skillnader i omvärldsorientering. De föreningsorienterade ungdomarna 
kunde genom sina rumsliga erfarenheter som de fått genom resor, röra sig på 
ett mer obehindrat sätt i olika miljöer. De hemorienterade ungdomarna hade 
däremot andra rumsliga erfarenheter och därigenom också ett annat förhåll-
ningssätt mot omvärlden. Om dessa ungdomar säger Lieberg att de i mindre 
utsträckning rör sig i de olika miljöerna och därför i huvudsak får sin om-
världsorientering genom andra kanaler, exempelvis genom TV, böcker och 
tidningar.131 Rörligheten och kunskapen om andra platser och om rörlighet 
tycks vara viktigare i vissa grupper, kanske på samma sätt som till exempel 
utbildning kan vara det. 

3.2.2  Stanna eller flytta?  

Ungas förhållningssätt till sin hemmiljö påverkar och påverkas av den typ av 
rörlighet som beskrivits ovan. Hur de unga, och olika grupper av unga, rör sig 
i sin närmiljö påverkas av och påverkar de sociala nätverken och den lokala 
förankringen. Och dessa faktorer kan, i sin tur, komma att påverka hur de ser 
på att stanna kvar på hemorten och på att flytta därifrån. För unga som är mer 
förankrade på platsen är sannolikheten mindre att de flyttar. Ju längre tid en 
individ har bott på en plats desto mer rationellt blir det att stanna kvar, han 

130 Hermansson, H-E (1988): Fristadens barn: Om ungdomars livsstilar, kulturer och framtidsperspektiv i 80-talets Sve-
rige. Daidalos, Göteborg. 
131 Lieberg, M (1992): Att ta staden i besittning: Om ungas rum och rörelser i offentlig miljö. Byggnadsfunktionslära, 
Lunds universitet, Lund. 
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eller hon har för mycket att förlora genom att flytta därifrån. En anledning till 
detta är de insiderfördelar som människor har byggt upp efter att ha bott länge 
på en plats. Insiderfördelar innebär resurser som är bundna till en särskild 
plats och alltså inte är flyttbara till en annan plats.132

Vilken attityd till att flytta och stanna individer har, påverkas till viss del av 
vilka grundläggande livsvärden de tycker är viktigast. Det är alltså inte bara 
ekonomiska faktorer och övergångar mellan olika faser i livsbanan som har 
betydelse för ett beslut att flytta eller stanna. Livsvärden och preferenser är 
också viktiga. Garvill med flera visar till exempel att flyttare är mer öppna för 
förändringar, stannare föredrar däremot i större utsträckning stabilitet. De 
bundna hade också flyttat i mindre omfattning än vad de obundna hade gjort. 
Bundenheten bestod här i arbete och/eller familj på orten men också av att 
man hade bott länge på orten.133 Waara lyfter fram delaktighet och förankring 
i lokalsamhället som betydelsefulla för unga människors inställning till valet 
mellan att stanna och flytta. Om delaktigheten och förankringen är stor/hög, 
är sannolikheten att de unga stannar på hemorten större än om de ungas del-
aktighet och förankring är liten/låg.134

Olika studier har visat att det finns skillnader i inställning till hemorten mellan 
olika grupper av ungdomar. En tydlig skillnad går mellan flickor och pojkar. 
Flickor är mer benägna att flytta än vad pojkarna är. Men det finns också 
skillnader utifrån exempelvis hemortens storlek och vilken social klass de unga 
tillhör. Flickor på landsbygden har svagare band till hembygden och intressen 
som kanske inte kan få utlopp där. Att pojkarna å sin sida har starkare band 
till hembygden gör att det vid en eventuell flytt är svårare för dem att anpassa 
sig till ett mer urbant liv.135 I en studie från Hedenäset i Norrbotten konstate-
ras att flickorna var mer inställda på att flytta efter skolan än vad pojkarna var. 
Var pojkarna tvungna att flytta av arbetsmarknadsskäl, så ville de bo kvar så 
nära hemorten som möjligt.136 Samma förhållande gällde för en grupp ungdo-
mar från Bjuv i Skåne. Pojkarna var mer positiva till att bo kvar på hemorten, 
något som kan förklaras med utbudet av fritidsaktiviteter och arbetstillfällen, 
vilket passade pojkarna bättre än flickorna.137

132 Fischer, P A m fl (1998): Why do people stay? The insider advantages approach: Empirical evidence from Swedish labour 
market. CEPR Discussion Paper No 1952, London. 
133 Garvill, J m fl (2000): Värdet av att flytta och stanna – om flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden. Rapport 2 
från Regionalpolitiska utredningen SOU 2000:36, Stockholm. 
134 Waara, P (1993): ”Byfräsare och lantlollor: I glappet mellan obygd och modernitet”. I: Uppväxtvillkor, 93:4,
s 6–17. 
135 Gunnarsson, Y (1994): ”Livet på landet – sett ur tonårsflickors perspektiv”. I: Fornäs, J m fl (red): 
Ungdomskultur i Sverige. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 
136 Hägg, K (1987): ”Skolan mitt i byn. Bilaga 3”. I: Dahlgren, L och G Lindgren: De sociala gränsridarna: Om 
konverterings- och anpassningsstrategier i ett lokalsamhälle i Tornedalen. Arbetsrapport från CERUM 1987:10, Umeå. 
137 Lieberg, M (2000): Ungdom i småort: Om ungdom, identitet och lokala livsformer. Asplundbiblioteket Rapport R 
1:2000, Institutionen för arkitektur, Lunds tekniska högskola, Lund. 
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I en annan studie konstateras att svenska ungdomars inställning till rörlighet är 
kopplad till hemortens storlek. Bland storstadsungdomar var det nästan åtta 
av tio som angav att de inte tänkte flytta, i storstadsförorten var lite drygt 
hälften som angav att de inte tänkte flytta. I den mellanstora staden var det 
ungefär fyra av tio som angav att de inte tänkte flytta, ungefär lika många som 
på den mindre orten. Det var med andra ord fler som angav att de tänkte 
flytta ju mindre hemorten var.138 Detta överensstämmer med hur de ungas 
flyttningar faktiskt ser ut. Ungas flyttningar går ofta uppåt i ortshierarkin, vil-
ket, bland annat, förklaras av att alternativen blir fler ju större orten man bor 
på.139

Gunnarsson menar att det är naturligt för landsbygdsungdomar att flytta, då 
landsbygden inte alltid har så mycket att erbjuda en sökande ung människa.140

Lieberg visar i sin studie av kamratorienterade pojkar i 15–18-årsåldern med 
arbetarklassbakgrund, på två paradoxala drag i deras relation till platsen de 
bodde på. Pojkarna hade klara känslomässiga band till lokalsamhället och 
ungdomsgruppen, samtidigt som de drömde om ett bra och rikt liv i USA eller 
Australien.141 En studie från Hällefors visar att det finns skillnader i flytt-
ningsbenägenhet beroende på vilken klasstillhörighet barn och ungdomar har. 
Barn och ungdomar från tjänstemannahem uppvisade en större benägenhet 
att vilja flytta från Hällefors jämfört med barn och ungdomar med arbetar-
klassbakgrund. Detta trots att arbetslöshet var mer vanligt förekommande 
bland den senare gruppens föräldrar. Med stigande ålder ökade dock viljan att 
flytta från Hällefors även bland dessa.142

Bäck-Viklunds och Lindfors studie om tonåringar från små samhällen i gles-
bygd visar att de främsta motiven för att stanna kvar på hemorten var att de 
unga kände en tillhörighet till hemorten och att de ville behålla de resurser 
som de hade tillgång till där.143 Nordström konstaterar att det finns skillnader i 
platsanknytning mellan barn som bor på landet och barn som bor i stan. De 
barn i Nordströms studie som bodde på landsbygden var mer engagerade i sin 
hembygd, såväl socialt som känslomässigt, jämfört med vad de barn som 
bodde i en stad var.144 De skillnader som Trondman identifierar mellan barn 

138 Bernow, R (1991): Ungdomars värderingar om rörlighet, resvanor och miljö. Vägverket, Borlänge. 
139 Nilsson, Å (2000): ”Ungdomar stannar i stora städer”. I: Välfärdsbulletinen, 2000:3, s 4–5. 
140 Gunnarsson, Y (1994): ”Livet på landet – sett ur tonårsflickors perspektiv”, s 104. I: Fornäs, J m fl (red): 
Ungdomskultur i Sverige. Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. 
141 Lieberg, M (1995): ”Public spaces, lifestyles and collective identity”: I: YOUNG, 1995:1, s 19–38. 
142 Trondman, M (2001): Att flytta eller stanna? Om barns och ungdomars föreställningar om att vilja bo kvar i Hällefors 
kommun eller flytta därifrån. Centrum för kulturforskning Rapport nr 2, Växjö universitet, Växjö.  
143 Bäck-Wiklund, M och H Lindfors (1990): Landsbygd, livsform och samhällsförändring. Daidalos, Göteborg 
144 Nordström, M (2000): Känslan för platser: En jämförande utvecklingspsykologisk studie av barns och ungdomars värde-
ring av fysisk miljö i Sverige och Frankrike Del 1 Landsbygdsbarn. Kulturgeografiskt seminarium 1/00, Kulturgeogra-
fiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm.  
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och ungdomar med skilda klassbakgrunder identifierar Nordström mellan 
landsbygds- och stadsbarn.145 Landsbygdsbarnen i Nordströms studie och 
arbetarklassbarnen i Trondmans studie hade en starkare förankring i den lo-
kala omgivningen jämfört med vad stadsbarnen och barnen från tjänsteman-
nahem hade. 

De unga har inte bara att ta ställning till valet mellan att stanna och flytta. För 
dem som väljer att stanna efter avslutade gymnasiestudier kan val senare i livet 
göra att de väljer att flytta från orten, även om sannolikheten blir allt mindre 
ju längre tiden går. För de som väljer att lämna hemorten efter avslutade gym-
nasiestudier kan efter en tid, i en annan fas av livet, önskan vara att flytta till-
baka till den tidigare hemorten. Unga flyttares önskan att flytta tillbaka har 
bland annat lyfts fram av Borgegård med flera. Hälften av de unga i studien 
ville återvända till Hälsingland. Motiven till detta var bland annat att hade bil-
dat familj men också familjeband och närheten till naturen.146 Gunnarssons 
studier av flickor på den svenska landsbygden visar att trots att de kunde 
uppleva landsbygden som positiv så ville de ändå flytta därifrån. Samtidigt så 
kunde de ge uttryck för att vilja flytta tillbaka om de fick barn. Först ville de 
emellertid göra annat, studera, resa och arbeta.147

Betydelsen av att vara rotad på en plats för viljan att flytta tillbaka till lands-
bygden har också lyfts fram av Kåks och Westholm. De har intervjuat perso-
ner som flyttat hem till Dalarna. De sociala relationerna var betydelsefulla för 
dessa människor, det var kännetecknande för dem att det efter att ha flyttat 
från hemorten bibehöll kontakten med släkt och vänner på hemorten.148

Andersson menar att för en utflyttare som har dålig kontakt med hembygden, 
inte gör återbesök och inte försöker upprätthålla sociala relationer, är det 
själva platsen som är det centrala i minnena. Andersson förklarar detta med att 
den sociala platsen förändras fortare än den fysiska platsen.149 För dem som 
stannat handlar däremot minnena från barndomen om människor. 

Det som tidigare studier visar är att det finns skillnader i ungdomars platsför-
ankring och rörlighet som bland annat följer sociala, geografiska och köns-

145 Nordström, M (2000): Rummet som plats: En jämförande utvecklingspsykologisk studie av barns och ungdomars värde-
ring av fysisk miljö i Sverige och Frankrike Del 2 Stadsbarn. Kulturgeografiskt seminarium 4/00, Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet, Stockholm. 
146 Borgegård, L-E m fl (1994): Att stanna eller flytta – om hälsingeungdomars val efter grundskolan. GERUM nr 24, 
Geografiska institutionen, Umeå universitet, Umeå. 
147 Gunnarsson, Y (1994): ”Livet på landet – sett ur tonårsflickors perspektiv”. I: Fornäs, J m fl (red): 
Ungdomskultur i Sverige. Brutus Östlings bokförlag, Stockholm. 
148 Kåks, H och E Westholm (1994): En plats i tillvaron: Studier av flyttning till landsbygden. Dalarnas Forsknings-
råd, Falun. 
149 Andersson, R (1987): Den svenska urbaniseringen: Kontextualisering av begrepp och processer, s 242f. Geografiska 
regionstudier Nr 18, Uppsala universitet, Uppsala. 
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mässiga uppdelningar. Det finns också skillnader i ungas lokala rörlighet som 
är kopplad till fritid och frirum där aktiviteter och rörlighet kan bli resurser för 
individen genom sociala nätverk, kunskaper om platser och erfarenheter av 
rörlighet. Detta sammantaget tycks påverka benägenheten att flytta från hem-
orten och benägenheten att senare återvända. 

Att unga flyttar från sina hemorter har emellertid inte bara betydelse för dem 
själva. Det kan också få betydelse för den ort som de lämnar. Vilken betydelse 
det får beror på vilken ort det handlar om. För vissa orter i Sveriges glesbygd 
kan utflyttningen av unga få stora konsekvenser. Hur detta skall hanteras har 
det rått delade meningar om. Är en lösning att med alla medel försöka få de 
unga att stanna kvar på hemorten? Eller är lösningen att låta de unga flytta för 
att sedan försöka locka dem tillbaka när de är något äldre, till exempel i den 
ålder då många bildar familj? Från vissa håll hävdas att de regioner där utflytt-
ningen av unga är omfattande kan lösa en del av problemet genom att försöka 
få de unga att stanna så länge som möjligt. Från andra håll hävdas att det inte 
är rätt väg att gå, eftersom detta går mot vad de unga själva egentligen vill 
göra. Samhällets nytta kan med andra ord ställas mot individens nytta. 

3.3 Inställning till att flytta och stanna bland gymnasieelever i Boden, 
Kramfors och Umeå 

I enkätstudien Kartläggning av unga människors geografiska rörlighet ställdes frågor 
kring de ungas inställning till den nuvarande hemorten och var de trodde att 
de skulle bo i framtiden. En mycket stor andel av ungdomarna hade bott hela 
eller nästan hela livet i den kommun där de bodde vid studiens genomförande. 
En betydligt mindre andel hade bott en kortare tid i kommunen. Det går där-
för inte att uttala sig om sambandet mellan hur länge de hade bott på sin 
hemort och hur de såg på valet mellan att stanna eller flytta. Tidigare studier 
har emellertid visat att ju längre man har bott på en plats ju starkare blir den 
lokala förankringen. Särskilt viktig är den plats/de platser man har bott på un-
der uppväxten.150

En av fyra av gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå svarade att de 
ville bo kvar på sin nuvarande bostadsort de närmaste fem åren efter avslutade 
gymnasiestudier. Ungefär hälften svarade att de inte ville stanna, och reste-
rande andel var osäkra. På frågan om de trodde att de skulle komma att bo 
kvar på sin nuvarande bostadsort svarade ungefär tre av tio att de var säkra på 
att de skulle bo kvar eller att de trodde att de skulle komma att stanna. Unge-
fär hälften angav att de inte trodde att de skulle bo kvar. Av dem som ville bo 

150 Vilhelmson, B (2002): Rörlighet och förankring: Geografiska aspekter på människors välfärd. CHOROS 2002:1, 
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg. 
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kvar trodde tre av fyra att de också skulle göra det. Av dem som ville flytta 
från den nuvarande hemorten trodde mer än åtta av tio att de skulle flytta från 
hemorten. De allra flesta svarade att några av vännerna kommer att flytta och 
att några kommer att stanna kvar. Det var fler som trodde att alla/de flesta 
skulle flytta än vad det var som trodde att alla/de flesta skulle komma att bo 
kvar.

Det fanns vissa skillnader mellan kommunerna, där en något större andel i 
Umeå svarade att de ville bo kvar de närmaste fem åren jämfört med i Boden 
och i Kramfors. Skillnaderna var större mellan kommunerna när det gällde om 
ungdomarna trodde att de skulle bo kvar de närmaste fem åren eller inte. 
Medan det i Boden och Kramfors var ungefär sju av tio som inte trodde att de 
skulle stanna kvar var den andelen fyra av tio i Umeå. Detta är naturligtvis inte 
ett överraskande resultat, Umeå är en större ort och har, bland annat, ett 
betydligt större utbud av eftergymnasiala utbildningar. Här bör understrykas 
att inte alla gymnasieelever bodde i Boden, Kramfors eller Umeå. En mindre 
grupp bodde i andra kommuner men gick sin gymnasieutbildning i någon av 
de tre. Framförallt i Umeå fanns en grupp elever från som inte var bosatta på 
studieorten. För Boden och Kramfors däremot handlade det om ett fåtal ele-
ver. Räknar man bara med de elever som inte bara bedrev gymnasiestudier i 
Umeå utan också var bosatta där, blir emellertid svarsfördelningen för Umeå 
densamma som tabellerna 3.1 och 3.2 visar. 

Tabell 3.1: ”Skulle Du, om det vore möjligt, vilja bo kvar på Din nuvarande bostads-
ort de närmaste fem åren efter det att Du avslutat Dina gymnasiestudier?” 

 I procent. (n=471) 

Boden Kramfors Umeå  Totalt 
Ja  22 19 28 25 
Nej 61 58 45 51 
Vet inte 17  23  27  24  

Tabell 3.2: ”Tror Du att Du kommer att bo kvar på den ort Du bor idag de närmaste 
fem åren efter avslutade gymnasiestudier?” I procent. (n=469) 

Boden Kramfors Umeå  Totalt 
Ja, säkert 7 4 12 10 
Ja, kanske 13 10 30 23 
Nej 68 71 41 52 
Vet inte 12 15 17 16 
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Vilka motiv anfördes då för de svar som eleverna lämnade? Flickorna i 
Bodens främsta skäl för att stanna på hemorten var det sociala nätverket i 
form av familj, släkt och vänner. Det skäl för att flytta som nämndes av flest 
var studiemöjligheter. De av pojkarna i Boden som ville stanna hade som 
främsta skäl, precis som flickorna, det sociala nätverket. Det främsta skälet 
bland pojkarna för att flytta var ”brister på hemorten” av olika slag, som att 
det fanns för lite att göra och att orten var för liten. Sociala relationer var det 
främsta motivet också för de flickor som gick gymnasiet i Kramfors och som 
ville stanna på sin hemort. Möjligheter till utbildning och arbete var deras 
främsta skäl för att flytta från hemorten. Precis som för de övriga grupper 
som redovisats var de sociala relationerna betydelsefulla för de pojkar som 
ville stanna i Kramfors. Studier var det främsta motivet för dem att flytta från 
hemorten. Hur såg då situationen ut i Umeå med ett annat utbud av högre 
utbildning? För de flickor som gick i gymnasiet i Umeå var det främsta moti-
vet till att stanna, till skillnad från de andra grupperna, att de trivdes med den 
nuvarande bostaden och med grannskapet. De sociala relationerna nämndes 
emellertid av nästan lika många som det främsta skälet till att stanna på hem-
orten. Utbildningsmöjligheter nämndes av ett fåtal som den främsta anled-
ningen till att stanna på hemorten. Flickornas främsta anledning till att flytta 
från bostadsorten var att de ville ”se världen”. Bland pojkarna var det främsta 
motivet till att stanna på bostadsorten ”trivsel”, nästan lika många angav 
bostaden och/eller grannskapet samt de sociala relationerna. Det motiv som 
lyftes fram bland flest av de pojkar som ville flytta var möjligheterna till arbe-
te. Som framgått av redovisningen så var de sociala relationerna betydelsefulla 
för de gymnasieelever som ville stanna på den bostadsort där de var bosatta 
vid undersökningstillfället. Också bland dem som ville flytta var de sociala 
relationerna ett viktigt motiv för att stanna. Utifrån detta gör emellertid olika 
ungdomar olika val. För en del är de sociala relationerna på orten betydelse-
fulla och de väljer därför att stanna. För andra är de sociala relationerna på 
orten också positiva men de väljer ändå att flytta, annat är för dem än mer 
betydelsefullt. 

Var trodde då ungdomarna att de skulle bo om fem respektive femton år? 
Genom att fråga om var de trodde att de skulle bo, fångar man in en kombi-
nation av vad ungdomarna själva vill och upplevda yttre omständigheter som 
de inte själva kan råda över. Samtidigt bör man ha i åtanke att svaren på såda-
na frågor naturligtvis på intet sätt är förpliktande. Som framgår av tabell 3.3 så 
kommer den allra största gruppen att finnas någon annanstans i Sverige än var 
de bodde vid undersökningstillfället. En förhållandevis stor andel trodde att 
de skulle komma att bo där de nu bodde också om fem respektive femton år. 
Nära sex av tio trodde att de skulle bo i Sverige, men inte på den ort där de då 
bodde. Det var en liten ökning över tid i antalet som trodde att de skulle bo 
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utanför Sveriges gränser. Men andelen är trots detta inte påfallande stor. I 
kapitel sex återkommer jag till dem som trodde att de skulle bo utomlands om 
fem respektive femton år.  

Tabell 3.3: ”Var tror Du att Du bor om fem/femton år?” 
 I procent. 

 Fem år  Femton år  
(n=436)  (n=415) 

Där jag bor nu 30 25 
Någon annanstans i Sverige 59 59 
Någon annanstans i övriga Europa   5 7 
Övriga världen 6 9

Figur 3.1 visar var i Sverige de som angav att de skulle bo ”någon annanstans i 
Sverige” om fem år, trodde sig bo. Som framgår av figuren fanns det bland 
dessa en stor andel som inte angav var de trodde att de skulle bo. Stockholm 
var det alternativ som angavs av flest. Stockholm fanns dessutom med i ett 
antal ”kombinationer”, dessa finns inte medräknade här, men det dubblerar 
nästan antalet som angav Stockholm som tänkbar bostadsort om fem år. På 
frågan om var de trodde att de skulle bo om femton år, var det en ännu större 
andel av ungdomarna som inte angav var någonstans i Sverige de trodde att de 
skulle bo. Södra Sverige var efter femton år dessutom lika populärt som 
Stockholm, men inte för att fler angav att de trodde de skulle bo i södra Sveri-
ge utan för att färre angav Stockholm. Göteborg var ungefär lika populärt 
efter femton år som efter fem år medan däremot Umeå och Uppsala förlorade 
i popularitet. En förklaring till det senare kan naturligtvis vara att dessa båda 
orter i hög utsträckning betraktas som studieorter. 

Det var en större andel pojkar än flickor som angav att de ville bo kvar på sin 
dåvarande bostadsort de närmaste fem åren. Pojkarna trodde också i högre 
utsträckning att vännerna skulle komma att bo kvar de närmaste fem åren. 
Det var dock fortfarande så att såväl bland pojkar som bland flickor ville 
majoriteten flytta och majoriteten trodde också att vännerna skulle komma att 
göra det. Fanns det då några skillnader mellan pojkar och flickor i var de 
trodde att de skulle bo om fem respektive femton år? Bland pojkarna mins-
kade andelen som trodde att de skulle komma att bo kvar där de bodde be-
tydligt över tid. Ju längre de stannar på hemorten ju större blir sannolikheten 
att de också blir kvar där. Bland flickorna var det däremot färre som trodde att 
de skulle bo på hemorten om fem år än vad det var som trodde att de skulle 
bo där om femton år. Detta kan kanske ses som ett uttryck för att flickorna 
vill flytta från den nuvarande bostadsorten och bo någon annanstans för en 
tid samtidigt som en del önskar återvända när de blir något äldre.
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Figur 3.1:  ”Var tror Du att Du bor om fem år” – fördelning bland dem som angav 
att de trodde att de skulle bo ”någon annanstans i Sverige”. Gymnasieele-
ver i Boden, Kramfors och Umeå. I procent. (n=256) 

3.4  Studieortens roll efter studierna 

Det de studenter som deltog i intervjustudien hade gemensamt, också med 
andra studenter, är att de befann sig i en särskild position i livsbanan. En po-
sition som kräver att vissa överväganden görs, särskilt om de alternativ som 
finns efter avslutade studier. Skall man stanna på studieorten, återvända till 
hemorten eller flytta någon annanstans? Vilken roll, om någon, kan studieor-
ten komma att få efter avslutade studier? I intervjuerna framkom att för de 
studenter som ansåg Umeå vara en mycket bra studieort kunde det ändå vara 
en önskan att flytta därifrån efter avslutade studier. Flera aspekter på detta 
framkom; bland annat studieortens roll som just studieort, den begränsade ar-
betsmarknaden, det sociala nätverket och Umeås geografiska placering i lan-
det.

Tyvärr är det så. Det är verkligen så att man kommer hit, man gör sina studier och sen så 
rör man på sig härifrån. (IP1)

Umeå är en jättefin stad det tycker jag absolut, men som det känns nu … Så känner jag 
att nej, jag förknippar det för mycket med mina studier och sånt, så det känns som att jag 
skulle vilja testa någon annanstans. Det är bara en kompis till mig som vill stanna kvar. 
Alla andra bara – Bort härifrån. Jo, det är en studentstad. Det verkar som först ramlar 
man in här, sen ramlar man ut härifrån. (IP2)

Norrland är jättemysigt, det är det. … Det känns som det är så långt ifrån allting. Det 
känns verkligen extremt långt ifrån allting. Men det är mysigt att bo här ett tag. (IP6)
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Det blir som studiestad och då åker man härifrån när man blir klar. Tyvärr. För det är 
som lite synd, man är så inne i det här studentlivet att man inte vet att det finns ett annat liv 
än universitetet. (IP8)

Just nu känns det som bra men jag tror att det är som roligast att vara här när man plug-
gar. För det är som då man känner mest folk och så där. Känner inte så många vanliga 
umebor just. (IP10)

Det är mest klimatet. Men också att jag tror att det kommer att kännas lite övergivet här 
uppe för att dom flesta som jag känner är inflyttade och är på väg bort så att när folk plug-
gat färdigt så tror jag inte att jag kommer att ha så stor bekantskapskrets kvar här. Det är 
väl mest det som skulle hålla mig kvar. Om nånting så att säga. (IP17)

Tiden i Umeå kan alltså upplevas som en avgränsad period i livet. En dimen-
sion av detta är i vilken omfattning studenter uppfattar studieorten som just 
en studieort. Efter avslutade studier kan det finnas ett behov av att ”bryta 
upp” för att gå vidare med nästa steg i livet. En annan aspekt av detta är den 
höga rörligheten i det sociala nätverk som finns på studieorten. Här är den 
begränsade arbetsmarknaden en förklaring. Umeås arbetsmarknad upplevdes 
begränsad, såväl när det gällde antalet arbetstillfällen som när det gällde möj-
ligheterna att göra karriär.151

Umeå det är en jättebra studentstad det tycker jag. … Om man ser så här till arbetsmark-
naden så tror jag inte att jag skulle kunna jobba här sen. I framtiden. Och sen tror jag inte att 
jag skulle bo här ändå, för det är så kallt. Umeå ingår inte i mina framtidsutsikter. (IP9) 

Här har jag fått många fler personliga kontakter. Så då känns det som att av den anled-
ningen kan jag ju stanna. Om jag skulle få en chans här då skulle jag nog ta den även fast det 
är många som flyttar. Men det beror väl på min pojkvän också lite. Om han kan tänka sig 
att stanna. Men om jag får en verklig chans, då tar jag den ändå och då får han stanna kvar 
med mig. (IP3)

En förklaring till önskan att flytta från Umeå efter avslutade studier återfanns i 
hur studenten hamnade i Umeå. Var det av en slump, att han eller hon bara 
”ramlade in där”, eller var det ett medvetet val eftersom han eller hon hade 
någon form av anknytning till Umeå sedan tidigare? Ett skäl som lyftes fram 
för att stanna i Umeå var att man hade ett socialt kontaktnät med stark Umeå-
förankring, bestående också av andra än studenter. Ett motiv som lyftes fram 
för att flytta från Umeå var att man umgicks i en grupp där många var andra 

151 Umeåregionen har ett stort antal utexaminerade studenter i förhållande till antalet arbetstillfällen på den 
lokala arbetsmarknaden och andelen flyttare blir därigenom relativt hög. Wikhall, M (2001): Universiteten och 
kompetenslandskapet: Effekter av den högre utbildningens tillväxt och regionala spridning i Sverige. Meddelanden från 
Lunds universitets geografiska institutioner, Avhandlingar nr 142, Lund.
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inflyttade studenter och att det därigenom inte fanns någon stark förankring 
till Umeå som plats. Dessa studenter upplevde det som att de kom hit för att 
läsa vid universitetet, studietiden var en avgränsad period i livet, och när de 
hade avslutat sina studier var avsikten att, precis som de flesta av sina kompi-
sar, flytta därifrån. De ramlade in i Umeå för att studera och de ramlar så 
småningom ut igen när studierna väl är avklarade.

Familjesituationen, i form av flickvän eller pojkvän, var en viktig aspekt för 
förankringen till Umeå. Detta kan bidra till att den lokala förankringen blir 
starkare. Reimer konstaterar att unga människors civilstånd är en variabel med 
stort förklaringsvärde när det gäller val av livsstil. Att leva med en partner in-
nebär att man i större utsträckning är orienterad mot hemmet, den privata sfä-
ren, medan de som inte har en partner i större utsträckning lever sina liv på 
den offentliga arenan.152 Migrationsforskning har visat att de som är samman-
boende flyttar i mindre utsträckning än vad de som är ensamstående gör. För-
klaringar till denna skillnad är att det är två personer som måste bryta upp från 
sitt sociala nätverk, att det är två personer som kan mista värdefulla insider-
fördelar samt att det är två personer som måste få ett nytt arbete.153 Men detta 
är inte fullt ut giltigt i en parrelation där båda är inflyttade studenter.

För en student som också är uppväxt på sin studieort ser det sociala nätverket 
annorlunda ut, och hon eller han har oftare en starkare förankring i lokalsam-
hället. Men det behöver inte betyda att han eller hon vill stanna på orten också 
efter avklarade studier. Här kan det istället vara så att just detta blir en anled-
ning till att man vill flytta. Att det har blivit dags att se något annat. 

Nej, jag tror nog ändå att jag skulle vilja prova på att jobba nån annanstans först. Fram-
förallt för att jag, nu har jag ju både växt upp här och pluggat här. Det skulle kännas lite 
torrt att bara stanna här. Eller inte att det är nåt fel med det, men jag tror att jag i alla fall 
skulle vilja prova på att bo nån annanstans. (IP16)

3.4.1  Där vill jag bo  

Om och när de skaffade familj var något som påverkade var studenterna sa att 
de ville bo i framtiden. Det hade dels betydelse för om och hur länge de 
kunde tänka sig att bo utomlands (se kapitel sex), men också för var i Sverige 
de ville bo. Då var det viktigt att bo någonstans där barnen kunde få en trygg 
uppväxt. Detta relaterades bland annat till den egna uppväxten, att den var bra 
och att man då ville att de eventuella barnen skulle växa upp, om än inte på 

152 Reimer, B (1995): ”Youth and modern lifestyles”. I: Fornäs, J och G Bolin (red): Youth culture in late moder-
nity. SAGE Publications, London. 
153 Garvill, J, m fl (2000): Värdet av flytta och att stanna – om flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden. Rapport 2 
från Regionalpolitiska utredningen SOU 2000:36. Stockholm. 
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samma plats, så åtminstone på en plats som liknar den plats som de själva 
hade vuxit upp på.

Det beror på. Ofta när man ska skaffa familj och så, så känns det väl som att man gärna 
vill ha en trygg miljö. Det kan göra att man känner att man vill flytta tillbaka. (IP4)

Ja, femton år, då bor jag kanske kvar någonstans söderut. Men då skulle jag nog börja fun-
dera på att komma uppåt igen tror jag. När man ska bilda familj då känns det som om det 
är bra att göra det här uppe. Det får man tycka vad man vill om, men jag har mått bra av 
att växa upp här. Det är kriteriet man får gå utefter. Om jag har klarat, om jag tyckte det 
var bra så anser jag väl att mina barn borde trivas här också. (IP11)

[Om hemorten] … om femton år i så fall. Man kanske, förhoppningsvis, har familj då eller 
nåt sådant. För det är som en bra stad för att ha familj och kanske barn. Men jag vet inte, 
inte just nu. (IP10)

Jag har nog ofta tänkt att jag ska flytta tillbaka att jag tycker att det har varit bra … 
[hembyn] har varit ett jättebra ställe att växa upp på. Om jag får barn så vill jag nog att 
dom ska växa upp på ett ganska litet ställe. Men jag vet inte om det behöver vara just 
[hembyn]. (IP16)

3.5  Avslutning 

I inledningskapitlet skrev jag om platsers betydelse för människor. En särskilt 
betydelsefull plats är naturligtvis den där man bor. Den platsen är en del av 
människans identitet, så också i unga människors. Det är därför intressant att 
veta mer om den lokala platsen, och hur unga människors lokala förankring 
kan se ut. Här spelar valet av fritidsaktiviteter och den utsträckning dessa tar 
sig i rummet en viktig roll. Lieberg menar att de rumsliga erfarenheterna är 
betydelsefulla och att det finns kopplingar till vilket förhållningssätt en ung 
människa har till sin omvärld.154 Förhållningssättet till den lokala rörligheten 
kan därför också bli betydelsefullt för andra former av rörligheter under sena-
re skeden i livet. Ungdomstiden är också en period av sökande när hemorten 
kanske inte längre räcker till. Det är därför särskilt intressant att veta mer om 
hur unga människor ser på valet att stanna kvar på hemorten eller att flytta 
därifrån. Det ena valet behöver dock inte utesluta det andra. Man kan ju välja 
att flytta därifrån för att senare komma tillbaka, till exempel när man har bildat 
familj.

Valet av livsbana/valet av plats hade betydelse såväl för hur gymnasieeleverna 
såg på valet mellan att flytta och stanna och hemortens roll i ett längre per-

154 Lieberg, M (1992): Att ta staden i besittning: Om ungas rum och rörelser i offentlig miljö. Byggnadsfunktionslära, 
Lunds universitet, Lund. 
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spektiv som för hur de intervjuade studenterna såg på Umeå. Här finns en 
koppling till tidsgeografins projektsammanhang, där människors olika mobili-
tetshandlingar är ett sätt att nå måluppfyllelse (se kapitel ett). För de gymna-
sieelever som deltog i enkätundersökningen kom de efter avslutade gymnasie-
studier till ett val, att stanna på hemorten eller att flytta därifrån. Ett par citat 
från enkäterna får exemplifiera valet mellan livsbana och plats. En flicka i 
Kramfors angav som sin främsta anledning till att flytta: ”Det är lätt att man 
blir kvar och skaffar familj mm om man inte flyttar nu”. En pojke i Umeå an-
gav som sist främsta motiv för att flytta: ”Lättare att flytta hemifrån genom att 
byta stad”. Vilken relation de hade till platsen har kan få betydelse i ett sådant 
val. För en ung människa som har en stark förankring på den lokala platsen 
sker valet av livsbana i större utsträckning efter de möjliga livsbanor som finns 
tillgängliga på hemorten. För den unga människa som har en svagare lokal 
förankring sker kanske istället valet av plats efter den livsbana som han eller 
hon tänker sig. För de studenter som deltog i intervjuundersökningen finns 
varianter av båda sidor representerade. Några var uppväxta i Umeå och hade 
alltså valt att också förlägga sina högre studier till Umeå. Skälen till detta 
kunde dock variera. För andra kunde det vara så att valet av livsbana, en som 
inkluderade en högre utbildning, fört dem till Umeå. Valet av livsbana får 
konsekvenser också för livet efter studierna och därmed för hur studenterna 
såg på valet mellan att stanna kvar i eller flytta från Umeå. Vilka möjligheter 
kan Umeå som plats erbjuda studenterna att uppfylla sina planer och projekt? 

De flesta av de studenter som deltog i intervjustudien Umeåstudenter utomlands 
hade flyttat till Umeå för att studera. Några av studenterna var dock uppväxta 
i Umeå eller i dess närområde. En del av de intervjuade studenterna uppvisade 
vad man skulle kunna kalla en dubbel hemkänsla. Vilhelmsson menar att 
människan under sin levnad kan utveckla bindningar till flera olika platser.155

Olika hem kan dock ha olika betydelse. Vissa hem finns alltid kvar medan 
andra hem kommer och går. Den plats där man växt upp kan vara en sådan 
plats som får en särskild betydelse. Denna plats blir hemma-hemma. Hemma 
är i stor utsträckning kopplat till andra människor. Vilka som fanns där förut 
men kanske inte längre och vilka som finns där nu. Kanske kommer detta att 
förändras när dessa i dag unga studenter blir äldre. Umeå utvecklas till ett 
hemma när studenterna har läst några år. Om de flyttar därifrån kommer 
Umeå kanske att fortsätta att vara en särskild plats för studenterna, men inte 
på samma sätt som uppväxtorten alltid kommer att vara det. 

Ungefär sex av tio av gymnasieeleverna i Boden och Kramfors uppgav att de 
inte ville bo kvar på sin nuvarande hemort de närmaste fem åren efter det att 

155 Vilhelmson, B (2002): Rörlighet och förankring: Geografiska aspekter på människors välfärd. CHOROS 2002:1, 
Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Göteborg. 
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de avslutat sina gymnasiestudier. Den andelen var mindre i Umeå. En för-
klaring kan naturligtvis vara att det finns ett universitet i Umeå. Men det 
räcker uppenbarligen inte då ändå nästan hälften av gymnasieeleverna i Umeå 
uppgav att de inte ville bo kvar. Tre av tio trodde att de skulle bo där de då 
bodde också efter fem år. Den andelen sjönk något när frågan löd var man 
trodde att man skulle bo om femton år. Sex av tio trodde att de skulle bo 
någon annanstans i Sverige. Andelen pojkar som trodde att de skulle bo på sin 
nuvarande bostadsort sjönk ganska mycket över tiden. Bland flickorna var det 
däremot så att andelen som trodde att de skulle bo på sin nuvarande hemort 
steg över tiden. En förklaring till denna skillnad kan vara det som tidigare stu-
dier av flyttningar visat, nämligen att flickor i högre utsträckning vill flytta från 
sin hemort men att det samtidigt är många flickor som kan tänka sig att flytta 
tillbaka när de har bildat familj. Det senare gäller för övrigt också för pojkar. 

Rum

Ännu längre 
bort  
 Den gradvise flyttaren 

En bit bort/     
Någon Engångsflyttaren                
annanstans
 Återvändaren 

Här Stannaren 
 Tid     

 Nu               5 år          15 år 

Figur 3.2: Schematisk bild över gymnasieelevernas flyttningsrörelser.

Figur 3.2 är en sammanfattning av hur gymnasieeleverna såg på boendet i 
framtiden. Ett alternativ är att de angav där jag bor nu om fem år likväl som 
om femton år. Det första flyttningsalternativet är att de trodde att de fem år in 
i framtiden skulle bo på någon annan plats än där de bodde vid undersök-
ningstillfället. Efter femton år trodde de att de åter skulle bo på samma plats 
som vid undersökningstillfället. De har alltså flyttat bort för att senare komma 
tillbaka. Det andra alternativet är att de flyttar ut från hemorten efter fem år 
för att efter femton år bo kvar på ungefär samma plats. Det tredje alternativet 
är att flyttandet sker stegvis allt längre bort. Man har flyttat ut efter fem år och 
efter femton år flyttat ännu längre bort. Denna schematiska bild illustrerar 
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naturligtvis inte alla ungdomarnas tänkta flyttningsrörelser men de allra flesta. 
Detta mönster har likheter med det faktiska flyttmönstret i Sverige under åren 
1999 till och med 2001 som beskrivs en rapport från Statistiska Centralbyrån. 
Där konstateras att av gruppen 19–23 år flyttar en stor del till någon större 
kommun för att studera och/eller arbeta. I gruppen 24–28 år flyttar många 
från högskole- och universitetsorter till storstäderna. Nästa större flyttström är 
när gruppen strax över 30 med sina barn flyttar från storstäderna och region-
centra till mindre kommuner, men med möjlighet att pendla till den större 
kommunen.156

Det förhållningssätt de unga har till sin närmiljö och hur de rör sig inom och 
till/från denna närmiljö bidrar såväl till platsförankring som till att forma en 
syn på rörlighet som kan ha betydelse längre fram i livet när de har att ta ställ-
ning till andra beslut som eventuellt leder till att de flyttar på sig. De olika 
formerna av geografisk rörlighet skulle kunna betraktas som ett mobilitetskapital
som fylls på allt eftersom, ett kapital som sedan kan utnyttjas på olika sätt. 
Kapitalet består bland annat av kunskap om platser och om rörlighet och det 
sociala nätverk som mobiliteten, eventuellt, för med sig. Att ha tillgång till, 
och kännedom om, flera platser blir en resurs. De som endast har tillgång till, 
och kännedom om, endast en plats blir i större utsträckning beroende av den 
enda platsen. Deras resurser och kunskaper är bundna till den platsen och kan 
vara svåra att föra med sig till andra platser. 

I detta det tredje kapitlet har den lokala rörligheten och rörligheten till och 
från hemorten/studieorten diskuterats. I det fjärde kapitlet diskuteras en 
annan form av rörlighet som kan relateras till människors fria tid och som 
också kan innebära att det mobilitetskapital som individen förfogar över för-
ändras till sitt innehåll och samtidigt också kan bli större. Även här är platser 
viktiga. 

156 SCB (2003): Flyttströmmar i Sverige 1999-2001, s 33. Demografiska rapporter 2003:2, Örebro. 
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4  Borta 

Kapitel fyra ägnas åt hemmets motsats, nämligen borta. Samtidigt är en central 
del av resandet återvändandet, att komma hem igen. Resande sägs idag utgöra 
en betydelsefull dimension av många svenskars liv. Resandet tar sig många 
olika former och kan ses som ett uttryck för vem man är och vad man vill 
med sitt liv. Hur en person väljer att resa och till vilka platser han eller hon 
väljer att resa, säger något om vem den personen är men också något om vem 
han eller hon vill vara (se kapitel ett). Detta gäller såväl för den lokala rörlighet 
som diskuterades i föregående kapitel som för det internationella resandet. 
Föreliggande kapitel inleds med turismresandets historia, där det finns många 
likheter med de förhållanden som råder idag. Därefter diskuteras ungas resan-
de och några av de uttryck detta tar sig. Kapitlets andra del behandlar resultat 
från enkätundersökningen Kartläggning av unga människors geografiska rörlighet,
dels med avseende på vilka erfarenheter av internationell turism ungdomarna 
hade sedan tidigare, dels de drömmar och planer de hade för framtiden. 

Frändberg och Vilhelmson visar att det utrikes resandet ökat också under 
senare tid. År 2000 gjorde svenskarna ungefär mellan nio och tio miljoner in-
ternationella resor. Det långväga resandet inom landet ökade också men inte i 
samma omfattning. Norra Europa och Centraleuropa stod som destinationer 
för flertalet av resorna, 6,5 miljoner resor gick dit år 2000. Två miljoner resor 
gick till Sydeuropa och en miljon resor till övriga världen. Ungefär hälften av 
alla resor utgjordes av semesterresor.157 Frändberg menar att det långväga 
fritidsresandet tjänar två mer övergripande syften, rekreation och/eller bild-
ning. Detta är något som går igen från synen på fritiden i stort – om fritiden 
betraktas som ett medel eller som ett mål.158 Resan kan fungera som ett led 
mot att uppnå ett mer avlägset mål men kan också fungera som ett mål i sig. 
Turismindustrin erbjuder sina kunder såväl abstrakta som konkreta produkter. 
Exempel på det förra kan vara spänning och upplevelser, exempel på det 
senare kan vara sol och bad. Genom att resa får människor en chans att 
komma bort från de vardagliga rutinerna för att uppleva något nytt och spän-
nande.159

Internationell turism är gränsöverskridande i flera olika bemärkelser. Gräns-
överskridande i så motto att man måste passera nationsgränser och gränsöver-
skridande i bemärkelsen de möten med främmande platser och främmande 

157 Frändberg, L och B Vilhelmson (kommande): ”Personal mobility – a corporeal dimension of trans-
nationalisation: The case of long-distance travel from Sweden”. I: Environment and Planning A. 
158 Frändberg, L (2000): Fritidens globalisering ur ett rörlighetsperspektiv: En kunskapsöversikt. KFB-rapport 2000:31, 
Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm.  
159 O´Dell, T (1999): ”Turism i upplevelsens tecken”. I: O´Dell, T (red): Nonstop! Turist i upplevelseindustrialis-
men. Historiska media, Lund. 
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människor som rörligheten möjliggör. Det faktum att människor reser som 
turister har bidragit till att världen krympt, dels genom att människor reser allt 
längre bort men också genom att de främmande platser de reser till och de 
främmande människor de möter ger ökad kännedom om en större del av 
världen.  Cater menar att turismen spelar en viktig roll i den samhällsomvand-
ling som sker: 

… tourism has been an important force in a shrinking world. Not only in 
terms of greater distances travelled in shorter times, but also in making the un-
familiar more familiar …160

Att resa betyder emellertid inte bara att människor använder rummet på ett 
annat sätt än vad de gör i vardagen, de använder också tiden annorlunda. Re-
sandet kan fungera som en strategi för att undvika eller skjuta upp val. Resan-
det kan dock i sig vara ett val, ett val av en alternativ strategi. 161 Om en 18-
åring efter avslutade gymnasiestudier inte riktigt vet vad hon vill med sitt liv – 
till exempel om hon ska gå vidare till högre studier eller inte – är ett sätt att 
fördröja detta beslut att under mellanperioden ge sig ut på en resa. Resandet 
kan naturligtvis också bidra till att hon fattar ett ”bättre” beslut. Resandet bi-
drar till en större insikt om vilken bana hon vill att livet skall ta.  

4.1  (Turism)resande  

När resandet var förbehållet ett fåtal kunde resan i sig fungera som en status-
markör. När resandet spreds till en allt större del av befolkningen blev det allt 
viktigare att resan också gjordes på rätt sätt. Under 1900-talet blev transport-
medlet man begagnade sig av, vilka former man reste under och vilka platser 
man reste till, statusmarkörer (under förutsättning att rätt val gjordes).162 Löf-
gren ser tågluffarna som den moderna tidens grand tour-resenärer. Han menar 
att tågluffandet är ett led i medelklassens sätt att fostra sina barn att bli själv-
ständiga och initiativrika. Tågluffandet kan ”bli en god investering på vägen 
framåt”.163 Detta gäller också för andra former av resande, att de fungerar som 
en investering för framtiden. Lalander och Johansson påpekar att de ungas 
reseprojekt kan handla om en sak för stunden men med tiden förvandlas till 
något annat. Det blir en berättelse om dem som en del av det framgångsideal 

160 Cater, E (1995): ”Consuming spaces: Global tourism”. I: Allen, J och C Hamnett (red): A shrinking world: 
Global unevenness and inequality, s 184. The Open University, Oxford.  
161 Du Bois Reymond, M m fl (2001): ”’And then decide what to do next …’ Young people’s educational and 
labour trajectories: A longitudinal study from the Netherlands.” I: YOUNG, 9:2, s 33–52. 
162 Urry, J (1995): Consuming places. Routledge, London och New York. 
163 Löfgren, O (1989): ”Längtan till landet Annorlunda”, s 12. I: Längtan till landet Annorlunda: Om turism i 
historia och nutid. Sveriges Turistråd, Gidlunds Bokförlag, Stockholm. Siffror från SJ visar att antalet sålda 
tågluffarkort minskade betydligt under 1990-talet. År 1991 såldes drygt 71 000 tågluffarkort, år 2001 var den 
siffran 8540. 
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som råder i samhället.164 Munt ser trenden att försöka finna nya resmål långt 
borta som ett uttryck för en önskan om att föröka sitt kulturella kapital. Munt 
skriver att resandet har blivit: 

… an important informal qualification with the passport acting, so to speak, as 
professional certification; a record of achievement and experience.165

Över tid har allt fler människor men också allt fler platser dragits in i turism-
resandet. För en del resenärer är platsen, destinationen, central. En orsak till 
att resan överhuvudtaget blir av är att de vill resa till just den platsen, inte till 
någon annan. För andra är det vissa egenskaper hos destinationen som de är 
ute efter, som till exempel sol och bad. Dessa egenskaper är det viktiga, egen-
skaper som det också går att hitta på andra platser.  Platser blir därigenom ut-
bytbara mot varandra.166 En av de mest påtagliga tendenserna i dagens resande 
är att de resande hittar till allt mer avlägsna platser. Massturismen har dock 
också sträckt ut sina tentakler över världen för att finna nya, mer exotiska 
miljöer. Den internationella turismen har växt i omfattning bland annat därför 
att resande idag utgör en central del i mångas liv.167 Ryan menar att de som 
reser mycket som barn troligen kommer att värdesätta resandet när de blir 
äldre. Senare kommer de kanske också att överföra dessa värderingar till sina 
egna barn. Ju mer man reser tidigt under livet desto bättre kännedom får man, 
naturligtvis, om vad det innebär att resa. Denna kunskap är något som männi-
skor kan föra med sig genom livet, det blir en resurs som förädlas under livets 
gång.168

Waters menar att den globala turismens omfattning ger en uppfattning om i 
vilken utsträckning turisterna ser världen som en enda plats, utan geografiska 
gränser.169 Men omfattningen på den globala turismen skulle också kunna tol-
kas som ett mått på i vilken utsträckning människor ser världen som väldigt 
många olika platser, med geografiska gränser däremellan. Att det, bland annat, 
är just det som gör resandet attraktivt. En mycket viktig aspekt av turismen är 
överbryggandet av avstånd, att det är något som sker på ett visst avstånd från 
hemmet. Cohen påpekar att detta avstånd har betydelse såväl ur ett geografiskt 
som ur ett sociologiskt perspektiv, då det geografiska avståndet implicerar 
något främmande och annorlunda. Att resa långt betyder att stå inför något 

164 Lalander, P och T Johansson (1999): Ungdomsgrupper i teori och praktik, s 114. Studentlitteratur, Lund. 
165 Munt, I (1994): ”The ’other’ postmodern tourism: Culture, travel and the new middle classes”. I: Theory, 
Culture & Society, 11, s 101–123. 
166 Frändberg, L (2000): Fritidens globalisering ur ett rörlighetsperspektiv: En kunskapsöversikt. KFB-rapport 2000:31, 
Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm. 
167 Williams, S (1998): Tourism geography. Routledge, London och New York. 
168 Ryan, C (1998): ”The travel career ladder: An appraisal”. I: Annals of Tourism Research, 25:4, s 936–957. 
169 Waters, M (1995): Globalization. Routledge, London och New York. 
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nytt, någon form av förändring.170  Ley talar om att geografisk rörlighet är 
värdefull bland annat därför att den ger möjlighet till rumslig och social inter-
aktion. Genom att överbrygga avstånd får individer belöning i form av upple-
velser, som det ”mindre” rummet inte kan erbjuda.171

4.1.1  Att söka det orörda och ostörda 

Ett intressant fenomen i turismresandet är de så kallade oberoende resenärer-
nas strävanden efter att finna autentiska människor och autentiska platser. 
Detta kan ses som en utvecklingstendens inom turistresandet, även om många 
av de resenärer som ägnar sig åt detta inte skulle benämna sig själva turister. 
För dem handlar resandet nämligen delvis om att ta avstånd från turismin-
dustrin och det resande den står för. Frändberg menar att resorna och platser-
na har blivit ett sätt att uttrycka vem man är. Hon skriver: 

Främmande platser, och resor till dessa, har med andra ord blivit en central del 
av den kulturella konsumtionen, med vars hjälp vi signalerar smak, livsstil och 
värderingar till vår omgivning.172

Andersson menar att det för resenärerna är mycket viktigt att upptäcka den 
verkliga världen, att det de upplever är autentiskt och inte något som är kon-
struerat för att passa turister. Andersson definierar en resenär som en som ”på 
egen hand bestämmer sin resrutt, sitt färdsätt, hur länge hon stannar på de 
platser hon besöker och var och hur hon bor”. Detta sätt att resa sker i kon-
trast till den traditionella charterresan. Tidsdimensionen blir därigenom cen-
tral, att hinna till en viss plats innan det blir för sent, det vill säga innan mass-
turismen hittar dit.173

Det är med andra ord betydelsefullt för dessa resenärer att inga (andra) turister 
är där samtidigt. Helst skall inga (andra) turister ha varit där tidigare heller. 
Urry talar om en det finns en gräns där ett turistmål förlorar sin attraktivitet på 
grund av att det kommer allt för många besökare.174 Resandet kan betraktas 
som ett socialt system av resenärer, där massan följer efter pionjärerna och 
härmar deras beteende. Shaw och Williams talar om en successiv geografisk 

170 Cohen, E (1995): ”Contemporary tourism – trends and challenges: Sustainable authenticity or contrived  
post-modernity?” I: Butler, R och D Pearce (red): Change in tourism: People, places, processes. Routledge, London 
och New York. 
171 Ley, D (1983): A social geography of the city. Harper & Row Publishers, New York. 
172 Frändberg, L (2000): Fritidens globalisering ur ett rörlighetsperspektiv: En kunskapsöversikt, s 39. KFB-rapport 
2000:31, Kommunikationsforskningsberedningen, Stockholm. 
173 Andersson Cederholm, E (1999): Det extraordinäras lockelse: Luffarturistens bilder och upplevelser, s 63. Arkiv 
avhandlingsserie 51, Arkiv förlag, Lund. Se också Desforges, M (1998): ”’Checking out the planet’: Global 
representations/local identities and youth travel”. I: Skelton, T och G Valentine (red): Cool places: Geographies of 
youth cultures. Routledge, London och New York.  
174 Urry, J (1990): The tourist gaze: Leisure and travel in contemporary societies. SAGE Publications, London. 
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förskjutning, genom vilken den rumsliga åtskillnaden mellan olika sociala 
grupper upprätthålls. De som först kommer till en ort tillhör ofta de mer 
resursrika grupperna, där sökandet efter det autentiska är centralt. När fler 
resenärer/turister hittar till destinationen väljer de som var där först att söka 
sig vidare till nya oexploaterade destinationer.175 De unga spelar här en särskilt 
betydelsefull roll. Urry har etablerat begreppet turistblick. Den romantiska 
turistblicken innebär ett sökande efter det autentiska, en längtan att komma 
först (i det här fallet före turisterna) till en plats. Han menar att detta är en 
förklaring till den centrifugala tendens som turismresandet uppvisar. Den 
kollektiva turistblicken står däremot för ett mer oengagerat och passivt be-
traktande av nya platser. I en förenklad polarisering av dikotomin rese-
när/turist står den förra för den romantiska turistblicken, den senare för den 
kollektiva turistblicken.176

4.2  Unga svenskars resande 

Resandet kan tillmätas en särskild betydelse som en del i att finna sig själv, 
vilket kan vara lika viktigt som att finna andra människor och platser. Hos 
många ungdomar är reslusten stor och längtan ut i världen pockande. Lalander 
och Johansson skriver att: 

Amerika, Australien, Asien eller Afrika är inte längre för svenska ungdomar 
något okänt och främmande, som man vet att man aldrig kommer att få upp-
leva. Snarare är det så att många ungdomar har erfarenheter från andra länder 
och kanske till och med ser sig som kosmopoliter, med hela världen som verk-
samhetsfält. Detta märks bland annat om man studerar ungdomars resvanor.177

Hartmann menar att unga människor som lever i Sverige i hög grad är påver-
kade av influenser som individualisering och internationalisering. De blir in-
fluerade under sin uppväxt och i vilka framtidsplaner de har. Resandet har 
därför kommit att betraktas som en central del i många ungas livsstilar.178

Även Chisholm med flera anser att något som utmärker många unga i Europa 
är att de är öppna mot omvärlden, de vill uppleva och lära sig mer om andra 
sätt att leva. Ett sätt att få tillfälle att göra det är att resa på semesterresor till 
andra länder.179

175 Shaw, G och A Williams (1997): Critical issues in tourism: A geographical perspective. Blackwell Publishers, Ox-
ford.
176 Urry, J (1990): The tourist gaze: Leisure and travel in contemporary societies. SAGE Publications, London. 
177 Lalander, P och T Johansson (1999): Ungdomsgrupper i teori och praktik, s 13. Studentlitteratur, Lund. 
178 Hartmann, J (1995): ”The significance of youth mobility and travel in Western Europe: The case of Swe-
den”. I: CYRCE (red): The puzzle of integration: European yearbook on youth policy and research vol 1/1995. München. 
179  Chisholm, L m fl (1995): ”What does Europe mean to me? Dimensions of distance and disillusion 
amongst European students”, s 22. I: CYRCE (red): The puzzle of integration: European yearbook on youth policy and 
research vol 1/1995. München.
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Åren 1982–83 hade 42 % av dem som var mellan 16 och 24 år gjort en resa 
utomlands som sträckte sig över minst en vecka. När samma fråga ställdes för 
åren 1990–91 hade lite drygt hälften, 52 %, gjort en sådan resa. De resvane-
undersökningar som gjorts pekar dessutom på att de resandes destinationer 
differentierats över tid; Västeuropa, USA och Afrika har fått en mindre andel 
besök medan Norden, Östeuropa och övriga världen ökat sina andelar från 
1978 till 1995. Skillnaderna var dock inte särskilt stora mellan de båda mättill-
fällena och Västeuropa och Norden var fortfarande klart dominerande. Det 
fanns vissa mindre skillnader mellan könen, kvinnorna reste i något större ut-
sträckning till utomnordiska länder.180

Siffror från Etour visar att de flesta resorna under 1990-talets senare del gick 
till Nordeuropa följt av Sydeuropa och Östeuropa. Detta gällde bland de unga 
likväl som för den övriga befolkningen. De unga dominerade däremot resorna 
till destinationer i Asien, Oceanien, Afrika och Amerika. De unga drömde i 
större utsträckning än vad de äldre gjorde, om att resa till Australien, Nya 
Zeeland och Amerika.181 SAS har låtit intervjua 3000 skandinaviska ungdomar 
i åldrarna 15–26 år, varav 1000 i Sverige. Det populäraste resmålet för de 
svenska ungdomarna sommaren 2002 var Thailand, följt av Grekland och 
Spanien. På frågan om vart de planerade att resa så toppades listan av Grek-
land, följt av Spanien och Danmark. De främsta motiven till att resa utom-
lands uppgavs vara sol och bad, avkoppling samt nattliv. Nästan nio av tio av 
de tillfrågade tyckte att det var viktigt att resa utomlands ibland för att må bra. 
Det var särskilt viktigt för flickorna och för dem i 15–18-årsåldern.182

4.3  Norrländska ungdomar om resande och resmål  

Följande avsnitt bygger på enkätstudien Kartläggning av unga människors geogra-
fiska rörlighet där en del behandlade just ungdomarnas tidigare erfarenheter 
samt önskemål inför framtiden vad det gällde semesterresor till utlandet. 
Resultatredovisningen är uppdelad i två delar. De tidigare erfarenheterna dis-
kuteras först, planerna och drömmarna för framtiden därefter.

180 Ungdomsstyrelsen (1999): Svensk ungdomsstatistik. Ungdomsstyrelsens utredningar 17, Stockholm.  
181 Svensk, G (2003): ”Framtidens unga resenärer”. I: Svenska Turistföreningen: Resenär – inte turist! Om ungdo-
mar, resor och drömmar. Stockholm. 
182 SAS (2002): Ungdomars resor och resedrömmar. Stockholm. Här finns en intressant poäng som säger något om 
vilken bild som skapas av svenska ungdomar. Studien har refererats i dags- och kvällspress. Undersökningen 
som genomförts av Gallup, på uppdrag av SAS, ”har genomförts med ungdomar i åldern 15–26 år som har 
rest utomlands minst en gång det senaste året”. I rapporten talas dock om svenska ungdomar som om det 
skulle gälla alla, vilket det faktiskt inte gör. De redovisar också hur stor andel av ungdomarna som inte har 
rest utomlands det senaste året och eftersom undersökningen vände sig till ungdomar som rest utomlands 
minst en gång under föregående år vore det väl konstigt om det inte skulle stå 0 %.  
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4.3.1  Erfarenheter av internationell turism 

En mycket liten andel av ungdomarna i Boden, Kramfors och Umeå angav att 
de aldrig hade varit utomlands på semester, varken tillsammans med sina för-
äldrar eller på egen hand eller tillsammans med andra än föräldrarna. Dessa 
hade inte heller arbetat eller studerat utomlands eller stadigvarande bott med 
familjen utomlands. Tabell 4.1 visar hur många resor ungdomarna gjort till 
utlandet, tillsammans med sina föräldrar eller på egen hand/tillsammans med 
andra än föräldrarna. Ungefär fyra av tio hade rest en till tre gånger utomlands 
i sällskap med sina föräldrar. Halva gruppen hade rest på utlandssemester med 
sina föräldrar minst fyra gånger. Det var nästan nio av tio som hade gjort 
minst en resa utomlands på egen hand eller med annat sällskap än sina föräld-
rar. Här har naturligtvis ungdomarnas ålder en viss betydelse. Man kan tänka 
sig att de flesta resor som görs under uppväxten görs tillsammans med åtmin-
stone en förälder. Efter gymnasieåldern är det betydligt färre resor som görs 
tillsammans med föräldrarna. Två av tio angav att de hade gjort fler än fyra 
resor på egen hand eller i annat sällskap än föräldrarna. Dessa skulle bland 
annat kunna utgöras av skolresor, sportresor och båtresor till Finland (i första 
hand för gymnasieeleverna i Umeå).   

Tabell 4.1: ”Har Du gjort någon semesterresa utanför Sverige?”. Gymnasieelever 
i Boden, Kramfors och Umeå. I procent. 

                        
Utlandsresor 

 med föräldrar utan föräldrar  
(n=456) (n=419) 

Ja, 1-3 gånger 42 66 
Ja, 4-7 gånger 27 16 
Ja, 8 gånger eller fler 24 4 
Nej 7 14 
Totalt 100 100 

Ser man ser närmare på vilka länder ungdomarna besökt under sina semester-
resor, framträder en mycket klar bild av ett litet antal dominerande länder. Det 
gäller grannländerna Finland, Norge och Danmark samt två stora turistmål vid 
Medelhavet, nämligen Grekland och Spanien. Nära sju av tio av ungdomarna 
hade varit i Finland. Nära hälften av dem hade varit i Norge och/eller Dan-
mark. Nästan lika många hade varit i Grekland och Spanien. Valet av orter för 
undersökningen spelar naturligtvis en viktig roll. Hade exempelvis Östersund 
och Malmö funnits med hade andelen som besökt Finland minskat medan 
andelen som varit i Norge ökat (åtminstone i Östersund) och andelen som 
varit i Danmark likaså (åtminstone bland Malmöungdomarna). Man kan nog 
anta att avståndet fortfarande spelar en viss roll!
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Många av ungdomarna relaterade besök till Medelhavets charteröar till just 
den ö där de varit och inte till det land som den aktuella ön tillhörde. Det 
skrev bara namnet på den ö där de varit och inte landets namn. De var öar 
såväl i bokstavlig som i bildlig betydelse. Det var inte alls lika vanligt att ung-
domarna angav delar av ett land som tillhörde fastlandet. Man kan tala om en 
ö-ifiering av namngeografin, en annan aspekt av de mentala kartorna som be-
stående av öar. Törnqvist skriver att våra mentala kartor består av öar som vi 
känner väl medan området mellan öarna är okänd mark.183

Som framgår av tabell 4.2 är de tio länder som besökts av flest av ungdomar-
na, alla europeiska (Turkiet åtminstone delvis). Det utomeuropeiska land som 
flest hade besökt var USA, där 11 % av ungdomarna hade varit på semester. 
En indelning efter vilka världsdelar ungdomarna hade besökt visade att unge-
fär en av tio hade besökt endast ett eller flera nordiska länder under sina 
semesterresor. Något fler hade inte besökt något nordiskt land (förutom Sve-
rige då), men däremot ett eller flera länder i Europa. Den största gruppen var 
den där man hade besökt ett eller flera länder i Norden samt ett eller flera län-
der i Europa. Ungefär fyra av tio kunde räknas in i den gruppen. Inte någon 
av ungdomarna i undersökningen hade besökt samtliga världsdelar.  

Tabell 4.2: De tio mest besökta semesterländerna, andel som hade besökt 
respektive land. Gymnasieelever i Boden, Kramfors och Umeå.  

I procent.  (n=433) 

Finland 69  
Norge  47  
Danmark 45  
Grekland 43  
Spanien 43  
Turkiet 24  
Tyskland 22  
England  20  
Italien 19  
Frankrike 17  

Vid en jämförelse mellan ungdomar i olika kommuner framträder stora likhe-
ter och bara smärre skillnader. Sammanfattningsvis kan dock eleverna i Kram-
fors sägas vara de minst beresta och eleverna i Umeå de mest beresta. Vid en 
jämförelse mellan pojkar och flickor visar sig flickorna vara något mer beresta. 
Det var en något större andel bland pojkarna som inte hade varit utanför 

183 Törnqvist, G (1993): Sverige i nätverkens Europa: Gränsöverskridandets former och villkor, s 133. Liber-Hermods, 
Malmö.
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Norden. Det var samtidigt fler bland flickorna som hade varit utanför Europa. 
De som hade besökt flest länder/världsdelar var dock alla pojkar. Här går det 
dock inte att säga något mer generellt då det handlar om enstaka individer.

I medeltal hade dessa ungdomar besökt knappt fem länder vardera under sina 
semesterresor. Den största gruppen ungdomar var de som besökt tre olika 
länder på sina semesterresor. Lite drygt 10 % av ungdomarna hade besökt en-
dast ett land (förutom Sverige) under sina semesterresor. Det var ett fåtal av 
ungdomarna, ungefär 5 %, som hade besökt fler än tio länder. Sammanlagt 
nämndes 78 olika länder där någon eller några av dessa ungdomar hade varit 
på semester.
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Figur 4.1: Antal länder som ungdomarna besökt på semesterresor. I procent.  
(n=433)

4.3.2 Planer och drömmar för framtiden  

Det är också intressant att se närmare på till vilka länder ungdomarna ville åka 
när de kunde önska fritt. Vilka drömmar inför framtiden hade de? USA 
nämndes av ett stort antal ungdomar som det land man helst skulle vilja resa 
till. 28 % av de tillfrågade angav USA som det land de allra helst skulle vilja 
resa till. Därefter kom Grekland och Australien. Totalt var det 250 personer 
som nämnde USA som ett av de tre länder som de helst skulle vilja resa på 
semester till. Tabell 4.3 visar de tio länder/destinationer som flest ungdomar 
ville resa till. Vid en sammanräkning av de tre möjliga svarsalternativen nämn-
des totalt 91 länder/destinationer som önskvärda resmål. Jag har här valt att ta 
med även de som inte har svarat enstaka länder utan världsdelar/-gränsöver-
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skridande regioner eller del av ett enskilt land. De flesta av de län-
der/destinationer som nämndes är europeiska. Något färre finns i Asien och 
Sydamerika. Därefter kommer resmål på den afrikanska kontinenten. Vid en 
jämförelse mellan ungdomarna i de olika kommunerna framgår att USA var 
det resmål som ungdomarna i alla de tre kommunerna helst skulle vilja resa 
till. Vid en jämförelse mellan pojkar och flickor framgår att det var pojkarna 
som i störst utsträckning angav USA som det land de allra helst ville resa till. 
37 % av pojkarna angav att de helst vill resa till USA, motsvarande siffra bland 
flickorna var 20 %. Men USA var den klart mest populära destinationen hos 
såväl pojkar som flickor. 

Tabell 4.3: Hit skulle gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå allra 
helst vilja resa.  I procent. (n=451) 

USA  28  
Grekland  9  
Australien  8  
Spanien  4  
England  4   
Italien  3  
Thailand  3  
Afrika  2   
Kuba  2  
Indien  2  
Västindien  2  

Vid en jämförelse mellan tabell 4.2, den faktiska rörligheten, och tabell 4.3, 
den önskade rörligheten, framgår det att om den faktiska rörligheten för 
många hittills hade handlat om resor inom Europa, så hade ungdomarna mer 
vidgade vyer när det gällde att önska sig bort. Frågan handlade om var de ville 
åka och de behövde inte ta någon hänsyn till eventuella hinder, så som kost-
naden. Att flera nära resmål ändå finns med på listan, säger en del om dessa 
destinationers attraktionskraft. Samtidigt kan det vara så att om man inte re-
flekterat så mycket över detta så väljer man något som finns ”nära till hands”. 
Om denna tolkning är korrekt säger ju också det att de inte reflekterat så 
mycket över resmål att resandet heller inte är så viktigt. En annan förklaring 
kan vara att ungdomarna, trots att de hade möjlighet att önska fritt, höll sig 
inom det rimligas gränser. 

Vilka motiv fördes då fram för de olika resmålen? Motiven för varför man 
väljer vissa länder framför andra, är i allra högsta grad intressanta. Med hänsyn 
till diskussionen ovan, så är det få av dessa ungdomar som, åtminstone vid en 
ytlig betraktelse, kan betraktas som sanna resenärer. Det var ett fåtal av dem 
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som angav skäl som kan sägas ha koppling till sökande efter det autentiska. 
Det var snarare charterturism som var den dominerande formen av resande 
bland de nästan femhundra ungdomar som deltog i enkätundersökningen. Här 
har, återigen, åldern betydelse. Dessa ungdomar hade vid studiens genomfö-
rande ännu inte uppnått den ålder då denna form av resande riktigt slår 
igenom. De har med andra ord inte ännu haft möjlighet att bli ”riktiga resenä-
rer”. Deras planer och drömmar inför framtiden säger dock något om vilken 
typ av rörlighet de framförallt såg framför sig. De främsta motiven för att resa 
till valt resmål, redovisas i tabell 4.4. Klimatet på destinationen var ett av de 
främsta motiven. Att ha ett befintligt socialt nätverk, till exempel släktingar 
eller vänner, eller en annan anknytning till ett land, var ett argument som 
vägde lika tungt. Ett nästan lika tungt vägande skäl till val av destination, var 
landets natur och djurliv, att det var vackert där eller att det var en särskild 
plats som lockade. Det senare argumentet skulle antagligen i stor utsträckning 
kunna sorteras in under de tidigare nämnda argumenten.

Tabell 4.4: Därför ville gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå helst 
resa till valt resmål. I procent. (n=361) 

Klimat  9  
Anknytning  9  
Natur/djur  8  
Vackert  7  
En särskild plats som lockar   7  

Att klimatet var det främsta argumentet för att resa till Grekland och Spanien 
var kanske inte oväntat. Samtidigt skulle det ju kunna hävdas att om det var 
klimatet de var ute efter så finns det ju många andra resmål som vore tänk-
bara. Grekland och Spanien har ju dock länge varit de främsta resmålen för 
den svenska charterturismen och har en prisnivå som kan vara överkomlig för 
ungdomar. Mer än hälften av dem som ville resa till Australien angav naturen 
och djuren som ett skäl för att vilja resa just dit. Det främsta argumentet för 
att resa till England var den engelska kulturen. Det är intressant att det var så 
många som ville resa till USA och att så många av dem som ville resa dit 
angav att skälet var att ”det måste man bara se”. Ett annat citat som kan få 
återspegla detta är en elev som ville resa till USA därför att ”man måste väl ha 
sett det antar jag”. Denna typ av argument förekom nästan enbart om USA, 
endast i något enstaka fall anfördes liknande skäl för att besöka ett annat land. 
Det faktum att så många av ungdomarna ville resa till USA och att så många 
av dem angav sådana motiv, kan ses som ett resultat av att många bär på 
drömmar som präglas av att vi i hög utsträckning lever i ett amerikaniserat 
samhälle. Jag har här valt att kalla samla dessa argument under begreppet ame-
rikaniseringsargument. Ungdomar lever dessutom i än högre grad än vuxna ett 
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liv som präglas av USA och den marknad som växt fram där. Wulff menar 
dessutom att egna erfarenheter av USA är en del av att växa upp till en 
modern svensk. Men det är trots allt fortfarande så att inte alla unga männi-
skor har varit i USA och en hel del av dem kommer heller aldrig att åka dit!

And later firsthand knowledge of the big country on the other side of the 
Atlantic through a vacation, a year in high school, as an exchange college stu-
dent or on a more existential endeavour to discover the world is a part of 
growing up to a modern Swede.184

Tabell 4.5: Därför ville gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå resa 
just dit. I procent. 

USA främsta skälet:  amerikaniseringsargument (23) 
Grekland främsta skälet:  klimatet (27) 
Australien främsta skälet: naturen och djuren (53) 
Spanien främsta skälet:  klimatet (32) 
England främsta skälet:  kulturen (30)

Not. Procentsiffrorna inom parenteserna anger hur stor andel av de ungdomar som 
vill åka till ett särskilt resmål som har angett det vanligaste skälet.  

Mindre än hälften av ungdomarna hade konkreta semesterplaner. En överväl-
digande majoritet av dessa, 80 %, angav resmål i Europa som destinationer. 
Ungefär tre av tio av dem som hade konkreta semesterplaner skulle resa till 
Grekland. Spanien, England och USA var de därefter vanligaste destinationer-
na. En del av ungdomarna angav flera länder som mål för resan, ytterligare 
andra angav formen för resan, exempelvis att tågluffa i Europa eller att göra 
en rundresa i Asien. Att avgränsa ett resmål kan med andra ord vara svårt. En 
nationsgräns behöver inte vara det givna geografiska området. De länder som 
ungdomarna angav kan därför vara ensamma destinationer under en resa eller 
en av flera destinationer under en resa. Dessutom kan formen för resandet 
ibland vara mer betydelsefullt än de platser som man under resan har för av-
sikt att besöka.  

Det kan också vara intressant att koppla ihop den redan upplevda rörligheten 
med den önskade rörligheten för att få en uppfattning om de tidigare erfaren-
heterna betydde något för de önskemål som ungdomarna hade inför framti-
den. Fanns det några skillnader mellan de ungdomar som hade rest mer och 
de som hade rest mindre? Vid en jämförelse mellan de ungdomar (97 stycken) 

184 Wulff, H (1992): ”Young Swedes in New York: Workplace and playground”, s 94. I: Lundén, R och E 
Åsard (red): Networks of Americanization: Aspects of the American influence in Sweden. Uppsala Universitet. Almqvist 
& Wiksell International, Stockholm. 
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som hade rest mer (här definierat som de som hade varit till fler än sex länder 
på semester) och de ungdomar (336 stycken) som hade rest mindre (här defi-
nierat som till sex länder eller färre) framgår det att USA var den populäraste 
destinationen i båda grupperna. När djur och natur var det motiv som lyftes 
fram av flest i den grupp som rest mer, var klimatet och tidigare anknytning 
de motiv som flest i den grupp som rest mindre, lyfte fram.

De som hade rest mer var i många avseenden mer internationellt orienterade 
än den senare gruppen. Det var bland annat så att bland dem som hade rest 
mer, var det en större andel som hade egna erfarenheter av att bo utomlands. 
Det var också en större andel som hade föräldrar, syskon och/eller vänner 
som hade bott eller bodde utomlands och som ville studera och/eller arbeta 
utomlands. Dessutom var det så att det var fler i den gruppen som hade kon-
kreta semesterplaner. Slutligen var det också så att det var en större andel i 
den gruppen som trodde att de skulle komma att bo utomlands om fem 
respektive femton år. 

Enkäten innehöll i huvudsak frågor om geografisk rörlighet. Det är emellertid 
inte bara erfarenheter från den egna geografiska rörligheten som betyder något 
för människors bild av omvärlden. Samtidigt som rörligheten blivit mer om-
fattande så behöver människor inte alls resa för att ta del av information om 
världen runt omkring dem. Världen kommer till dem istället. Som Holst Kjaer 
skriver: ”Det är inte nödvändigt […] att ha varit på resa, för ”resten av värl-
den” finns redan i våra föreställningsbilder”.185 Enkäten innehöll en fråga om 
vad dessa ungdomar upplevde vara det som i störst utsträckning påverkat 
deras omvärldsbild. Inte oväntat svarade en mycket stor andel av ungdomarna 
att det var massmedia som i första hand påverkat deras omvärldsbild. Erfaren-
heter från egna resor tillmättes en betydelse av en mycket mindre andel av 
ungdomarna. Ungefär tre av tio menade att egna resor var det som främst på-
verkat den egna omvärldsbilden. Föräldrars och kamraters berättelser var den 
faktor som därefter tillmättes störst betydelse. En mindre andel av ungdo-
marna angav att skolan påverkat deras omvärldsbild. Möten med människor 
tillmättes betydelse av en liten andel av ungdomarna. Det bidrog naturligtvis 
att ungdomarna också visste något om vad de ”borde” svara. Den diskussion 
om medievärldens inflytande som pågår lär väl knappast ha undgått någon.  

Det bör påpekas att en del av ungdomarna i enkätstudien svarade med endast 
en faktor, medan andra angav flera faktorer, som det som främst påverkat 
deras omvärldsbild. En mindre grupp hade tolkat frågan på ett annat sätt, och 
angav istället vad i omvärlden som hade gjort störst intryck på dem. Ett par av 

185 Holst Kjaer, S (1999): ”Vad har du med i ryggsäcken? Berättelser om resten av världen”, s 254. I: O´Dell, 
T (red): Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen. Historiska media, Lund. 
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svaren får exemplifiera detta: ”Den perfekta och spännande bilden av stora 
utländska städer där allt är möjligt” eller ”Att dom flesta har det fattigt.”

Tabell 4.6: ”Vad tror Du är det som främst påverkat Din bild av om-
världen, av andra länder och människorna i  

dessa länder?” I procent. (n=385) 

Massmedia 71 
Egna resor 33 
Föräldrars och kamraters berättelser 15 
Skolan 8 
Möten med människor 4

4.4  Resandets (eventuella) betydelse  

Vilken betydelse har det då att unga människor reser ut i världen och möter 
nya människor och nya platser? Löfgren ser ungdomstidens reslust som en 
avgränsad period i livet, en tid som egentligen inte behöver ha någon större 
betydelse för hur resten av livet kommer att se ut. Till denna uppfattning an-
sluter sig bland andra Hylland Eriksen som menar att även om många ung-
domar reser jorden runt så har de ändå inte rest, då ”de hela tiden talar eng-
elska och knappast alls lär känna de lokala kulturerna”.186 Knudsen påpekar 
vidare att det är många ungdomar som någon gång ägnar sig åt internationella 
aktiviteter men att det ändå inte finns ”några särskilda skäl att förmoda att 
samma människor inte kommer att bli nitiska nationalister, kulturchauvinister 
eller främlingshatare när de en gång slutat resa”.187 Dessa författare tycks med 
andra ord mena att ungdomstidens resande, även om det sker utanför char-
terturismens bojor, har liten betydelse när de unga kommer hem igen och 
fortsätter sina liv. Löfgren skriver: 

I skilda epoker har det funnits en föreställning om att det nya massresandet – 
1800-talets migration, 1900-talets turistströmmar eller 1980-talets tågluffare – 
skulle skapa en ny värld av kosmopoliter och internationalister. Men idag sitter 
de flesta av 1970-talets tågluffare som småbarnsföräldrar i radhuslängorna. 
Ungdomstidens uppbrottslängtan och reslust kan ofta bli till en inkapslad 
Sturm-und-Drang-period i livscykeln utan större konsekvenser för det vidare 
livet.188

186 Hylland Eriksen, T (1994): ”Diskussion”, s 112. I: Hemer, O (red): Kulturen i den globala byn. Aegis Förlag, 
Lund. 
187 Knudsen, A (1994): ”Maffia som civilt samhälle: En integrationsform på understatlig nivå”, s 96. I: Hemer, 
O (red): Kulturen i den globala byn. Aegis Förlag, Lund. 
188 Löfgren, O (1997): ”Att ta plats: Rummets och rörelsens pedagogik”, s 31. I: Alsmark, G (red): Skjorta eller 
själ? Kulturella identiteter i tid och rum. Studentlitteratur, Lund. 
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Kihlgård menar däremot att ungdomarna på grund av praktiska skäl i viss ut-
sträckning följer i varandras fotspår, men att de faktiskt är nyfikna på, och vill 
möta en annan verklighet än den de normalt lever i.189 Urry menar att det 
finns två effekter av internationell turism som kan vara mycket betydelsefulla i 
sammanhanget.

First, it produces international familiarisation/normalisation so that those from 
other countries are no longer seen as particularly dangerous and threatening – 
just different and this seems to have happened on a large scale in Europe in 
recent years. 
Second, there is the generation of cosmopolitanism amongst at least some 
travellers. Living in the modern world is taken to a new level with cosmopol-
itanism, with a willingness of people to open out to others who live elsewhere. 
Cosmopolitanism involves an intellectual and aesthetic stance of openness to-
wards divergent experiences from different national cultures.190

Wallensteen diskuterar turismnäringens roll som fredsfrämjare i och med att 
den ger möjlighet till ökad förståelse människor emellan. Han menar emeller-
tid att denna bild av turismens ”goda roll” är alltför förenklad. Studier har ex-
empelvis visat att turism inte nödvändigtvis behöver betyda att negativa attity-
der förändras i en mer positiv riktning. Turismnäringen kan i sig dessutom ge 
upphov till konflikter.191

Hur kommer då framtidens resande att se ut? Kan de oberoende resenärerna 
finnas kvar när turismindustrin nått till varje avlägset hörn (nåja …) på vår 
jord? Går ett högrörligt samhälle egentligen ihop med unika platser? Kanske 
kommer den allra närmaste framtiden att innebära en kapplöpning de sanna 
resenärerna emellan, för att komma först till de orörda (i någon bemärkelse) 
platser som eventuellt finns kvar på vår jord. En framtidsbild som ibland 
målas upp är att den moderna tekniken, exempelvis den virtuella verkligheten, 
kommer att innebära att människor inte längre behöver resa i det geografiska 
rummet, de kan istället resa i det virtuella rummet. Cohen ställer sig frågan om 
någon behöver resa mer om alla erfarenheter blir platslösa, om erfarenheter 
kan fås virtuellt var som helst i världen.192 Detta förutsätter dock att platsen i 
sig inte också kan vara en erfarenhet, en upplevelse, och att resandet dessutom 
är det, framförallt för de unga. Kanske bör det ifrågasättas hur mycket av de 

189 Kihlgård, P (1994): ”Världslitteratur och resandekultur”. I: Hemer, O (red): Kulturen i den globala byn. Aegis 
Förlag, Lund. 
190 Urry, J (1995): Consuming places, s 166f. Routledge, London och New York. 
191 Wallensteen, P (2001): ”Turism, krig och fred”. Etour: På resande fot: 23 forskare skriver om turism och upplevel-
ser. Sellin & Partner Bok och Idé AB, Stockholm. 
192 Cohen, E (1995): ”Contemporary tourism – trends and challenges: Sustainable authenticity or contrived 
post-modernity”. I: Butler, R och D Pearce (red): Change in tourism: People, places, processes. Routledge, London 
och New York. 
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behov som resandet idag tillfredsställer, som kan tillfredsställas genom sådana 
resor. Resandet fyller ju många olika funktioner. Den nya tekniken kanske 
tvärtom genererar mer resande, genom att människors intresse och nyfikenhet 
för andra platser väcks. Hannertz menar att media bidrar till att göra alla män-
niskor lite av kosmopoliter, och att det kanske kommer att bli möjligt att bli 
kosmopolit utan att behöva resa.193

4.5  Avslutning 

Det är inte bara den plats som en människa kommer från som säger något om 
vem hon är, utan också platsen dit hon är på väg och sättet hon tar sig dit på. 
Att resa till andra länder har betydelse. Inte bara som avkoppling utan också 
som ett sätt att finna sig själv och ett led i den personliga utvecklingen. Precis 
som för den mer vardagsnära fritiden så kan det internationella resandet be-
traktas som en konsumtionsvara eller som en investering för framtiden. För 
de som vill kalla sig resenärer snarare än turister är det senare viktigare än det 
förra. Kanske kan man också säga att platsen är viktigare för dem än för tu-
risterna. För en del som reser utomlands är inte resmålet i sig särskilt centralt. 
Resan är ett medel för att uppnå något, det är det som resan ska ge som är det 
viktigaste. För en som i första hand vill bada, sola och koppla av spelar det 
kanske mindre roll var badstranden ligger. För resenärerna blir dock rummet 
något centralt. Det finns idag möjligheter att resa till snart sagt varje avlägsen 
utpost på jordklotet och för en del unga är det viktigt att nå ut till dessa före 
”alla andra”. Tidsdimensionen är, bland annat därför, central.  

Många av de gymnasieelever som deltog i enkätundersökningen hade varit 
utomlands både en och flera gånger. Samtidigt kan det konstateras att det 
fanns ungdomar som inte hade så omfattande erfarenheter av resor till andra 
länder. Detta tror jag att det är viktigt att understryka i tider då de unga gärna 
framställs som mycket beresta. Denna bild bör nyanseras. Vidare framkom att 
många av ungdomarna ville ut och resa igen. Ungdomarnas tidigare erfaren-
heter av semesterresor utomlands handlade i stor utsträckning om resor till de 
nordiska grannländerna samt till Grekland och Spanien. I genomsnitt hade 
ungdomarna i undersökningen besökt nästan fem länder på sina semester-
resor. Den största gruppen utgjorde dock de som hade varit till tre olika län-
der. Ett land som inte så många hade varit i men som många ville besöka var 
USA. Av de resmål eleverna angav att de ville resa till och de orsaker de upp-
gav som anledningar till att resa just dit, kan man säga att resenärerna inte var 
synliga bland dessa elever. Här fanns fler turister än sanna resenärer. Det ger 
också en bild av att resandet i sig kan vara tillräckligt, att motiv som sol och 

193 Hannertz, U (1992): Cultural complexity: Studies in the social organization of meaning, s 255. Columbia University 
Press, New York. 
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bad fortfarande kan göra sig gällande. En annan faktor som har betydelse är 
att dessa ungdomar var unga och rimligtvis inte hade haft så många möjlighe-
ter att resa på egen hand.  

Det mobilitetskapital som diskuterades i avslutningen av föregående kapitel, ett 
kapital som byggs upp genom rörlighet i vardagen, kan byggas på genom den 
mobilitet som diskuterats i det här kapitlet. Utvecklingen från 1800-talet känns 
igen även idag. När resandet spreds till en större del av befolkningen räckte 
det inte längre att göra en resa, det blev allt viktigare att också göra den på rätt 
sätt. Detta är minst lika viktigt idag för många människor och resandet har 
blivit en betydelsefull del av många människors liv. Varför, hur och vart man 
reser säger något om vem man är och om vem man vill vara. Nu som på 
1800-talet. Att resa, framförallt att resa på rätt sätt, är en investering i den 
form av kapital eller resurs som mobiliteten utgör. Identitetsmobilitet är ett be-
grepp för att mobilitet kan ses som ett uttryck för den personliga identiteten, 
hur och var man reser säger något om vem man är. Mobilitetsidentitet är ett be-
grepp för att mobilitet, att vara rörlig, för en del människor är en central del av 
deras identitet.

Som diskuterades i kapitel ett kan de olika former av mobilitet som behandlas 
i avhandlingen påverka varandra. I det kapitel som kommer härnäst diskuteras 
en annan form av mobilitet, nämligen svenska studenters som läser en del av 
sin utbildning utomlands. Det skulle kunna betraktas som något mellan 
hemma och borta. Om man går efter World Tourist Organizations definition 
av en turist skulle dessa studenter kunna betraktas som turister. Men eftersom 
de stannar borta en relativt lång period på en och samma plats kan det snarare 
vara så att den platsen utvecklas mot ett hemma, att det inte känns riktigt lika 
mycket borta längre. 
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5  Någonstans mellan hemma och borta

I kapitel fem är en annan form av bortavistelse än den som beskrevs i kapitel 
fyra i fokus. Ett fenomen som fått en allt större betydelse, såväl i Sverige som 
internationellt, är studenter som förlägger hela eller delar av sin högre utbild-
ning till ett utländskt lärosäte. Utlandsstudier kan betraktas som ett isolerat 
fenomen, men det kan också betraktas som en form av mobilitet vilken kan 
leda till andra former av mobilitet eller i sin tur har kommit till som en följd av 
någon annan form av mobilitet (se första kapitlet). Utlandsstudier är också 
något som lyfts fram i den politiska retoriken som ett exempel på en interna-
tionell erfarenhet som så många som möjligt bör ha. I det europeiska 
sammanhanget lyfts utlandsstudier fram som ett led i att stärka den europeiska 
identiteten och att öka den europeiska integrationen. 

Det finns starka skäl för att studera gruppen studenter som läser utomlands. 
De är många till antalet och trots att utlandsstudier i den form som diskuteras 
här är temporär art kan den få ”permanenta följdverkningar”. Li med flera 
konstaterar till exempel, efter att ha studerat Hongkong-studenter som läser i 
Storbritannien, att många av studenterna faktiskt stannar utomlands efter av-
slutad utbildning.194 Här ser förhållandena naturligtvis olika ut beroende på 
vilka länder som är inblandade i utbytet. King och Ruiz-Gelices menar att stu-
dentmigrationen är en viktig del av mobiliteten i världen, framförallt av mobi-
liteten bland den högutbildade arbetskraften. Det är med andra ord viktigt att 
få en ökad förståelse för hur den här formen av mobilitet hänger samman 
med andra former av mobilitet och vilken betydelse utlandsstudier kan tänkas 
ha för enskilda individers framtida migrationsbeslut. Sannolikheten att dessa 
kommer att vara geografiskt mobila över nationsgränser är större än vad den 
är för de studenter som inte har läst utomlands.195

Fassman och Münz ser eliter som migrerar som den minst synliga gruppen 
bland migranter. Detta därför att de inte betraktas som ovälkomna av det land 
som de invandrar till. Till denna grupp räknar de bland annat affärsmän, an-
ställda vid multinationella företag, forskare och studenter. De utgör inte den 
största andelen av migranterna i ett västeuropeiskt perspektiv, men förutom 
att de själva migrerar kan de också bidra till en ökad migration i andra grup-

194 Li, F L N m fl (1996): ”Migrating to learn and learning to migrate: A study of the experiences and inten-
tions of international student migrants”. I: International Journal of Population Geography, 2, s 51–67. 
195 King, R och E Ruiz-Gelices (2002): International student migration and the European ’Year Abroad’: The effects on 
European identity and subsequent migration behaviour. Konferensbidrag presenterat vid ’First International Confer-
ence on Population Geographies’, University of St. Andrews 19–23 juli 2002. Se också King, R (2002): ”To-
wards a new map of European migration”. I: International Journal of Population Geography, 8:2, s 89–106 och 
Koser, K och J Salt (1997): ”The geography of highly skilled international migration”. I: International Journal of 
Population Geography, 3:4, s 285–303. 
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per.196 Men om dessa eliter är mindre synliga när de invandrar så kan man säga 
att de är desto mer synliga när de utvandrar. Detta beläggs bland annat genom 
diskussionerna om brain-drain. Begreppet brain-drain började användas under 
1960-talet för att sätta ord på den oro som fanns i Storbritannien när många 
välutbildade människor lämnade landet för att emigrera till USA. Under 1970-
talet användes begreppet främst i diskussioner kring konsekvenserna av att 
unga, välutbildade människor lämnade sina hemländer i tredje världen för att 
bosätta sig och arbeta i främst Australien, Nordamerika samt Västeuropa. 
Läkare, sjuksköterskor och ingenjörer är några exempel på yrkesgrupper som 
uppmärksammades i detta sammanhang. Begreppet användes också i ett 
svenskt sammanhang, då gällde det utflyttningen från Norrlands inland. 

Om alltför många av de studenter som åker utomlands för att studera inte 
återvänder till sitt hemland kan det för det enskilda landet innebära att det 
drabbas av en brain-drain. Castles och Miller menar dock att de flesta trots allt 
återvänder och att de då, dessutom, får en betydelsefull roll i teknologiska och 
kulturella utbyten länder emellan.197 Naturligtvis kan även de studenter som 
stannar i ”värdlandet” senare komma att få en positiv betydelse för sitt hem-
land, inte minst genom sina nätverk med noder såväl i det gamla som i det nya 
hemlandet. I kapitel sex återkommer jag till debatten om högutbildades ut-
vandring från Sverige.  

5.1  Internationalisering av högre utbildning 

Den högre utbildningen har i alla tider befunnit sig i ett sammanhang där 
kontakter över nationella gränser varit betydelsefulla. Universiteten har allt-
sedan tillblivelsen under medeltiden varit forum för möten mellan människor 
från olika länder. Idag betonas alltmer vikten av sådana internationella utbyten 
och kontakter.198 Under senare tid har denna gränsöverskridande miljö än mer 
kommit att lösgöras från sina nationella bindningar. Sörlin talar om att den 
högre utbildningen håller på att ”avnationaliseras”. Detta kan se olika ut för 
olika länder bland annat beroende på hur stort landet är. Sörlin lyfter fram ett 
antal indikatorer som visar på detta; bibliometriska data, forskningsfinansie-
ring, samarbetsavtal, internationella mötesplatser för forskning samt forskar- 
och studentrörlighet.199 Broady och Börjesson skriver att internationalisering 
har blivit ett ”catchword in the Swedish educational discourse” och att ut-

196 Fassman H. och R. Münz (red) (1994): European migration in the late twentieth century: Historical patterns, actual 
trends and social implications. Edward Elgar, Laxenburg, Österrike. 
197 Castles S och M J Miller (1993): The age of migration: International population movements in the modern world. Mac-
Millan, London. 
198 Cederlund, K (1995): Universitet i internationella nätverk. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk 
geografi vid Lunds universitet, Rapporter och Notiser 140, Lund. 
199 Sörlin, S (1996): Universiteten som drivkrafter: Globalisering, kunskapspolitik och den nya intellektuella geografin. SNS 
Förlag, Stockholm. 
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landsstudier kan betraktas som en investering i transnationella resurser för de 
studenter som väljer att förlägga en del av sin högre utbildning till ett ut-
ländskt lärosäte. Exempel på sådana resurser är språkkunskaper, att bli berest 
och att skapa ett socialt nätverk utomlands.200 Högskoleverket lyfter fram vär-
det av att svenska studenter har sådana transnationella resurser.  

En generell förutsättning för Sveriges internationella kompetens inför 2000-
talet är inledningsvis att den svenska högskoleutbildningen, oavsett inriktning, 
ligger på en internationell nivå. […] Många av de studenter som kommer att 
utexamineras under 2000-talets första decennier kan snabbt komma att vara 
verksamma i andra länder. Detta som en följd av den allmänna internationali-
seringen men också som en konsekvens av att svenska företag under de när-
maste åren förväntas göra allt fler direktinvesteringar i länder utanför Europa 
efter en period av Sverigebaserade operationer.201

Utlandsstudenterna har ökat i antal under de senaste decennierna. År 1971 var 
det 485 000 studenter som studerade i ett annat land år 1971 jämfört med 1 
300 000 studenter som studerade utomlands läsåret 1993/94. Siffror från 
UNESCO visar att 1 600 000 studenter på college och universitetsnivå läste 
utomlands 1996. Av dessa läste hälften i Europa, 37 % i Nordamerika och 
7 % i Australien. Det är också betydligt fler svenska studenter som läser utom-
lands nu jämfört med tidigare, de svenska universiteten arbetar med att er-
bjuda utlandsstudier som ett led i utbildningen och det är ett politiskt mål att 
minst 10 % av de svenska studenterna bör ha läst utomlands under en pe-
riod.202 Siffror från Centrala studiestödsnämnden visar hur antalet studenter 
som tar med sig studiemedel för att läsa utomlands har ökat. Som figur 5.1 
visar har det dock skett en avmattning under senare år. Studiemedelsreformen 
från 1989, vilken innebar att svenska studenter fick ta med sig sina studieme-
del utomlands samt att Sverige började delta i Europeiska Unionens utbild-
ningsprogram, är förklaringen till att det under 1990-talet skedde en så drama-
tisk ökning av det internationella utbytet. Högskoleverket skriver att 
”[u]ppfattningen om utlandsstudier kom därmed att förändras från kuriosa till 
kvalitet”.203

200 Broady, D och M Börjesson (1997): Transnational Strategies in Swedish Higher Education. Konferensbidrag 
’Europe Researched Conference’. Prag, Tjeckien 17–19 oktober 1997. 
201 Högskoleverket (1998): Utbildning och forskning för strategisk internationalisering: Redovisning av ett regeringsuppdrag, 
s 26. Stockholm. 
202 Sörlin, S (1996): Universiteten som drivkrafter: Globalisering, kunskapspolitik och den nya intellektuella geografin, s 41f.
SNS Förlag, Stockholm. 
203 Högskoleverket (1998): Utbildning och forskning för strategisk internationalisering: Redovisning av ett regeringsuppdrag.
Högskoleverkets rapportserie 1998:16R, Stockholm. 
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Figur 5.1: Antal utlandsstuderande med studiemedel läsåren 1980/1981-2000/2001.
 Avser studerande på eftergymnasial nivå, inkluderande både grundutbild-

ning och forskarutbildning.
Källa: CSN, FoU-enheten 2002-06-10. 

Siffror från Högskoleverket visar att omkring sextusen svenska studenter 
under år 2000 reste till ett annat land som ett led i det internationella utbytet 
inom grundutbildningen. Den största delen av de svenska studenter som läser 
utomlands reser dock som så kallade free movers. Som free movers räknas de 
studenter som själva ordnar sin utbildningsplats och finansierar sin utländska 
utbildning med studiemedel från Centrala studiestödsnämnden. Det är fler 
kvinnor än män som studerar utomlands och de är i allmänhet yngre när de 
åker iväg, jämfört med männen. Nio av tio av de studenter som väljer att läsa 
utomlands är lite drygt 20 år. De har läst ungefär en till fyra terminer vid hög-
skola eller universitet i Sverige innan de ger sig iväg. 204

Figur 5.2 visar de svenska studenternas fördelning på de olika världsdelarna 
läsåret 2000/2001. Som framgår av figuren reser den absolut största andelen 
till ett annat europeiskt land. Att en svensk student studerar i Sydamerika, 
Asien och Afrika är däremot betydligt mer ovanligt, en mycket liten andel av 
de svenska studenterna väljer att förlägga sina utlandsstudier dit. De två ab-
solut populäraste länderna för svenska studenter läsåret 2000/2001 var USA 
och Storbritannien, därefter kom Spanien, Frankrike och Australien. Kopp-

204 Högskoleverket (2001): Universitet och högskolor – Högskoleverkets årsrapport 2001. Stockholm. 
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lingen mellan de språk som talas i dessa länder svenska ungdomars språkkun-
skaper är naturligtvis av avgörande betydelse. Olika länders popularitet som 
värdländer för svenska utbytesstudenter varierar dock över tid. Ett exempel är 
Tyskland som tog emot nästan 700 studenter läsåret 1995/1996, vilket gjorde 
landet till det femte största mottagarlandet det året. Sex år senare var antalet 
studenter nere i 500 och Tyskland det året det nionde största mottagarlandet. 
Storbritannien och Australien är exempel på länder som däremot ökade under 
samma period. Det var fem gånger så många gånger svenska studenter som 
studerade i Australien i början av 2000-talet jämfört under mitten av 1990-
talet.
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Figur 5.2: Antal studiemedelstagare i utlandsstudier läsåret 2000/2001 fördelat på 
delar av världen 

Källa: CSN, FoU-enheten 2002-06-09. 

Wikhall hävdar att många unga vill läsa vid en högskola nära hemorten, men 
att förhållandet är ett annat när det gäller utlandsstudier kan det geografiska 
avståndet bli en möjlighet istället för en restriktion.205 Utlandsstudier bör med 
andra ord betraktas ur ett annat perspektiv än de vanliga studierna när det 
gäller val av destination. Cederlund konstaterar å andra sidan att det för många 
studenter är viktigt att utlandsstudierna inte förläggs för långt bort från Sve-
rige. Hon menar att såväl den geografiska som den kulturella närheten har 

205 Wikhall, M (2001): Universiteten och kompetenslandskapet: Effekter av den högre utbildningens tillväxt och regionala  
spridning i Sverige. Meddelanden från Lunds universitets geografiska institution, Avhandlingar nr 142, Lund. 
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betydelse för vilket land studenterna väljer.206 Att det är så få studenter som 
väljer att förlägga sina studier till Afrika, Asien eller Latinamerika är något som 
Högskoleverket vill se en förändring av då de anser att det är viktigt att ”[d]en 
generation som skall ansvara för Sveriges relationer med omvärlden på 2000-
talet måste känna sig hemma i den stora världen och inte bara bland dem som 
lever under liknande förhållanden som vi själva gör”.207 Det är stora skillnader 
mellan olika högskolor och universitet i Sverige i hur många studenter de 
skickar ut för utlandsstudier. Ett mått som Högskoleverket använder är antalet 
utresande studenter i procent av antalet förstagångsexaminerade. För att ta 
några exempel: Handelshögskolan i Stockholm uppvisade en andel på 53 % 
för läsåret 2000/2001 medan Lärarhögskolan i Stockholm uppvisade en andel 
på 5 %. Genomsnittet för alla högskolor och universitetet i landet låg på 19 %. 
Umeå universitet låg nära riksgenomsnittet med en andel på 17 %.208

En studie från Internationella programkontoret för utbildningsområdet visar att det 
främsta skälet till att studera utomlands var att de deltagande studenterna ville 
förbättra språkkunskaperna. Att uppleva en annan kultur, intresse för det 
aktuella landet, personlig utveckling samt att det ledde till förbättrade möjlig-
heter på arbetsmarknaden var andra aspekter som lyftes fram som betydelse-
fulla. En mindre grupp angav att det helt enkelt var kul och att det var skönt 
att komma bort från den grå vardagen ett tag. Vilka skäl lyfte då de studenter 
som valt att inte förlägga en del av sin utbildning utomlands fram som för-
klaring till detta val? Det främsta skälet var att de inte ville avbryta sin utbild-
ning i Sverige. Att de planerade att arbeta/resa utomlands, hade för lite infor-
mation om att studera utomlands, inte var motiverade samt att de hade en 
partner/familj som de inte ville lämna var andra betydelsefulla faktorer för 
den senare gruppen av studenter.209

Börjesson har intervjuat företrädare för högskolor och universitet i Stockholm 
samt studenter från dessa utbildningsinstitutioner vilka tillbringat en del av sin 
studietid i ett annat land. Studien visar att skilda lärosäten har hunnit mycket 
olika långt i sin internationaliseringsprocess. De lärosäten som Börjesson be-
nämner de dominerande; Handelshögskolan, Karolinska institutet, Konstfack 
samt Kungliga tekniska högskolan, hade hunnit längre med internationalise-
ringsarbetet. De hade nått de uppsatta målen i andel utresande studenter och 
hade därför möjlighet att satsa på exempelvis utbyte för de vid lärosätet verk-

206 Cederlund, K (1999): Universitet: Platser där världar möts. SNS Förlag, Stockholm. 
207 Högskoleverket (1998): Utbildning och forskning för strategisk internationalisering: Redovisning av ett regeringsuppdrag, 
s 15. Stockholm. 
208 Högskoleverket (2002): Universitet och högskolor – Högskoleverkets årsrapport 2002. Stockholm.  
209 Internationella programkontoret för utbildningsområdet (2002): Sveriges deltagande i Erasmus: Analys och 
förslag till åtgärder i syfte att öka rörligheten bland studenter och lärare. Internationella programkontorets skriftserie nr 
7, Stockholm. 
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samma lärarna. De dominerade lärosätena däremot hade inte hunnit lika långt 
med sitt internationaliseringsarbete och hade dessutom vissa svårigheter i ar-
betet att få sina studenter att läsa en del av sin utbildning vid ett utländskt 
lärosäte. 210 Broady och Börjesson menar att det finns stora skillnader i vad 
internationalisering står för, det finns stora skillnader mellan olika sociala 
grupper och också mellan olika utbildningsinstitutioner. Begreppet internatio-
nalisering döljer sociala och kulturella fenomen som är vitt skilda åt. De 
skriver:

It is in fact misleading to use one and the same word to signify a SSE student’s 
and a future top executive’s sojourn at a prestigious MBA-school and a future 
school teacher’s semester at a teacher education college abroad.211

5.2  Norrländska gymnasieelevers inställning till att arbeta och stude-
ra utomlands 

En liten grupp, ungefär en av tolv, bland de gymnasieelever i Boden, Kram-
fors och Umeå som besvarade enkäten Kartläggning av unga människors geografiska 
rörlighet hade tidigare erfarenheter av att arbeta eller studera utomlands. Det 
var en något större grupp, ungefär en av tio, som hade föräldrar som hade ar-
betat och/eller studerat utomlands. Nära två av tio hade ett eller flera syskon 
som hade bott utomlands för att arbeta och/eller studera. Det var med andra 
ord inte någon stor andel av ungdomarna som hade dessa erfarenheter i fa-
miljen. Det var emellertid fler, sex av tio, som hade vänner som hade arbetat 
eller studerat utomlands. 

Många av gymnasieeleverna, nära sju av tio, ville studera vid högskola eller 
universitet någon gång i framtiden. Samhällsvetenskap var det utbildningsom-
råde som lockade flest. Vid undersökningstillfället hade knappt hälften av 
gymnasieeleverna sökt någon form av eftergymnasial utbildning. Av dem som 
angav att de ville läsa vid högskola eller universitet ville knappt hälften läsa en 
del av eller hela sin utbildning utomlands. Om man ser till vilket utbildnings-
område ungdomarna var intresserade av så var det en grupp som skiljde sig 
från de andra och det var de som angav att de i första hand var intresserade av 
att läsa teknik. Av dem var det bara två av tio som uppgav att de ville läsa ut-
omlands. Att det gäller i den grupp av gymnasieelever skall emellertid inte 
läsas som om att det också skulle vara giltigt för alla som vill läsa teknik vid 

210 Börjesson, M (1998): Kampen om det ”internationella”: En kartläggning av transnationella strategier vid högskolor och 
universitet i Stockholm. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15, ILU, 
Uppsala universitet, Uppsala. 
211 Broady, D och M Börjesson (1997): Transnational Strategies in Swedish Higher Education, s 3. Konferensbidrag 
’Europe Researched Conference’. Prag, Tjeckien 17–19 oktober 1997. 
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högskola eller universitet. Bland de övriga uppgav hälften eller fler att de vill 
studera utomlands. Av dem som ville läsa utomlands trodde hälften att de 
också skulle komma att läsa utomlands, medan nästan lika många svarade att 
de inte visste. Det var med andra ord få som svarade direkt nej på frågan. 
Dessutom angav ungefär två av tio att de skulle vilja delta i någon annan form 
av utbildning utomlands (det vill säga inte högskole- eller universitetsutbild-
ning), främst då språkutbildningar.  

Tabell 5.1: Andelen ungdomar som var intresserade av respektive utbildningsom-
råde samt andel inom respektive utbildningsområde  
som angav att de ville studera utomlands. I procent. 

   
Intresserad av Ville läsa utomlands 

(n=294) (n=287) 
Humaniora  9  54  
Medicin  10  50 
Naturvetenskap  11  50 
Samhällsvetenskap  31  51 
Teknik  17  20 
Annat  22  51 

Fyra ungdomar av tio angav att de helst ville studera i USA. Tre ungdomar av 
tio angav att de allra helst ville läsa i England. Av övriga länder utanför Nord-
amerika och Europa toppade Australien. Om man när det gällde semesterre-
sor kunde tala om en amerikanisering så skulle man här kunna tala om en 
”anglofiering”. Totalt sett nämndes tjugoåtta olika länder som önskvärda att 
studera i (ungdomarna hade möjlighet att rangordna tre länder). Det var 
emellertid många som inte kunde ange närmare vilket land de helst ville läsa i. 
Landets språk var det vanligaste argumentet som framfördes. Det kunde dels 
handla om att ungdomarna ville förbättra redan befintliga språkkunskaper dels 
om att de ville lära sig ett helt nytt språk. Sedan kan naturligtvis språket också 
utgöra en förutsättning för att man överhuvudtaget överväger att åka till ett 
land. Språket var det vanligaste argumentet också bland de ungdomar som 
angav att de ville studera i USA. Det näst mest förekommande argumentet för 
att vilja studera i USA var att de har bra utbildningar där. 

Tabell 5.2:  De fem länder där ungdomarna helst ville studera. 
 I procent. (n=135) 

USA 40  
England 31   
Frankrike 5  
Australien 4   
Spanien 3 
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Det var 55 % som angav att de ville arbeta utomlands. Av dem som angav att 
de ville arbeta utomlands var det bara ungefär två av tio som kunde ange ett 
yrke som de i så fall helst skulle vilja utöva. De tre områden som nämndes av 
flest var turism, data och barn. Fyra av tio av dessa ungdomar ville arbeta i 
USA. Jämfört med de länder som man kunde tänka sig att studera i så var an-
talet tänkbara länder att arbeta i betydligt fler. Totalt nämndes femtiofem län-
der som också hade en bättre spridning över världen. Förutom USA så var 
England och Australien de mest populära länderna. De vanligaste motiven för 
val av land kan sammanfattas med ”Jag gillar landet och kan/vill lära mig 
språket”. De motiv för att arbeta i USA som nämndes av flest var motiv som 
”Möjligheternas land” och ”Det finns så mycket att se”, argument som känns 
igen från kapitel fyra. Det näst vanligaste motivet för att vilja arbeta i USA var 
arbetsmarknaden, höga löner, låga skatter, specifika yrken. Av dem som angav 
att de ville arbeta utomlands så trodde nära sju ungdomar av tio att de också 
skulle komma att göra det. Även här var osäkerheten stor, en stor andel sa att 
de inte visste, men det var väldigt få som svarade direkt nej på frågan om de 
också trodde att de skulle komma att arbeta utomlands. Nära tre av tio av dem 
som ville arbeta utomlands hade redan vid undersökningstillfället konkreta 
planer. De vanligaste länderna bland dessa ungdomar var England, USA och 
Norge.

Tabell 5.3: De sex länder där ungdomarna helst ville arbeta.  
I procent. (n=211)

USA 40  
England 17   
Australien 6  
Spanien 5  
Grekland 4 
Norge                 4  

Nära tre ungdomar av tio angav att de upplevde att det fanns hinder som för-
svårade arbete och studier utomlands. Brist på pengar och språkkunskaper 
upplevdes som de största hindren. Man kan tänka sig att ett hinder som 
språkkunskaper upplevs större om det gäller studier utomlands, något mindre 
när det gäller att arbeta utomlands, och knappast som något hinder alls när det 
gäller att semestra utomlands. Det stora flertalet av ungdomarna var också 
mycket positiva till möjligheterna att själva styra sin framtid. Det var en 
mycket liten andel som svarade att deras möjligheter att själva styra sin framtid 
var små eller rent av obefintliga.

En något större andel av pojkarna i undersökningen ville studera vid högskola 
eller universitet. Det var dock en större andel av flickorna som redan hade 
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sökt en utbildning. En förklaring till detta kan vara att en del av pojkarna stod 
inför att påbörja sin militärtjänstgöring. Det fanns också vissa skillnader rö-
rande det utbildningsområde de i första hand var intresserad av: Flickorna 
valde i större utsträckning humaniora och medicin, pojkarna var mer intresse-
rade av utbildningsområdet teknik. När det gällde utbildningsområdena natur-
vetenskap och samhällsvetenskap fanns det däremot inga skillnader mellan 
könen. Det fanns dock en mycket tydlig skillnad mellan könen när det gällde 
attityden till högre utbildning utomlands. Det är fler flickor än pojkar som 
studerar utomlands, och det var också fler flickor än pojkar bland dessa gym-
nasieelever som ville läsa utomlands: 55 % av flickorna jämfört med 36 % av 
pojkarna. Det fanns också mycket stora skillnader när det gällde inställningen 
till att läsa någon annan utbildning (det vill säga ej högskole- eller universitets-
utbildning) utomlands, 33 % av flickorna ville delta i annan utbildning utom-
lands jämfört med 12 % bland pojkarna. När det gällde huruvida de trodde att 
de också skulle komma att läsa utomlands eller inte fanns det däremot inga 
skillnader mellan könen.  

Även när det gällde attityden till att arbeta utomlands var flickorna mer posi-
tiva än pojkarna, även om skillnaderna mellan könen var mindre än när det 
gällde synen på utbildning utomlands. Av pojkarna sa hälften att de ville ar-
beta utomlands någon gång i framtiden, bland flickorna var det sex av tio som 
ville det. Det var också något fler av flickorna som trodde att de också skulle 
komma att arbeta utomlands. Den största skillnaden när det gällde arbete ut-
omlands fanns i de konkreta planerna på utlandsarbete; 34 % av flickorna 
hade sådana planer jämfört med 18 % av pojkarna. Av dem som ville arbeta 
och/eller studera utomlands var det något fler flickor än pojkar som trodde 
att de också skulle komma att göra det. När samtliga svarade på frågan om de 
upplevde att det fanns hinder som gjorde det svårare för dem att arbeta 
och/eller studera utomlands, var det dock flickorna som var de mest negativa; 
36 % upplevde att det fanns sådana hinder, jämfört med 20 % bland pojkarna. 
Att de upplevde att det fanns vissa hinder mot att arbeta eller studera utom-
lands verkade dock inte påverka deras önskan att göra detta. Det var snarare 
så att de som upplevde sådana hinder i högre grad sa att de ville arbeta 
och/eller studera utomlands. En tänkbar förklaring kan vara att de som svara-
de att de ville arbeta eller studera utomlands hade funderat på det mer på vad 
det skulle innebära och därför också ”upptäckt” de eventuella hinder som 
kunde finnas. Det fanns endast mindre skillnader mellan gymnasieeleverna i 
de olika kommunerna.

Resultaten av enkätstudien visar att det finns en stor vilja hos unga svenskar 
att arbeta och/eller studera utomlands, vilket är ett resultat som får stöd i ett 
flertal andra studier. Hur det kommer att bli för den gruppen ungdomar som 
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deltog i enkätstudien vet vi inget om. Vi vet inget om hur många av dem som 
kommer att eller när detta läses redan har gjort verklighet av det som de öns-
kade under sitt sista år i gymnasiet. Men en grupp som gjort verklighet av 
detta, eller åtminstone en del av det var de arton studenter från Umeå univer-
sitet som deltog i intervjustudien Umeåstudenter utomlands. Här kan det finnas en 
”kohorteffekt” som kanske borde uppmärksammas. De gymnasieungdomar 
som deltog i enkätstudien behöver inte ha betraktat utlandsstudier på samma 
sätt som de studenter som deltog i intervjustudien gjorde.  

5.3  Umeåstudenter utomlands 

Totalt gjordes arton intervjuer, sju innan utlandsvistelsen och elva efter det att 
utlandsvistelsen var genomförd. Intervjuerna såg lite olika ut beroende på om 
intervjun ägde rum före eller efter utlandsvistelsen. Frågorna om studenternas 
tidigare erfarenheter och framtidsplaner var dock desamma. De frågor som till 
viss del såg annorlunda ut var de som rörda själva utlandsvistelsen. De frågor 
som studien syftade till att ge svar på var dels varför studenterna hade valt att 
förlägga en del av sin universitetsutbildning till ett annat land, dels varför de 
hade valt just det aktuella landet samt vilka tidigare erfarenheter de hade samt 
hur de såg på framtiden i termer av att stanna och flytta. Hur studenterna såg 
på vad som var hemma och hur hemma kan komma att förändras över tiden 
diskuterades i kapitel tre. Studenternas inställning till och syn på att i ett längre 
perspektiv bo utomlands diskuteras i kapitel sex. Fokus i det här kapitlet är 
fenomenet utlandsstudier och den betydelse utlandsstudier kan ha i en ung 
människas liv.

5.3.1  Andrum  

En central fråga är naturligtvis vilka motiv studenterna hade för att förlägga en 
del av sin utbildning utomlands. I studier som behandlat utlandsstudier är det 
främst tre faktorer som lyfts fram; att lära sig landets språk, att lära känna lan-
dets kultur samt den egna personliga utvecklingen.212 För en del av studenter-
na var utlandsstudier något som de hade funderat på redan när de sökte till 
universitetet. Utlandsstudierna utgjorde en viktig aspekt av deras högre studi-
er.

212 Se till exempel King, R och E Ruiz-Gelices (2002): International student migration and the European ’Year 
Abroad’: The effects on European identity and subsequent migration behaviour. Konferensbidrag presenterat vid ’First 
International Conference on Population Geographies’, University of St. Andrews 19–23 juli 2002 samt Osler, 
A (1998): ”European citizenship and study abroad: Student teachers’ experiences and identities”. I: Cambridge 
Journal of Education, 28:1, s 77–96. 
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Jag har alltid sett utlandsstudier som någonting bra utan att egentligen veta varför det var så 
bra. Bara för att det lät så bra, kunna skryta för sina kompisar. Sedan så utvecklades det 
till att man hade det i huvudet att man skulle iväg. (IP1)

Det var väl någonting som jag ville redan när jag valde programmet … utlandsstudier det 
var som en bra grej. (IP4)

Och så det att när jag började läsa så var möjligheten att fara utomlands var en ganska 
viktig del av just [utbildningsprogrammet] lite grann att man hade just den valfria terminen, 
och då kände man att då kan man fara utomlands. (IP11)

Drivkrafterna bland de intervjuade studenterna för att läsa utomlands var 
bland annat att de ville lära sig ett nytt språk, förbättra redan befintliga språk-
kunskaper, möta nya människor och en ny kultur. Ytterligare en aspekt som 
framkom var att utlandsstudier också kan vara ett sätt att komma bort, ut-
landsvistelsen fungerar som ett andrum. Detta var en aspekt som för den en-
skilde studenten kunde upplevas som en central del av utlandsstudierna. Det 
var inte så att de inte avsåg att sköta sina studier, betydelsen av att klara studi-
erna och få dem tillgodoräknade i den svenska utbildningen poängterades. 
Utlandsstudierna blev ett sätt att få andas ny luft, en möjlighet att ”göra 
någonting annat”. Kanske kan utlandsstudier delvis tjäna samma syfte som 
andra former av resande. De unga resenärer som Elsrud intervjuat talar om 
sina resor som en parentes, en ”tidsbubbla”.213 Parentesen, eller tidsbubblan, 
skulle kunna fylla ungefär samma funktion som det jag här har kallat andrum. 

Och nu vill man bara iväg på grund av att man märker att man inte utvecklas här. Att 
man har sprungit in i en vägg. (IP1)

Ja, det är just det här med dom här människorna, ny kultur och se någonting annat och så 
där. Och så känner jag att det kan vara skönt, för jag har ändå läst ett tag. Kan vara 
skönt och komma iväg ett tag och göra någonting annat så att man får lite nya krafter. 
(IP2)

Jag blev väl lite sugen på att prova nåt nytt så där. Göra nåt annat så att säga. (IP10)

Ja, jag kände att jag behövde komma bort från universitetet en sväng ... Och sen så behövde 
min engelska putsas på lite grann. Själv prata engelska och så där. (IP11)

”Nej, alla sticker nu då, vad ska jag göra nu då?” Sen så var jag rätt trött på höstarna i 
Umeå, kollade runt lite grann och så … (IP13)

213 Elsrud, T (2001): ”Risk creation in rraveling: Backpacker adventure narration”. I: Annals of Tourism Research,
28:3, s 597–617. 
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Jag tror det kommer ganska naturligt för dom som har varit ute en gång på gymnasiet. Det 
blir ganska naturligt att tänka sig att göra det igen på universitetsnivå. Det blir något slags 
sug. För ny förändring på något sätt. (IP19)

En viktig aspekt som lyftes fram var att man genom att bo en längre tid i ett 
annat land verkligen får en möjlighet att lära känna ett land och de människor 
som lever där. 

Jag känner väl att det är det bästa sättet att både att prova på ett land, ja hur det är att bo 
någon annanstans. (IP4)

Man ville se någonting annat också. Och så vet jag ju att det är många som har varit iväg 
och det är ett väldigt bra sätt att lära känna ett land. (IP6)

För att det är det enda sättet att få se hur det verkligen är på något sätt där. Man vet ju om 
andra länder för vi läser ju så mycket om Europa och allting och alla länder men som att 
komma dit och se hur det är. (IP8)

5.3.2  Dröm eller slump 

Av vilka skäl hamnade studenterna i det land de hamnade? Var det slumpen 
som styrde eller gjorde studenterna medvetna val av värdland? Det land en 
student valt att förlägga sina utlandsstudier till kan i sig vara ett starkt motiv 
för att läsa utomlands under en period. Argumenten för att studera i ett visst 
land behöver dock inte vara kopplade till ett enskilt land, utan det kan stämma 
in på en grupp av länder. Något som kan vara styrande är naturligtvis univer-
sitetets utbud av utbytesplatser. En del av studenterna hade haft önskemål om 
att läsa i ett särskilt land och därför tagit reda på vilka möjligheter universitetet 
haft att erbjuda utbytesplatser i just det landet. Andra började med att titta 
efter vad universitetet hade att erbjuda, och valde därefter någon destination 
som överensstämde med de önskemål de hade.

Det var som att jag kände att det skulle vara skönt med lite sol och värme så där en termin. 
Jag kände också att det skulle vara kul att testa nåt nytt. Lite exotiskt, ett exotiskt ställe 
att plugga på också. … Jag tog det rätt från listan bara. (IP10 – Portugal)

Jag var inte ute för att lära mig någon jätteny kultur utan det skulle vara lite halvenkelt. jag 
hade inte så jättestora förhoppningar för det var inte huvudsyftet med att åka, det var att 
komma utomlands. Det var mera som en happening. (IP13 – USA)

Jag kom bara på Portugal så jag ville åka dit och plugga. För det är ett litet land och jag 
har aldrig varit där. Det verkar schysst. … Ja och så hittade vi en Erasmusplats där så då 
var det jag och en kille till som sökte där. Jag hade bara tänkt på det sen såg vi att det fanns 
Erasmusplatser. (IP18)



102

Ett annat motiv till utlandsstudier som lyftes fram i gruppen av intervjuade 
studenter var att det gav unika möjligheter att förverkliga något som man velat 
göra men kanske inte haft möjlighet att göra tidigare. Utlandsstudier kan ge 
möjlighet att resa till ett land som man länge önskat resa till. 

En chans att göra något bra av utbildningen också, kunna förverkliga den drömmen jag haft 
ändå, att resa och bo några månader i ett annat land som är väldigt olikt här. Att jag 
kunde göra nåt bra av den här utlandsvistelsen, alltså inte bara åka och turista för det 
kände jag att jag inte riktigt ville. (IP3 – Burkina Faso) 

Jag hade en brevvän i åtta år när jag gick i grundskolan och sen har jag haft släktingar som 
har farit dit förut och andra bekanta. Intresset har alltid funnits och just att det är så långt 
borta och varmt och skönt. Ja, jag tror att det startade där. (IP9 – Australien) 

Nej, jag har inte varit där tidigare. Jag har velat åka dit i några år nu i alla fall. Så det var 
kul att jag fick den här chansen tycker jag. (IP15 – USA)

Jag har alltid velat åka till Nya Zeeland. Så att det känns ju ganska bra att kunna göra 
det på ett sådant här sätt. (IP16)

Det framkom i intervjuerna ytterligare en aspekt av den valsituation som stu-
denterna ställts inför. Valet av universitet var för några en viktig del av ut-
landsstudierna. De studenter som menade att detta var viktigt lyfte bland 
annat fram att det valda universitetet hade internationellt välkända föreläsare 
samt att det valda universitetet var högt upp på de rankinglistor som görs.  

En drivkraft till att läsa utomlands är den möjlighet det ger att förbättra språk-
kunskaperna. Detta blir då, naturligtvis, styrande för vilket land en student vill 
åka till. Varför han eller hon vill läsa ett visst språk kan dock vara av skilda 
anledningar, att de kan språket och därför kan tillgodogöra sig utbildningen 
men också att de tycker att de har för dåliga kunskaper i ett språk och vill få 
en möjlighet att förbättra dessa på plats. Att ha dåliga kunskaper i ett språk 
kan naturligtvis också innebära att studenter väljer att inte resa till det land/de 
länder där detta språk talas. För en av studenterna var det så att tidigare erfa-
renheter i ett land hade gjort att hon kände att hon inte behärskade språket 
tillräckligt bra för att kunna tillgodogöra sig högre studier där och hon valde 
därför att åka till ett land vars språk hon behärskade. En annan student mena-
de att hon hade läst landets språk under lång tid men aldrig varit där.

Att man kan värdlandets språk sedan tidigare behöver dock inte vara en förut-
sättning för att resa dit. För en av de studenter som reste till ett land där han 
inte kunde språket skedde dock undervisningen på engelska, men för en 
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annan student skedde all undervisning på landets språk. Han menade att hans 
tidigare erfarenheter av att ha vistats utomlands lärt honom att snabbt lära sig 
ett språk, tillräckligt för att klara akademiska studier. Han trodde att de första 
veckorna kunde bli svåra men därefter räknade han med att ha kommit in så 
pass mycket i språket att det endast skulle innebära mindre problem. 

Ja det var ju det där att jag har varit i ett engelskspråkigt land tidigare och så kände jag det 
här att min tyska var lite så där halvt om halvt. Att det skulle kunna putsas till lite. 
Tänkte att det kunde vara roligt och se det som en utmaning, hur bra jag kan bli på tyska. 
(IP2)

Jag har läst tyska ganska länge, men aldrig egentligen varit i Tyskland. Så det var nog det 
tror jag. (IP8)

Och det lät spännande på nåt sätt, det lät som en utmaning. Ett nytt språk också. (IP1 – 
Brasilien)

Resultaten från enkäten visade att USA är ett land som i hög grad attraherar 
unga människor, något som styrks av andra undersökningar. Intervjuerna 
visade dock att USA visserligen lockar, men att det samtidigt ”skrämmer” en 
del. I intervjustudien fanns det studenter som sade sig vara särskilt lockade av 
USA. Att det svenska samhällslivet är så präglat av USA, gjorde att de kände 
sig så ”amerikaniserade” att de måste få komma dit och se hur det verkligen 
är. Samtidigt så kunde Kanada av andra lyftas fram som ett bättre alternativ. 
Värdlandet i sig kunde för en del vara ett av motiven för att läsa utomlands, 
för en del kanske till och med det starkaste. 

Dom flesta som åker på gymnasiet, dom åker ju till USA och jag gjorde ju inte det. Men 
samtidigt var jag ju lite intresserad av USA. Man tror man vet så mycket om USA, det 
dominerar ju så mycket av nyheter och allt möjligt. Jag ville åka dit och se hur det egentligen 
var och då är det ju ett bra sätt att åka dit och plugga. (IP19)

Jag tycker jag känner mig så amerikaniserad så mycket här redan om man tänker på TV, 
film, alla såna saker. Internet, allting, det har ju lett till att man blivit amerikaniserad. Sen 
beror det också på mitt stora fritidsintresse som är sport. Och basket främst kanske. Även 
dom andra stora amerikanska sporterna. Det har också bidragit till att jag känner mig 
amerikaniserad. Så hade det inte varit USA så hade jag definitivt inte gjort det, utan det 
var landet i sig som lockade. (IP15)

Det var mest det att USA har man massa fördomar om men Kanada visste jag inte så 
mycket om alls. Så då tyckte jag att det kändes roligt att veta lite vad det är för ett land 
också så där. (IP17)
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Det fysiska avståndet var för en del av studenterna av betydelse när de skulle 
välja det land de skulle ansöka om att få studera i. Ett stort geografiskt avstånd 
kan fungera som en attraherande faktor. Ett utslag för detta kan önskan att 
läsa utanför Europa ses som. Men å andra sidan kan den geografiska närheten 
för andra vara ett skäl till val av värdland. Att landet låg nära Sverige var en 
aspekt lyftes fram av studenter som inte betraktade sig själva som så beresta. 
Men i studentgruppen fanns det också de som gav uttryck för att det fysiska 
avståndet inte hade någon betydelse.  

För jag tänkte Berlin hade jag varit i och jag tyckte att det var en jätteintressant och spän-
nande stad. Och sen, överhuvudtaget, Tyskland ligger inte så långt bort. (IP6)

Plus att det var nära hem också. Jag menar det var ingen nackdel. Man kände att om det 
går helt åt helvete då är det bara att sätta sig på ett flyg så är man hemma inom en dag lik-
som. (IP11 – England)

Egentligen så spelar det ingen roll att det är så långt bort jag ska, jag skulle hur som helst 
åka utomlands så även om jag skulle ha stannat i Europa så hade jag varit så långt borta 
att man inte kunde träffas varje vecka eller nåt. Och man pratar ju ändå i telefon och hon 
[mamma] skulle ändå inte hälsa på mig oftare om jag var i Frankrike än om jag är i Nya 
Zeeland. Det känns ju som jag ska vara jättelångt bort men, jag vet inte, det känns inte 
längre som det är så stora avstånd ändå. (IP16) 

5.3.3  Anpassningsbar och flexibel 

Bland de intervjuade studenterna fanns en stor variation i hur mycket tidigare 
erfarenheter de hade av att vistas i andra länder. Det fanns studenter som tidi-
gare bara varit några gånger i Danmark och Norge och det fanns studenter 
som rest utomlands flera gånger per år under hela sitt liv. De flesta av stu-
denterna kunde dock sägas befinna sig någonstans däremellan. Jag definierade 
inte för studenterna vad som kunde räknas som mer och vad som kunde räk-
nas som mindre utan de berättade själva om vilka tidigare erfarenheter de 
hade. Vilka internationella erfarenheter studenter vid högre utbildningsinstitu-
tioner har kan se olika ut beroende på vilken högskola eller vilket universitet 
det handlar om. I den ovan refererade studien av Börjesson hade nästan alla 
de intervjuade studenterna rest mycket utomlands. Broady och Börjesson 
menar att om studenter från andra högskolor inkluderats i studien hade de 
tidigare internationella erfarenheterna inte varit lika ”imponerande”.214

Några av de studenter som deltog i intervjustudien hade bott utomlands under 
kortare eller längre perioder även före utlandsstudierna. För de flesta handlade 

214 Broady, D och M Börjesson (1997): Transnational strategies in Swedish higher education. Konferensbidrag 
presenterat vid ’Europe Researched  Conference’, Prag 17–19 oktober 1997. 
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det då om arbete utomlands, men några hade även studerat utomlands tidiga-
re. Några hade bott utomlands tillsammans med familjen under kortare eller 
längre tid under uppväxten. Tidigare internationella erfarenheter, och typ av 
erfarenheter kan tänkas ha betydelse för beslutet att förlägga en del av sina 
högre studier utomlands men också för sättet att genomföra utlandsstudier-
na.215

Däremot det här att utveckla sig, alltså i den bemärkelsen att när jag kom till Sverige ut-
vecklade jag mig enormt mycket. … När jag åkte till [land där studenten tidigare studerat] 
utvecklade jag mig inte kanske lika mycket men jag märkte en viss utveckling. Och man 
jämför alltid med dom som stannar kvar. (IP1)

Jag har varit utomlands ganska mycket, rest mycket, haft möjlighet till det. Det gör väl 
också att man blir nyfiken på nya platser och så där. (IP4)

Man jag tror väl att det har betydelse att jag har rest tidigare. Fast det har ju i och för sig 
dom flesta gjort av mina kompisar. Det har dom ju faktiskt gjort. Fast det är i och för sig 
skillnad att resa och att bo också. (IP2)

De som hade erfarenheter av att resa utomlands lite mer och/eller dessutom 
hade bott utomlands, tillmätte dessa erfarenheter en ganska stor betydelse. 
Dels för sitt beslut att studera utomlands, dels för det sätt på vilket de genom-
förde sin utlandsvistelse. De visste redan att de faktiskt klarar av att på egen 
hand bo utomlands. Detta gör det naturligtvis lättare att ta ett liknande beslut. 
De trodde också att man lättare och snabbare kan anpassa sig till en ”annan” 
kultur, att man i och med de erfarenheter som de hade skaffat sig tidigare bli-
vit mer anpassningsbar. Det framhölls dock också att detta i och för sig inte 
behövde ha med tidigare erfarenheter att göra, utan att det lika väl kunde ha 
att göra med personlighet.

Givetvis medför det [tidigare internationella erfarenheter] en större säkerhet det tror jag. 
(IP9)

När man har gjort det en gång så är det som lättare. Man vet att man överlever. Kanske lite 
mer världsvan eller vad man ska säga. Man anpassar sig på något sätt lite snabbare. 
(IP10)

215 Tidigare internationella erfarenheter än något som värdesätts (=poängsätts) i de urvalskriterier som gäller 
för studenter vid Umeå universitet som vill läsa utomlands i något av de utbytesprogram som finns vid uni-
versitetet. Enligt de urvalsregler som gäller för de centrala och fakultetsvisa utbytesprogrammen (beslut 2001-
01-28) får studenten poäng om han eller hon vistats i ”språkbad” utomlands under minst 6 månader (6 mån – 
1 år = 2 p, > 1 år = 3 p). Umeå universitet (2001): Utbytesplatser – om möjligheter till utlandsstudier för studerande vid 
Umeå universitet. Studentcentrum/Internationellt samarbete, Umeå universitet, Umeå. 
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Eftersom man hade rest en del och varit i olika länder så anpassar man sig ganska snabbt.
Det beror väl mycket på människan i sig, att om man är en sån som inte tycker om föränd-
ringar, då anpassar man sig inte. (IP8)

Men samtidigt var det så att de som inte hade så mycket internationell erfa-
renhet kunde fatta samma beslut och också genomföra utlandsvistelsen på ett 
bra sätt. Även om den geografiska närheten hade betydelse för några av dem, 
så var det aldrig aktuellt för dem att utnyttja närheten till Sverige för att resa 
hem tidigare än planerat. 

Det fanns i den intervjuade gruppen av studenter stora skillnader i vilken 
betydelse, om någon, internationella erfarenheter tillmätts i familjen under 
uppväxten. En av studenterna var uppväxt i en familj där resande kan sägas ha 
varit en central del i ”livsstrategin”. Hon menade att de många resorna gjort 
henne mer anpassningsbar, och lärt henna att allt inte kan vara som hemma i 
Sverige och att människor är olika. För henne började äventyret när hon kom 
på plats medan äventyret för en kamrat som rest väldigt lite började på flyg-
busshållplatsen i Umeå. En annan aspekt av betydelsen av internationella erfa-
renheter som lyftes fram var att ha bott utomlands tillsammans med sin familj 
under långa perioder påverkat studentens egen inställning till att bo utom-
lands. En av studenterna lyfte också fram att tidigare erfarenheter av att ha 
bott utomlands kan bidra till att skapa föreställningar om hur allt ska bli, något 
som kan upplevas som negativt. En annan student menade att hennes tidigare 
erfarenheter lärt henne att även om man i ett annat land upplever vistelsen 
som jobbig och negativ så kommer man ändå att i efterhand att se på den med 
positiva ögon. Det blir en viktig erfarenhet och något som också kan leda till 
att man vill göra det igen.

Jag vet väl ungefär vad det innebär också. Jag vet att jag klarar av att vara borta. Sen kan 
ju det göra också att man har förföreställningar om att hur det kommer att bli nästa gång 
kan ju vara lite negativt. (IP4)

När man har varit en gång då vill man göra det igen. Det känns som så i alla fall. (IP9)

Studenterna upplevde det som svårt att svara på om de hade rest mycket eller 
om de hade rest lite utomlands tidigare. Det är naturligtvis relativt, och det 
visade sig också i det att olika studenter tillmätte sitt resande olika värden.  En 
student kunde säga att hon hade rest mycket, medan en student som för mig 
verkade ha rest ännu mer, menade att hon inte alls hade rest särskilt mycket. 
Detta beror naturligtvis till viss del på vem man jämför sig med. Resor kan 
naturligtvis göras på många olika sätt. En person kan ha rest mycket men 
upplevt lite (i någon bemärkelse), eller rest lite men upplevt mycket. För den 
enskilde kan dessutom en speciell resa bli väldigt betydelsefull. En student 
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berättade om en tågluffning som varit av stor betydelse för honom. Han me-
nade att han genom den erfarenheten hade lärt sig att resande inte är ett så 
stort steg, att det finns mycket att prata om med människor från andra länder 
och att man, trots de skillnader som finns, har mycket gemensamt. 

Det behöver dock inte vara erfarenheter av internationell mobilitet som kva-
litativt sett är de mest betydelsefulla. En av studenterna menade att erfaren-
heten av att bryta upp från familj och vänner första gången för att läsa på en 
annan ort i Sverige varit en viktigare erfarenhet för honom än vad det var att 
ha stor vana av att ha varit utomlands tidigare. I det perspektivet skulle i så fall 
den nationella gränsen ha mindre betydelse än det sociala nätverket. Skillna-
den mellan att resa utomlands och att bo utomlands poängterades också. En 
av de studenter som inte hade rest så mycket, menade till exempel att stor er-
farenhet av att ha rest tidigare, spelade mindre roll. Att resa och att bo utom-
lands är ändå inte samma sak menade han. 

Det är inte en resa i sig. Det är klart, man reser ju från Sverige till England, men samtidigt 
så sen så är man i England, är du där, lever du där. Så jag tror inte att det blir samma sak 
som man fara ut och resa två veckor och såna saker. (IP11)

5.3.4  Ett självständigt beslut  

Hur upplevde då studenterna påverkan från familj och vänner när det gällde 
beslutet att läsa utomlands? I den socialisationsprocess som äger rum under 
uppväxten spelar familj och vänner en mycket betydelsefull roll. Samtidigt 
sker i vårt samhälle en individualiseringsprocess där individer i en allt större 
omfattning gör sina val utifrån vad de själva vill, och inte i lika stor utsträck-
ning som tidigare påverkas av andra (se kapitel ett). Vilken betydelse har då 
detta när det gäller internationella erfarenheter i form av utlandsstudier? En 
studie från 1980-talet av Opper med flera visar att de studenter som läste ut-
omlands hade fått många internationella erfarenheter genom sina familjer. En 
majoritet av studenterna hade dessutom egna internationella erfarenheter 
redan före utlandsstudierna. En av fyra hade bott eller arbetat utomlands 
under en längre period.216

Påverkan från familj och vänner kan vara såväl direkt som mer indirekt. Bör-
jesson fann till exempel i sin studie att hos en del studenter hade internatio-
nella erfarenheter uppmuntrats redan under uppväxten.217 Detta skulle kunna 

216 Opper, S m fl (1990): Impacts of study abroad programmes on students and graduates. Jessica Kingsley Publishers, 
London.  
217 Börjesson, M (1998): Kampen om det ”internationella”: En kartläggning av transnationella strategier vid högskolor och 
universitet i Stockholm. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi nr 15, ILU, 
Uppsala universitet, Uppsala. 



108

betecknas som en direkt påverkan, att föräldrarna uttryckligen uppmuntrar – 
och kanske också förväntar sig att – att barnen ska studera en period utom-
lands. En indirekt påverkan skulle kunna vara att resande varit något som för-
äldrarna värdesatt för egen del, eller att det bland kompisarna talats mycket 
om att resa och bo utomlands. McHugh menar att barn från mobila familjer 
tar till sig föräldrarnas värderingar och därför kommer att uppskatta såväl 
social som geografisk rörlighet när de själva uppnår vuxen ålder.218

Att det skulle ha funnits en förväntan hos föräldrarna att barnen skulle till-
bringa en del av sin studietid utomlands var inte en aspekt som framkom i 
intervjuerna. Det verkade inte heller ha varit något som studenterna hade dis-
kuterat med sina föräldrar, utan det var mer så att föräldrarna ställts inför full-
bordat faktum. Föräldrarnas mer indirekta påverkan, att studenterna påverkats 
av föräldrarnas sätt att leva sina liv, lyftes däremot fram som en aspekt av för-
äldrarnas inflytande. Det kunde handla om föräldrar som värdesatt resandet 
och fört dessa värderingar vidare till sina barn samt föräldrar som under perio-
der bott utomlands. 

Jag har alltid älskat att resa och jag älskar att flyga, det har jag väl fått från pappa. Jo men 
jag har väl alltid tänkt att jag ska plugga utomlands och kanske jobba utomlands ett tag 
och så där. Både pappa och mamma har väl uppmuntrat mig till det. (IP16)

Det är väl mer, speciellt min far då, han vill ju åka runt, han vill se allting och han ska se 
allt. Det behöver inte vara att man ska besöka alla turistmål men jag tror att vi har varit i 
alla, alla länder i före detta Västeuropa medan vi bodde i Tyskland. Alltid åka en sväng.
(IP13)

G: Tror du att det har påverkat hur du ser på att bo utomlands och så där, att du bodde 
utomlands när du var liten? 
Ja, det tror jag absolut. Och föräldrarnas inställning att vi har flyttat på oss ganska mycket 
så. Det påverkar ju. (IP8)

Familjen tror jag. Jag tror att om jag inte hade rest runt när jag var liten och så. Om jag inte 
hade gjort det så kanske jag hade sett det som en större grej att åka iväg. Jag skulle nog vara 
mer rädd för att, ja lämna allting. (IP16)

Föräldrarna kunde dock också inta en skeptisk/negativ hållning. Föräldrarnas 
inställning förklarades i vissa fall av destinationen, en student berättade att 
föräldrarnas inställning var annorlunda inför utlandsstudierna i Australien än 
den var till den studieresa som hon nu planerade till Afrika. 

218 McHugh, K E (2000): ”Inside, outside, upside down, backward, forward, round and round: A case for 
ethnographic studies in migration”. I: Progress in Human Geography, 24:1, s 71–89. 
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Det har mest varit tvärtom. Pappa tyckte ju att jag kunde ju åka till Stockholm och ta ett 
jobb om jag nu ville ta ett sabbatsår. För han tyckte att det lät så långt borta så dom kom-
mer att skjuta ihjäl mig … Och då stöttade dom mig ändå. Det gjorde dom. (IP2)

G: Det fanns inga förväntningar från familjen då att du skulle åka utomlands? 
Nej, det är väl mer tvärtom. Och speciellt nu: ”Jag tycker inte du ska åka” ”Nej, varför 
ska du åka nu?” [inför en planerad utlandsvistelse i Afrika] Ja, förut var det ändå ”Ja, 
okej då” men nu är det verkligen ”Nej!”. (IP9)

En av studenterna berättade att han var den förste i sin familj som över-
huvudtaget studerat på universitet och han menade att hans föräldrar därför 
hade svårt att värdera betydelsen av utlandsstudierna. Här handlar det för-
utom om en generationsskillnad med andra ord också om den sociala bak-
grundens betydelse. 

Nej, jag är den första som läser på universitet i hela familjekretsen. Därför brukar dom inte 
ifrågasätta. Dom ser så pass mycket upp till mig mina föräldrar … ”Det är säkert bra att 
åka utomlands.” Men dom vet inte om det är bra eller dåligt. (IP1)

Vilken betydelse tillmättes då vänners inflytande? Internationell mobilitet hade 
funnits med i diskussionerna vänner emellan. Däremot hade inte utlandsstudi-
er diskuterats explicit i någon större utsträckning i de intervjuade studenternas 
umgängeskretsar. Att resande och utlandsboende funnits med i diskussioner 
och umgänge med vänner kan ha påverkat den egna inställning till att resa och 
bo utomlands. 

Visst pratade vi om det, det gjorde vi ju. Alla var lite så här småsugna och så tänkte vi efter 
studenten ska vi resa och så.
G: Tror du att det påverkade dig då, att man pratade om det så där? 
Ja, det tror jag för då blir man ju peppad extra mycket. Känner att det är andra än jag som 
vill röra på sig. Skulle alla ha sagt att de ville stanna kvar i [hemstaden] skulle jag känt 
mig lite konstig om jag höll på att prata om att resa. (IP2)

Hon har alltid pratat om att resa och sådär. Det har hon gjort. Så vi har väl pratat mycket 
om det. Jag har en annan kompis och med henne har jag också pratat en del om resor. (IP3)

Men jag vet inte, man pratar väl kanske inte så mycket om det så där. Ofta att man tycker 
att det skulle vara roligt att bo utomlands några år och sådär och jobba. Men inte att man
hade direkta planer att så kommer det att bli. (IP4)
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Nej inte vet jag om man pratar så mycket. Många åker en vecka utomlands eller så där. 
Det är ganska vanligt, en gång i året för att sola och så där. Det är väl kanske det i så fall. 
(IP8)

Vänner och andra i omgivningen kan också mer indirekt påverka inställningen 
till att studera utomlands. En av studenterna menade att han påverkats av att 
hans flickvän och några av hans kamrater läst utomlands. De erfarenheter det 
innebar dem fick honom att inse att han själv också ville läsa utomlands. En 
av studenterna trodde att hans längtan att resa delvis föddes under skoltiden. 
Inte för att han själv reste då men för att många av hans kompisar gjorde det.  

Jo, dom har gjort dom här populära resorna som är just nu att man ska åka till Asien ett 
halvår. Det har alla gjort. (IP1)

Nej men alla är ju ute och reser och ska hitta på saker. Och behöver absolut inte befinna sig 
i Sverige. (IP13)

Nej, det är mer själv tror jag. Det är ju många kompisar som har gjort det också. Det är 
som mycket därifrån jag tror man har fått påverkan, snarare än från föräldrarna. (IP10)

5.3.5  Lagom länge 

De flesta av de intervjuade studenterna hade varit eller skulle vara borta en 
termin eller kortare, fem av dem hade varit borta eller skulle vara borta ett helt 
läsår. Jag ansåg det värdefullt att dessa olika grupper blev representerade då 
tiden i form av utlandsvistelsens längd, kan vara betydelsefull. Praktiska om-
ständigheter, så som exempelvis studielån och möjligheten att tillgodoräkna 
sig kurser, men också att de motiv som studenter hade för sina utlandsstudier, 
spelade roll för hur länge de valde att vara borta. En viktig utgångspunkt för 
hur längden på utlandsvistelsen upplevdes var den planerade tiden, den tiden 
blev lagom länge.

Det var man ju inställd på redan från början att man bara skulle vara där ett halvår så då 
blir det ju så att säga lagom. (IP9)

Utlandsvistelsens planerade längd kunde dock också upplevas som alltför 
kort, en del av studenterna skulle egentligen ha velat stanna längre. En student 
sa till exempel att terminsupplägget inte stämde överens med det i Sverige och 
att hon därför missade en del av kurserna. Samma student nämnde också att 
hon gärna hade stannat längre därför att hon hade träffat så många människor 
under sin utlandsvistelse. Hon sa dock samtidigt att hon inte kunde missa den 
kurs som gick under vårterminen i Umeå och att det därför inte var att tänka 
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på att stanna längre. Känslan kunde emellertid också vara tudelad, att man 
ville stanna samtidigt som man ville komma hem. 

Jag hade gärna stannat längre. Deras termin börjar i oktober och går till februari, slutet på 
februari. Jag missade halva kurserna. Sen så träffade man så mycket folk, jag hade gärna 
stannat längre. (IP6)

Frågan om man längtar tillbaka så, om man skulle vilja stanna längre. Det vill man göra, 
samtidigt var det skönt att få komma hem. Få börja med livet igen på nåt sätt. Det kändes 
som man tog ett break. (IP11)

En student som hade läst en termin utomlands menade att det var lagom, han 
upplevde att ett helt läsår hade varit för länge. Flickvännen från Sverige kom 
och hälsade på i mitten av terminen och då kom de båda fram till att en ter-
min var tillräckligt. En av studenterna avbröt sin utlandsvistelse efter en ter-
min trots att avsikten till en början varit att han skulle stanna i ett läsår.

Valet av längden på utlandsvistelsen hade för en del av studenterna till viss del 
styrts av möjligheterna att tillgodoräkna sig kurserna i den svenska utbildning-
en. Vissa menade också att man inte riktigt hade tid att vara borta ett helt år. 
För en del var det dock viktigare att vara borta ett år, trots att det egentligen 
inte passade så bra med övriga studier. För andra kunde det vara så att ett 
halvår var fullt tillräckligt då det kanske främsta motivet till att läsa utomlands 
var att få ett avbrott i vardagen. Hur länge studenterna valde att vara borta var 
med andra ord till viss del kopplat till vad de ville ha ut av utlandsvistelsen. 
Utlandsvistelsens ”lagoma längd” bör med andra ord relateras till detta. 

Det räcker med en termin för att, delvis studielånet delvis tillgodoräknandet. Jag ska läsa på 
C- och D-nivå. Då kan jag inte läsa ett helt år och sedan så vill man också ut i arbetslivet. 
(IP1)

Jag hade gärna velat vara borta ett år men jag kände att eftersom att jag har varit iväg till 
Spanien redan och sen så har det varit väldigt besvärligt just för dom som åker iväg ett år att 
få tillgodoräkna sig B-kursen i företagsekonomi. Och då kände jag att jag ville inte riskera 
att måsta ta en extra termin för att kunna vara utomlands ett år. Så då tyckte jag att det 
får räcka med ett halvår. (IP4)

Däremot så fick jag tillgodoräknat allting, sista året på kursen var redan klart plus en 
massa till. Jag vet inte, jag funderade på det [att stanna längre] men jag tänkte det var inte 
värt det. Det var bättre att åka tillbaka hit. Skriva uppsatsen så man har en examen. 
(IP13)

Det känns ju ganska långt, det gör det, men det tycker jag känns bra. För jag skulle inte 
vilja vara borta bara ett halvår. Eller jag har velat lite hit och dit för det passar inte så bra 
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in i programmet egentligen. Och jag har läst lite innan jag började läsa det här programmet 
så jag har tagit ganska mycket studielån så jag skulle gärna vilja få tillgodoräknat inom 
programmet så därför har jag funderat om jag bara skulle fara ett halvår. Jag vet att jag 
kommer att vilja stanna längre hur som helst. Det får blir som det blir. (IP16)

Så på grund av vädret hade det kanske varit schysstare att vara ett år fast det hade inte gått 
för jag har inte så jättemycket terminer kvar [CSN]. Jag tror inte jag hade orkat med ett år 
i vilket fall. … Jag skulle ändå inte ha tid att vara borta ett år kände jag. (IP18)

Bland de studenter som ännu inte hade åkt iväg utan fortfarande hade sina 
utlandsstudier framför sig fanns det en viss osäkerhet om det period som 
innan vistelsen kändes som lagom också skulle komma att göra det när man 
väl var på plats. 

Det är tänkt så i alla fall, får väl se om jag kommer hem om en månad, om jag inte trivs 
där. Men jag har planerat att vara borta ett år, det har jag gjort. Nu tycker jag att det ska 
bli kul men det är klart, det känns ju länge också, det gör det. Att lämna allting här. 
(IP15)

Det får man väl se kanske när man kommer dit. Men det känns som att det är nog till-
räckligt lång tid för att man ska hinna känna in sig lite grann där borta och så. (IP17)

5.3.6  Se sig om 

De studenter som redan hade genomfört sina utlandsstudier fick frågan vad 
de gjort mer än studerat, medan de som ännu hade utlandsvistelsen framför 
sig fick frågan vad de hade för planer utöver att studera. I Oppers med fleras 
studie konstateras att de deltagande studenternas kunskaper om sitt värdland 
förbättrades i störst utsträckning om de hade rest runt mycket under sin ut-
landsvistelse. De svenska studenterna i den studien tillhörde den grupp som 
utnyttjade dessa möjligheter i störst utsträckning.219 Det framkom i mina inter-
vjuer mycket skilda bilder av hur betydelsefull den delen av utlandsvistelsen 
var. Hos en del kan det sägas ha varit en viktig del av utlandsvistelsen att resa 
omkring i värdlandet, en medveten strategi. En av de intervjuade studenterna 
var på en obligatorisk utlandsvistelse och hon menade att det fanns en skillnad 
mellan dem som rest mindre tidigare och dem som rest mer. För henne och 
hennes kompis, som rest mycket tidigare, var det viktigt att ta tillfället i akt 
och se så mycket som möjligt även om det kostade en del. De flesta i hennes 
grupp valde dock att stanna på studieorten i stor utsträckning, en del av dem 
av på grund av rädsla och osäkerhet, andra för att de helt enkelt prioriterade 
saker såsom shopping och utekvällar. Detta var åtminstone hennes bild. 

219 Opper, S m fl (1990): Impacts of study abroad programmes on students and graduates, s 205. Jessica Kingsley 
Publishers, London. 
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Bland de studenter som vid intervjutillfället lyfte fram detta, ”att se mer av 
landet”, som en viktig aspekt av utlandsvistelsen handlade det bland annat om 
att ta tillfället i akt när möjligheten gavs. En av de studenter som jag intervju-
ade innan hon reste iväg sa att hon tänkte passa på att resa omkring under ut-
landsvistelsen. Hon skulle läsa vid ett universitet i Europa och menade att där 
var det så nära till allt och lätt att resa också till andra länder. Detta hängde 
också ihop med de förväntningar som hon hade på sin utlandsvistelse. Det 
kan emellertid bli så att av de planer och förväntningar som finns innan ut-
landsvistelsen alla inte blir genomförda eller uppfyllda. 

Tänkte att man får passa på att resa lite också. Jag skulle jättegärna vilja åka till Schweiz 
också och Italien och Spanien, bara sådana här korta vistelser. (IP2)

Chicago naturligtvis kommer det att bli ett antal resor till. Planen är ju den att jag ska åka 
på en semestertripp innan jag åker hem då. Nästa sommar efter jag är klar med studierna i 
juni. Att man då åker till New York. Åtminstone New York ska jag ju besöka när jag är 
där. (IP15)

Ja, det känns rätt så viktigt faktiskt. Det känns som att man vill hinna se hela landet när 
man ändå är där. (IP16)

De studenter som vid intervjutillfället redan genomfört sin utlandsvistelse 
hade olika bilder av betydelsen av att se sig om. En del hade inte upplevt något 
behov av att göra det, medan andra upplevde att de planer de haft innan 
kanske inte blev verklighet i den utsträckning de hade önskat. En student som 
hade tillbringat en termin i Tyskland sa att hon tillsammans med sin klass åkte 
till Italien på en studieresa. I övrigt besökte hon bara några av de städer som 
låg närmast studieorten. Hon sa att hon inte upplevde något behov av att för-
söka se så mycket som möjligt, jämfört med de amerikanska studenter som 
läste vid samma universitet och som hon menade hade en annan inställning. 
För ytterligare andra verkade det inte ha varit så viktigt att se sig om. Det 
upplevdes fullt tillräckligt att vara på studieorten och i dess närmaste omgiv-
ningar. En student som vid ett tidigare tillfälle läst vid ett annat tyskt univer-
sitet sa att hon reste omkring i mycket liten omfattning. Det blev mindre 
resande än vad hon hade tänkt sig innan, det var svårt att hinna med. Här är 
tiden än en gång en central aspekt. För en av studenterna fick bristen på 
kommunikationer konsekvenser. 

Alltså jag kände inte det behovet. Men det syntes ju på amerikanarna, dom skulle runt 
överallt. En helg i någon storstad och jag bara kände att ska jag åka någonstans så vill jag 
stanna längre, åtminstone en vecka. (IP6)
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Inte så jättemycket i alla fall. Jag var i södra Tyskland, dom där städerna som var där. 
Men inte så mycket som man hade tänkt att man skulle göra. (IP8)

Det är som mycket på nåt sätt, mycket festande självklart. Men jag har inte rest runt så 
mycket i landet, jag har som mest hållit mig i [studieortens] krokar. (IP10)

Inte så mycket faktiskt. Det kändes inte som om man hade riktigt tid. Att man inte hade 
tid, klart man hade tid om man prioriterat det. Men man hade ändå så mycket runt om-
kring där jag var. (IP11) 

Sen så reste vi väl runt lite grann, till någon by så där. Dom tog med oss någon gång och 
kollade på sådana kulturgrejer. Det var trevligt. Man gick ju väldigt mycket runt i stan och 
var på fotboll och såna … Var på stranden i början. 
G: Men du reste inte runt mycket i landet? 
Nej. Det var några andra Erasmusstudenter som gjorde det men jag vet inte, det kändes 
aldrig som man hade riktigt med tid till det. Faktiskt. (IP18)

Alltså det var väl kanske inte den idealiska orten att vara på. Det gick inte att ta sig där-
ifrån om man inte hade bil. Det fanns inga bussar. (IP19)

Det var i första hand studenter med mer internationella erfarenheter sedan 
tidigare som betonade att de ville resa/eller hade rest omkring i värdlandet. 
Det fanns också en grupp som uttryckte att de var nöjda med att vara på en 
plats och inte tyckte att de behövde resa runt så mycket. Här fanns några av 
de studenter som inte hade så mycket internationella erfarenheter sedan tidi-
gare. Bilden är dock inte entydig. Till denna grupp hörde också studenter som 
hade tidigare erfarenheter. Hur studenten såg på detta var alltså inte bara 
kopplat till de tidigare erfarenheterna utan det hade också att göra med vad de 
ville ha ut av utlandsvistelsen. Det fanns också en koppling till hur valet av 
destination gick till. 

5.3.7  Bra och dåligt 

Vad var det då å ena sidan som studenterna i efterhand upplevde hade varit 
särskilt bra med att tillbringa en tid vid ett utländskt lärosäte? Och å andra 
sidan, vad var det som upplevdes som negativt? Inledningsvis bör det konsta-
teras att utlandsstudier för de intervjuade studenterna till övervägande del 
hade varit en positiv erfarenhet. Bland annat fram bättre språkkunskaper, 
människor de träffat, boendet och en annan typ av utbildning än i Sverige 
lyftes fram. En student tyckte att det var positivt att man hela tiden gjorde 
saker tillsammans. En annan positiv erfarenhet var att utlandsstudierna givit 
möjlighet att komma till ett annat land och att leva vardagsliv i en annan kul-
tur.
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Ja, jag träffade ju min pojkvän där. (IP6)

Det var nog rumskompisarna tycker jag. Det var liksom det man minns, den sociala biten. 
(IP10)

Ja det var nog att träffa nytt folk tror jag. Och ta del av lite sol. Ja men det var nog att man 
träffade nytt folk och att man fick se hur dom bodde. Det var rätt så kul tyckte jag. (IP18) 

Det bästa var väl kanske det här med gemenskapen man fick med dom andra internatio-
nella studenterna. Samtidigt då som det var en begränsande faktor, men det var ändå det 
som gav mest i slutändan. Det var folk från hela världen. (IP19)

Bäst var nog egentligen att man alltid har nånting att göra. Det var alltid något program 
dom ordnade för oss. Vi gjorde alltid en massa saker. (IP8)

Bland sådant som upplevdes som negativt fanns en del praktiska omständig-
heter, bland annat boendestandarden och bristande förkunskaper i det aktuella 
språket. En annan sak som lyftes fram som negativ var att man saknade sitt 
sociala liv hemma i Sverige. 

Det var liksom ett riktigt råtthål … Jag fick lite nog där, just boendet. (IP10)

Bostadsstandarden. Man är så bortskämd i Sverige. Fast man inte betalar mycket bor man 
ändå acceptabelt bra men där var det ju inte alls bra. Det är man rätt så beroende av. För 
man är ändå hemma en del. (IP18)

Det var ju det att jag tyckte att jag pratade för dålig tyska, och tyskar är inte så bra på eng-
elska. Så det hade jag lite problem med. Så här i efterhand skulle jag nog ha läst på lite mer 
tyska innan jag åkte. (IP6)

Man saknade ju kompisar och så där. Just det här dagliga som man har att träffas och fika 
och surra. Det blir inte riktigt samma sak om man gör det på engelska eller om man gör det 
med någon som man har känt länge. Så det är väl det jag har saknat mest. Och så tjejen 
förstås. (IP10)

Ryan skriver att tillfredsställelse med resande ofta handlar om högre behov 
medan missnöje istället ofta handlar om praktiska omständigheter som gör 
livet obekvämt. Det är i och för sig relaterat till andra former av mobilitet men 
kan alltså också ha bäring för de studenter som reser utomlands för att stude-
ra.220

220 Ryan, C (1998): ”The travel career ladder: An appraisal”. I: Annals of Tourism Research, 25:4, s 936–957. 
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5.3.8  Sociala nätverk  

Ett av de utmärkande dragen för de samhällsförändringar som ägt rum under 
senare år är att världen kommit att bli allt mer sammanlänkad. Ett tecken på 
detta är de kontakter som ”vanliga” människor har med ”vanliga” människor i 
andra länder. Hannertz skriver att: 

One important thing to say about contemporary globalization in network 
terms, then, is that there is now a rather dense web of relationships across 
many national boundaries. […] This breadth of transnational networks is 
something that must surely so far be a unique characteristic of the late twenti-
eth century.221

Med tanke på detta kan det vara intressant att se närmare på vilka konsekven-
ser en utlandsvistelse av det här slaget kan få för människors sociala nätverk. 
Utlandsvistelsen hade för en del av de studenter som intervjuades efter ut-
landsstudierna inneburit att de hade fått nya vänner. Det var såväl sådana som 
var bosatta i värdlandet som sådana som också hade vistats i landet som ut-
bytesstudenter. Som framgår ovan var detta också något som lyftes fram av 
några av studenterna som det bästa med hela utlandsvistelsen.  För en del av 
studenterna hade en viktig aspekt av utlandsstudierna varit just att få ett socialt 
nätverk på den plats där de vistades. Ett problem som lyftes fram var att för-
utsättningarna att skaffa nya vänner kanske inte är de bästa då man som ut-
bytesstudent kommer till en plats. Dels därför att man själv kanske inte är be-
redd på att lägga ner ”arbete” på att bygga upp nära relationer, och dels därför 
att de ”infödda” kanske å sin sida inte heller tycker att det är ”mödan värt” att 
lära känna människor som man vet snart kommer att flytta därifrån. De som 
redan bor på en plats har dessutom antagligen redan ett befintligt socialt nät-
verk på platsen och har därför ett mindre behov av att skapa nya kontakter.

Opper med fleras studie visar att det problem som flest studenter upplevde 
under sin utlandsvistelse var att de hade för mycket kontakt med människor 
från det egna hemlandet.222 Detta trots att det är en viktig aspekt av 
utlandsstudier att utbytesstudenter ges möjlighet att umgås med värdlandets 
invånare. Det har betydelse för bland annat kulturella erfarenheter, attitydför-
ändringar och framtida internationella relationer. Det är naturligtvis också be-
tydelsefullt hur de här kontakterna ser ut, att de är förhållandevis nära kon-

221 Hannertz, U (1992): ”Networks of Americanization”, s 14. I: Lundén, R och E Åsard (red): Networks of 
Americanization: Aspects of the American influence in Sweden. Almqvist & Wiksell International, Stockholm. 
222 Opper, S m fl (1990): Impacts of study abroad programmes on students and graduates. Jessica Kingsley Publishers, 
London. 
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takter.223 Broady och Börjesson lyfter fram det positiva i möjligheterna att 
också möta människor från många andra länder. Att studera utomlands inne-
bär inte bara att vistas i ett annat land utan lika mycket att vistas i en transna-
tionell miljö. Detta, menar Broady och Börjesson, bidrar till att skapa en ”true 
transnational cultural competence”.224

Mot bakgrund av detta var det viktigt att få veta om de studenter jag intervju-
ade hade några strategier gentemot andra svenskar, andra utbytesstudenter 
och värdlandets invånare. Här är det viktigt att komma ihåg att några inter-
vjuer ägde rum före utlandsvistelsen och några efter. Det kan naturligtvis 
finnas skillnader mellan de avsikter studenterna hade innan de åkte och hur 
det faktiska utfallet blev. Jag frågade dem som ännu inte hade varit utomlands 
hur de såg på umgänget med andra utbytesstudenter respektive umgänget med 
värdlandets studenter och övriga befolkning. De som redan varit utomlands 
frågade jag om vilka de umgåtts mest med. För några bestod umgänget i 
huvudsak av andra svenskar, även om de också umgicks med människor från 
andra länder. 

Ja, jag var lite feg. Jag umgicks mycket med svenskarna, just för att vi bodde nära varandra. 
Så det blev att man hängde med dom. 
G: Det var inte så att du kände att du ville ta avstånd från de övriga svenskarna? 
I början försökte jag väl med det blir som svårt också. (IP10)

Nej det var väl ingenting jag brydde mig om egentligen. Åkte dit med en kompis också här-
ifrån. Nu kunde man ta det rätt lugnt, det var ingen panik att lära känna folk direkt. 
(IP18)

Jo alltså jag hade väl tänkt lite i dom banorna med det blev så väldigt svårt eftersom det 
bodde ett 40-tal utbytesstudenter i samma hus. Det var ju fyra stycken från Umeå universi-
tet som åkte dit samtidigt. Men det var en grej som jag tänkte att det skulle vara en nackdel 
att dela rum med, i alla fall med någon från Sverige. (IP19)

För andra studenter var det däremot viktigt att undvika svenskar och andra 
utbytesstudenter. Och för ytterligare andra blev det så att de mest kom att 
umgås med andra utbytesstudenter. 

Men sen så bodde jag ju med fyra engelsmän och då var det ändå dom som man umgicks 
mest med. … Ja det var det väl för jag kände att jag ville inte hamna i den här utbytesstu-

223 Stangor, C m fl (1996): ”Influence of student exchange on national stereotypes, attitudes and perceived 
group variability”. I: European Journal of Social Psychology, 26, s 663–675 och Gareis, E (2000): ”Intercultural 
friendship: Five case studies of German students in the USA”. I: Journal of Intercultural Studies, 21:1, s 67–91. 
224 Broady, D och M Börjesson (1997): Transnational strategies in Swedish higher education. Konferensbidrag 
presenterat vid ’Europe Researched Conference’, Prag 17–19 oktober 1997. 
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dentklicken. Utan man var ju faktiskt där för att lära sig engelska och umgås med engels-
män. Så det fanns inget alternativ egentligen. (P11)

Ja, i början var det ju mest att jag bara umgicks med dom. Det var ju tre kompisar från 
USA och någon från Kanada, träffade folk från överallt, från Korea och Japan och Nya 
Zeeland och Australien och Irland och Spanien. (IP6)

En del av studenterna hade redan före utlandsvistelsen tänkt på hur de skulle 
hantera denna situation. Fritidsintressen lyftes fram som en möjlighet att 
bättre komma in i värdlandets samhällsliv av sådana som redan läst utomlands 
men också bland av dem som vid intervjutillfället ännu inte påbörjat sina ut-
landsstudier. En student hoppades till exempel att hennes intresse för folk-
musik skulle underlätta för henne att få kontakter också utanför gruppen av 
utbytesstudenter.

Utan det får man ju ta som det kommer. … Jag har ju inga planer då på att bo med en 
svensk utan det skulle vara bättre då tycker jag att bo med en amerikan. Dels för språket 
och dels för att han skulle kunna lära en lite saker och så, lättare att komma in i det då. 
(IP15)

Jag hoppas på att det inte ska vara så jättemycket andra utbytesstudenter där. För det är 
ofta så när man åker iväg att man träffar en massa andra svenskar och andra som inte är 
från det landet. Jag skulle tycka det vore bra om det var så att man fick lära känna folket 
där. För annars är det så lätt att man klumpar ihop sig med dom som också är utlänning-
ar. (IP16)

Att det är lättare att få kontakt med andra utbytesstudenter än med dom som bor där. Jag 
tycker att det är det man hör från alla andra som har varit utomlands och så där. Jag tän-
ker väl att det kan väl gå bra det också. Att lära känna andra utbytesstudenter. Annars 
hoppas jag väl att jag ska kunna hitta en orkester där eller så. Och då kan man kanske få 
lite kontakt med kanadensare. Via ett intresse liksom. (IP17)

En utlandsvistelse, så som utlandsstudier, kan innebära att man får nya vänner 
som man efter hemkomsten fortsätter att hålla kontakten med. De flesta nya 
vännerna som de studenter jag intervjuade hade fått var andra studenter. Ut-
bytet med ”vanliga” människor i det land dit studenterna hade rest verkar ha 
varit litet. Detta är ju också något som känns igen från situationen på hemma-
plan; som student i Umeå umgicks de intervjuade studenterna i första hand 
med andra studenter och inte med ”vanliga” Umeåbor. Men en längre ut-
landsvistelse betyder inte undantagslöst att man får nya vänner ”för livet”. De 
kontakter studenterna hade vid undersökningstillfället med människor som de 
lärde känna när de var utomlands kunde såväl vara glesa som med tendenser 
till att bli allt mer sporadiska ju längre tid som gått sedan de återvänt till Sveri-
ge igen. En aspekt av det sociala nätverksbyggandet kan vara kontakter som 
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kan komma att vara nyttiga för det framtida förvärvslivet. Vilken betydelse 
detta tillmättes varierade bland studenterna från att vara mycket betydelsefullt 
till att vara helt ointressant. 

Att bara umgås med andra utbytesstudenter fick som konsekvens för en stu-
dent att han valde att åka hem efter en termin istället för att stanna, som var 
avsikten från början, hela läsåret. 

Där bodde nästan alla utbytesstudenter i samma studenthus. Så det blev lätt att man tog 
kontakt med dom då. Och umgicks med dom bara. Sen då åkte många av dom … efter en 
termin. Det kändes inte som att jag hade riktigt etablerat mig på det sättet att jag skulle få 
ut så mycket av att vara kvar där. (IP19)

I och med den nya kommunikationsteknologin har människors kontaktnät 
kunnat spridas ut allt mer i det geografiska rummet. Internet öppnar möjlig-
heter för att denna utveckling skall komma ännu längre.225 För de studenter 
som intervjuades efter avslutade utlandsstudier var e-post nästan uteslutande 
det sätt som dessa studenter höll kontakten med sina nyfunna vänner. En del 
upprätthöll kontakten också på andra sätt men e-posten var ändå betydelse-
full.

Nu ska vi se, jag håller på och mailar lite med några men det är ju bara dom som man um-
gicks allra, allra mest med. Fast nu har det varit lite torka på det där med att maila. (IP6)

Ja, jag mailar till några stycken. Men det är oftast mailen man använder. (IP9)

G: Tror du att dom här du lärt känna, att du kommer att hålla kontakten med dom? 
IP: Ja, jag försöker. Men jag känner jag är lite dålig på det där … Det finns ju e-mail så 
det är ju inte så svårt. … Ja, det kan jag säga att den är ganska avgörande. För skulle jag 
sätta mig att skriva brev för hand då skulle det bli betydligt mindre. 

Det blir färre och färre e-mail ju längre tiden går. Sen kan man ju åka ner och hälsa på 
dom också givetvis. (IP18)

Och vi [han och värdfamiljen] har mailat lite grann så där men det var ett tag sen nu. Men 
jag har inte avskrivit kontakten med dom. Min rumskompis, ja det är i och för sig också 
ganska länge sen men vi har väl mailat några gånger så där. Och sen så träffar jag ju dom 
andra svenskarna ibland. Men det är inte några djupare kontakter. (IP19)

E-post verkar i hög grad underlätta för människor att överhuvudtaget upp-
rätthålla kontakten med varandra. Andra sätt att kommunicera kan vara dyrare 

225 Thulin, E (2002): Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon: Konsekvenser för vardagslivets geografiska 
dimensioner. CHOROS 2002:2, Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 
Göteborg. 
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och samtidigt kräva mer tid och kraft att genomföra. Det är alltså lättare att 
hålla kontakt via e-post. Att det är så lättillgängligt är kanske det som gör att 
man upprätthåller kontakterna överhuvudtaget. Thulin visar i en studie att e-
mail används av unga människor för att hålla kontakt med sådan som man 
redan lärt känna i den verkliga världen, inte i första hand sådana som man lärt 
känna i den virtuella världen. Det är då främst sådana som bor långt bort eller 
som man av andra skäl inte träffar så ofta. Thulin hävdar att e-mail är det enda 
sättet att kommunicera och alternativet till e-mail hade varit ingen kommuni-
kation alls.226

5.3.9  Utlandsstudier – ett karriärdrag

Högre utbildning är inte bara ett sätt att få ett bra arbete. Det handlar också 
om att förverkliga sig själv.227 Detta gäller också för studenternas syn på sina 
utlandsstudier. Att läsa utomlands kan vara ett sätt att positionera sig på 
arbetsmarknaden för att förbättra sina chanser att få de jobb man vill ha. Men 
det handlar också om att utvecklas som människa. Studier från Storbritannien 
visar att studenter tillmäter internationella erfarenheter ett stort värde på 
arbetsmarknaden.228 I en studie som Högskoleverket gjort uppgav de intervju-
ade arbetsgivarna att de inte i första hand värdesätter den utländska utbildning 
som de arbetssökande har, ”utan man uppskattar snarare effekterna av ut-
landsstudier såsom språkfärdigheter, den internationella rörligheten, ökad 
kulturell förståelse, öppenhet och annorlunda förhållningssätt”. De intervjua-
de arbetsgivarna trodde också att personer som har bott utomlands är socialt 
kompetenta, flexibla och har ett utåtriktat sätt.229 Att ha bedrivit högre studier 
utomlands signalerar något om vem man är som människa. Bilden är den att 
människor som gör detta besitter vissa personliga egenskaper. Egenskaper 
som är efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden. 

Utlandsstudier kan i det här avseendet betraktas som en del i en längre plan 
för de enskilda individer som berörs. De kan vara ett led i strävanden efter att 
uppnå vissa målsättningar under livet. Här finns en koppling till det tidsgeo-
grafins projektsammanhang som diskuterades i kapitel ett, där olika rörlig-

226 Thulin, E (2002): Ungdomars användning av dator, internet och mobiltelefon: Konsekvenser för vardagslivets geografiska 
dimensioner. CHOROS 2002:2, Kulturgeografiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Göteborg. 
227 Se till exempel Amcoff, J och G Nauwerck (1993): Övergångsställen – högskolerekryteringens geografi.
Forskningsrapport nr 106, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.
228 Maiworm, F och U Teichler (1996): Study abroad and early careers: Experiences of former ERASMUS graduates. 
Jessica Kingsley, London och King, R och E Ruiz-Gelices (2002): International student migration and the European 
’Year Abroad’: The effects on European identity and subsequent migration behaviour. Konferensbidrag presenterat vid 
’First International Conference on Population Geographies’, University of St. Andrews 19–23 juli 2002. 
229 Högskoleverket (1999): Utlandsstudier – till vilken nytta? En utvärdering av effekter av utlandsstudier, s 108.
Högskoleverkets rapportserie 1999:10 R, Stockholm. 
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hetshandlingar kan vara delmål på vägen mot att uppnå ett mål. Att läsa en 
period utomlands kan då vara ett sätt att positionera sig, ett karriärdrag, samt 
att visa att man klarar av att bo och studera i ett annat land, det säger något 
om den person man är. Den typ av utbildning studenterna gick och inom vil-
ket område de tänkte sig att arbeta i framtiden, hade betydelse för vilket värde 
de tillmätte utlandsvistelsen. För en student som tänkte sig att arbeta som 
ekonom inom ett internationellt företag och för en student som var intresse-
rad av att arbeta med utvecklingsfrågor tillmättes utlandsvistelsen ett större 
meritvärde jämfört med för en student som utbildade sig till bildlärare.230 Vil-
ken betydelse dessa studenter tillmätte utlandsvistelsen kan till viss del förkla-
ras utifrån vart de hade varit och vad de hade gjort under utlandsvistelsen. 

… och sen självklart att det är en bra merit också för framtiden. För jobb och så vidare. 
(IP3)

G: Tror du att det är nånting som värderas av [arbetsgivarna]? 
IP: Jag tror det faktiskt. Jag tror det i den bemärkelsen att jag kommer att söka jobb i fö-
retag som har anknytning till utlandet. … jag kommer att differentiera mig från andra, från 
övriga studenter i och med att jag kan ett femte språk. (IP1)

Ja, jag tror ju att det har betydelse för då ser dom ju att man är självständig, att hon kan 
åka iväg själv och så där, utan att känna någon. Då vet dom ju att jag är mer insatt i 
tyska kulturer och jag kan kanske ta tyska människor på ett annat sätt. Jämfört med dom 
som inte har varit där. Och sen att jag kan språket. (IP2)

… helst om man jobbar med företag utomlands att förstå sig på hur dom arbetar när man 
vet mer om kulturen och hur folks dagliga liv är uppbyggt. Och naturligtvis så är det en bra 
merit att kunna visa upp att man har varit utomlands och klarat av studier även utom-
lands. (IP4)

Jag tror att dels så visar det nån slags framåtanda kanske, dels så har man ju lärt sig språk 
och dels så har man öppnat sina sinnen … Nu vet jag inte riktigt hur arbetsgivare ser det 
men hur jag själv ser det så utvecklas man väldigt mycket som person genom att åka utom-
lands. Ja dels så utvecklas man själv och dels får man ju en annan syn på världen, övriga 
kulturer och människor. (IP19)

Vad trodde då studenterna att det är som arbetsgivarna värdesätter när de ser 
att en arbetssökande har läst en del av sin utbildning utomlands? Är det den 
utbildning man har fått, de kurser man har läst, eller är det att den sociala 
kompetensen utvecklas, att ta kontakt med människor, att vara anpassnings-

230 Jmf Högskoleverket (1999): Utlandsstudier – till vilken nytta? En utvärdering av effekter av utlandsstudier.
Högskoleverkets rapportserie 1999:10 R, Stockholm. 
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bar? En del upplevde att den största meriten var det faktum att de överhu-
vudtaget åkt iväg. 

Jag tror mer att dom ser det som en social kompetens alltså just att man åker dit, lär sig 
livet bland främlingar och försöka anpassa sig till en miljö … Jag skulle tänka som arbets-
givare att om någon har åkt till Brasilien då måste han vara ganska anpassningsbar till en 
ny miljö. (IP1)

Som arbetsgivare tror jag mer man tittar på att man har varit utomlands och så där. Och 
klarat av sina kurser. Men kanske inte just att det är speciella kurser som man har läst. 
För att det mesta kan man ändå läsa i Sverige också. (IP4)

Ja inte bara att man klarar av utan även att man åker iväg, det är ett ganska stort steg. 
(IP4)

Genom att ha varit utomlands så har man ju kommit i kontakt med ett annat språk och 
allting. Men också att man vågar fara. Man ska ju vara social och ta kontakter … (IP8)

Att man kan anpassa sig till ett annat levnadssätt eller en annan kultur. Bara det att man 
har tagit sig för att komma iväg. Ja att man har lärt sig ett språk. (IP16)

Känslan av att ”alla andra” också studerat utomlands upplevdes av en del av 
studenterna leda till att det relativa värdet på den svenska arbetsmarknaden 
minskade. Utlandsstudier behöver därför inte betraktas som någon större 
konkurrensfördel. Däremot fanns det de som påtalade att om man har varit 
iväg flera gånger så kanske man skiljer sig från mängden. Det fanns också de 
som menade att om man inte har varit iväg så innebär det en nackdel i kon-
kurrensen på arbetsmarknaden. Nu lever dessa studenter i en värld där många 
av de vänner som de umgås med har varit i längre perioder utomlands. Även 
om det inte är så att det är något som alla faktiskt har gjort, så kan det vara så 
de upplever sin situation. Det var som sagt inte alldeles självklart för studen-
terna att utlandsstudierna skulle komma att betraktas som en merit när det 
blev dags att söka sig ut på arbetsmarknaden. 

Ja man får väl hoppas att dom värdesätter den [utlandsvistelsen]. Sen är det ju frågan om 
dom gör det. Det vet man ju inte. (IP9)

Det tror jag väl kanske inte. Eftersom det är bara en termin så där. Kanske att det visar på 
papperet att man har lite erfarenhet så där att man kan klara sig ute i vida världen. Jag vet 
inte. (IP10)

Så jag tror inte att det är nån nackdel att ha pluggat där ett halvår. Det tror jag inte. Fak-
tiskt. (IP18)
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5.4  Avslutning 

Resultaten från studien Kartläggning av unga människors geografiska rörlighet visar 
på inställningen till att arbeta och studera utomlands bland en grupp unga 
norrlänningar. En mindre andel i gruppen hade erfarenheter av detta sedan 
tidigare. Det var knappt hälften av dem som ville läsa vid högskola eller uni-
versitet som sa att de ville läsa en del av sin högskole- eller universitetsutbild-
ning utomlands. Drygt två av tio sa att de skulle vilja delta i någon annan form 
av utbildning utomlands. Flickorna var mer positiva än pojkarna till att läsa 
utomlands medan skillnaderna var mindre mellan de tre kommunerna. USA 
var det populäraste landet följt av England.  Det var något fler, lite drygt 
hälften som uppgav att de ville arbeta utomlands. Det var en större andel av 
flickorna som angav att de ville arbeta utomlands än vad det var bland pojkar-
na. Mellan kommunerna var skillnaderna mindre. USA var också här det 
populäraste landet följt av England.   

Hur ser då studenter som ska till att eller redan har tillbringat en del av sin 
utbildning utomlands på sin utlandsvistelse? Vilken betydelse har en sådan 
utlandsvistelse för den enskilda studenten? En central fråga är naturligtvis var-
för man väljer att förlägga en del av sin universitetsutbildning utomlands. Mo-
tiv som nämndes bland de studenter som intervjuades i delstudien Umeåstu-
denter utomlands var att lära sig språk, lära känna en annan kultur och andra 
människor. Men ett annat viktigt motiv, för en del av studenterna framstod 
det kanske till och med som det viktigaste, var att få ett avbrott i vardagslun-
ken, ett andrum. Det var en möjlighet att göra något annat, att en tid komma 
bort ett tag samtidigt som man kan få nya poäng att tillgodoräkna sig i sin ut-
bildning.  

Hur studenterna i studien hade valt destination kan sägas finnas någonstans på 
en skala mellan ”Jag hamnade där av en slump” till ”Jag har alltid drömt om 
att åka dit”. Detta hängde ihop med vad studenterna ville få ut av utlandsvis-
telsen. För den som av en slump hade hamnat någonstans som ungefär upp-
fyllde de krav som hon eller han hade ställt kunde utlandsvistelsen se annor-
lunda ut jämfört med för en student som hade kommit till ett land som han 
eller hon länge hade drömt om. Bland de intervjuade studenterna framträdde 
dessa skillnader exempelvis i hur de såg på att resa omkring i landet. För den 
student som reste till ett land som han eller hon under en längre tid önskat 
besöka kunde detta vara ett viktigt inslag på resan, att försöka se så mycket 
som möjligt när de hade den möjligheten. Andra menade att det var fullt till-
räckligt med att ”bara” leva och bo i ett annat land och några verkade heller 
inte ha varit särskilt intresserade av att se sig om i landet.  
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För att återknyta till det som diskuterades i kapitel fyra om skiljelinjerna mel-
lan turister och resenärer, så är det något som skulle kunna appliceras också på 
dessa studenter. Turiststudenten är den som väljer destination för att den upp-
fyller vissa kriterier, exempelvis klimatet, och sedan i huvudsak håller sig på 
studieorten och ”tar dagen som den kommer”. För turiststudenten är det inte 
så viktigt att resa omkring i landet eller den omgivande regionen och han eller 
hon har heller ingen genomtänkt strategi för hur utlandsvistelsen ska genom-
föras eller för vad den ska ge. Resenärstudenten är den student som söker en sär-
skild destination och sedan också har ambitioner att lära känna landet och de 
människor som bebor det. Han eller hon kan sägas ha en genomtänkt strategi 
för hur utlandsvistelsen ska genomföras och också för vad den ska ge. Strate-
gin behöver med andra ord inte bara vara kopplad till studierna. Utlandsstudi-
er är en företeelse som kan se väldigt olika ut beroende på vem studenten är 
och vad han eller hon vill med sin utlandsvistelse. Ett sätt att beskriva detta är 
att använda begreppen turiststudenten och resenärstudenten.

En del av studenterna betraktade utlandsstudier som en merit medan andra 
tyckte att det var någonting som ”alla andra” också har gjort. För en del av 
studenterna var det heller inte så viktigt vilket meritvärde utlandsvistelsen har. 
En kategori av studenter som kanske skiljer sig från dem som ryms inom be-
greppen turiststudenten och resenärstudenten är de exempelvis andra genera-
tionens invandrare som återvänder till sitt gamla hemland för att studera. 
Denna grupp fanns inte representerad bland de studenter jag intervjuade men 
för den gruppen kan utlandsstudierna få en annan innebörd. För en del kan 
studierna, tack vare studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, bli den 
möjlighet att återvända till det gamla hemlandet som de kanske annars saknat. 
Den här gruppen kanske också skiljer sig också på ett annat sätt från de stu-
denter som deltog i min intervjustudie, nämligen i så motto att de förlägger 
hela sin högskole- eller universitetsutbildning till ett annat land och inte ser 
utlandsstudierna som en del av den svenska utbildningen.

Vilka slutsatser kan då dras utifrån betydelsen av att ha rest och/eller bott ut-
omlands tidigare? De studenter som hade mer omfattande erfarenheter sedan 
tidigare tillmätte det en ganska stor betydelse. De menade att de hade blivit 
mer flexibla och att de hade lättare att anpassa sig till nya miljöer. Att ha såda-
na erfarenheter sedan tidigare skapar trygghet när man hamnar i en sådan typ 
av situation igen. Här skulle begreppet mobilitetskarriär kunna användas. Karri-
är används i betydelsen levnadsbana. Mobilitetskarriären är de mobilitets-
handlingar som en individ gör under sin levnad. Erfarenheterna behövde inte 
vara kopplade till det enskilda landet utan studenterna kunde tillgodogöra sig 
erfarenheter från egentligen vilket land som helst. Geografisk närhet (till Sve-
rige) spelade störst roll för de studenter som hade den minsta ”mängden” er-
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farenheter. Utlandsstudierna kan för vissa betraktas som är en enskild hän-
delse, åtminstone fram till dess. Utlandsstudier kan dock också vara fortsätt-
ning på något som startat tidigare under uppväxten såväl som början på något 
nytt. Utlandsstudier är att betrakta som en transnationell resurs och kan där-
igenom vara ett sätt att bygga på mobilitetskapitalet. Utlandsstudier kan fungera 
som en form av karriärmobilitet, det vill säga en typ av flyttning som främjar 
karriären.

Förhållningssättet till värdlandets kultur och språk är en central aspekt av ut-
landsstudierna, det kan vara viktigt att försöka tillägna sig dessa på ett så om-
fattande sätt som möjligt. Ett sätt att uppnå detta är att försöka upprätthålla 
ett avstånd till andra svenska studenter och utbytesstudenter från andra län-
der. För vissa av de intervjuade studenterna var detta en strategi som de hade 
med sig när de reste från Sverige, för andra var det en aspekt som blev viktig 
med tiden. Vissa hade arbetat hårdare för att leva upp till den strategin, medan 
andra mer eller mindre gav upp, när det blev för krävande att hålla sig ifrån 
den grupp av utbytesstudenter som de ändå tillhörde. 

Avslutningsvis kan det konstateras att utlandsstudier kan betraktas som ytter-
ligare ett exempel på rörlighetens paradox, men ur ett annat perspektiv. Det 
handlar om retoriken kring utlandsstudier och dess överensstämmelse med 
verklighetens utlandsstudier. Vad är det man vill uppnå med att skicka svenska 
studenter utomlands och vad blir det faktiska utfallet? Det handlar delvis om 
en krock mellan kvantitet och kvalitet. Internationaliseringsarbetet vid landets 
högskolor och universitet präglas av ambitionen att en viss andel av studen-
terna ska ha läst en del av sin utbildning utomlands. Kanske är det så att den 
kvantitativa sidan fått ta överhanden, medan det som i det här sammanhanget 
borde vara viktigast, utlandsstudiernas kvalitativa sida har fått underordnad 
betydelse. Internationaliseringen är dock en viktig del av den högre utbild-
ningen och antalet utresande studenter är ett av de främsta exemplen på detta.  
Studenternas upplevelser av utlandsstudier kan emellertid vara mycket hetero-
gena, och studenternas ambitioner med utlandsstudierna kan skilja sig mycket 
åt.

För den form av mobilitet som diskuterades i avhandlingens fjärde kapitel 
kunde begrepp som mobilitetsidentitet och identitetsmobilitet vara ett sätt att be-
skriva den betydelse turism eller resande kan ha i unga människors liv. För 
några av de studenter som deltog i intervjustudien kan dessa begrepp applice-
ras också på den typ av mobilitet som diskuterats i detta kapitel. Dels att rör-
lighet för vissa av studenterna var en central del av livsbanan, för dem kan 
man tala om att de har en identitet där rörlighet är högt värderad. Dels att ut-
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landsstudier, som en form av mobilitet, betraktas som ett uttryck för vem man 
är såväl av studenterna själva som av framtida arbetsgivare. 

I kapitel sex härnäst behandlas en typ av rörlighet som traditionellt har be-
traktats som mer permanent, nämligen utvandring. Härom finns anledning att 
återkomma till. Var trodde gymnasieeleverna att de skulle komma att bo, hur 
såg studenterna på att bo utomlands och vilka är det som faktiskt utvandrar 
från Sverige?
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6  När borta blir hemma - eller när hemma blir 
hemma igen

I kapitel sex är avsikten att beskriva och analysera utvandringen från Sverige. I 
kapitlet berörs såväl unga människors inställning till att flytta utomlands som 
den faktiska utvandringen från Sverige. Utgångspunkten är delvis en genom-
gång av den samhällsdebatt som ägt rum under senare tid kring de unga välut-
bildades utvandring från Sverige. Från enkätstudien och intervjustudien häm-
tas underlag för diskussionen om unga svenskars inställning till att bo utom-
lands och från registerstudien hämtas material för att kunna beskriva och 
analysera den faktiska utvandringen från Sverige. Den utvandring som be-
handlas är den utvandring som syns i den offentliga statistiken, det vill säga de 
personer som anmält till folkbokförande myndighet att de har för avsikt att 
lämna Sverige för en period av minst ett år. Det finns naturligtvis ett mörker-
tal här. Man kan tänka sig att mycket av den ”nya mobiliteten” inte syns i sta-
tistiken. Att inte avregistrera sig hos folkbokföringen kanske dessutom är sär-
skilt vanlig bland de unga. Här finns det en högrörlig grupp som inte alltid är 
folkbokförda i det land där de faktiskt är bosatta. Avsikten är anlägga ett 
svenskt periferiperspektiv på den unga internationella mobiliteten. Det hand-
lar om globala processer som ”drabbar” hela landet men dessa processer får 
inte samma utfall över hela landet. Det finns skillnader mellan regioner såväl 
som mellan orter. Vilken roll spelar den internationella mobiliteten för unga 
svenskar bosatta i Norrland och vilken roll spelar dessa unga i utvandringen 
från Sverige? 

Den internationella migrationen har över tid blivit allt mer komplex. Castles 
och Miller ser vår tid som ”the age of migration”, migrationen mellan länder 
kommer att fortsätta växa och därigenom bli en av de viktigaste faktorerna 
bakom den globala omvandlingen. Castles och Miller uttrycker det i termer av 
att den internationella migrationen globaliserats. Den har fått en allt större 
volym samtidigt som de människor som är involverade blivit allt mer olika, 
med många olika motiv för att migrera. Dessutom har allt fler länder blivit 
indragna i det världsomspännande migrationssystemet, såväl som sändare av 
migranter som mottagare av migranter.231 King menar att det till de mer 
traditionella ekonomiska motiven idag också kan läggas motiv så som sökande 
efter spänning och erfarenheter. Migrationshandlingen blir ett uttryck för en 
önskan om att se mer av världen. Migration har på så sätt kommit att bli en 
konsumtionsvara, genom att den blivit en önskvärd handling på ett annat sätt 

231 Castles, S och M J Miller (1993): The age of migration: International population movements in the modern world. Mac-
Millan, London. 
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än den har varit tidigare.232 King talar om att det finns grupper som är 
hypermobila. I dessa grupper har migration blivit en del av normen, av det 
som man bör göra. Denna migration har ett nära samband med mobilitet som 
görs i karriärbefrämjande syfte.233 Samtidigt ser King en paradox i globali-
seringen, vissa migranter är mer önskvärda än andra. Globalisering blir här-
igenom (ännu) ett sätt att exkludera sådana som inte kan leva upp till de krav 
som det internationella samhället ställer.234

Ungefär 120 miljoner människor är idag internationella migranter. De bor 
alltså minst ett år i ett land där de inte är medborgare. Denna grupp motsvarar 
ungefär 2 % av världens befolkning.235 Idag beräknar Föreningen Svenskar i värl-
den att närmare 400 000 svenska medborgare bor utomlands.236 Det är visserli-
gen en liten andel av Sveriges befolkning som varje år väljer att utvandra men 
det betyder därför inte att de är ointressanta att studera. Castles och Miller 
menar att den mindre andel som utvandrar från ett land kan vara mer betydel-
sefull än vad antalet individer ger sken av. En människas beslut att utvandra är 
nämligen inte bara betydelsefullt för den enskilda individen. Beslutet får kon-
sekvenser såväl för det land som hon lämnar som för det land som hon flyttar 
till, men också för de människor som finns i hennes närhet.237

6.1  Permanent och temporär internationell omflyttning 

Bovenkerk beskriver vilka kombinationer av intentioner och faktiskt utfall 
som är möjliga i en utvandringssituation. Intentionen kan vara att utvand-
ringen ska vara permanent, att man inte ska återvända, eller att den ska vara 
temporär, där avsikten är att man ska återvända. Det faktiska utfallet kan bli 
att migranten återvänder eller att han eller hon inte återvänder till det land 
man en gång utvandrade ifrån.238 I detta kapitel finns det anledning att åter-
komma till mobilitetens kontinuum som togs upp i kapitel ett. En viktig 
aspekt av dagens internationella migration är att den inte alltid så lätt låter sig 
placeras in på skalan temporär – permanent rörlighet. En viktig distinktion går 
annars mellan den temporära migrationen, som följs av ett återvändande, och 
den permanenta migrationen, som inte följs av ett återvändande. I dagens 

232 King, R (2002): ”Towards a new map of European migration”. I: International Journal of Population Geography,
8:2, s 89–106. 
233 King, R (1986): ”Return migration and regional economic problems”. I: King, R (red): Return migration and regional 
economic problems. Croom Helm, London. 
234 King, R (1995): ”Migrations, globalization and place”. I: Massey, D och P Jess (red): A place in the world? 
Open University Press, Milton Keynes. 
235 Regeringskansliet (2001): Sweden in 2000 – A country of migration: Past, present, future. Stockholm. 
236 Föreningen Svenskar i världen, www.sviv.se. 
237 Castles, S och M J Miller (1993): The age of migration: International population movements in the modern world. Mac-
Millan, London. 
238 Bovenkerk, F (1974): The sociology of return migration: A bibliographic essay. Martinus Nijhoff, Haag. 
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mobila samhälle kan det alltså vara svårt att dra en gräns mellan temporärt och 
permanent. Kanske borde egentligen all rörlighet betraktas som temporär? 
Eller kanske kan rörligheten betraktas som en permanent företeelse? Williams 
och Hall menar att transportteknologin har haft en avgörande betydelse. De 
skriver:

Circulation is facilitated by changes in transport technology which have con-
tributed to the ‘shrinking of space’. Whereas the early twentieth century trans-
atlantic emigrant from southern Europe was likely to be a lifetime migrant, 
perhaps never returning to his or her homeland, the late twentieth century 
migrant is likely to be a frequent return visitor …239

Idag är därför fenomen som återvandring och cirkulation viktiga inslag i 
många människors liv. Återvandringens del av utvandringen är mycket bety-
delsefull, så också i Sveriges utbyte med omvärlden. Att personer som invand-
rar till Sverige efter något eller några år återvänder till sitt hemland eller ut-
vandrar till ett tredje land, är ett mycket påtagligt inslag i den svenska utvand-
ringen. Likaså utgör tidigare svenska utvandrare ett betydelsefullt inslag i in-
vandringen till Sverige. Findlay pekar på betydelsen av dessa temporära flytt-
ningar för utvandringen från Storbritannien men också, lika viktigt, för in-
vandringen till landet. Som ett resultat av de temporära flyttningarna ökar de 
brittiska medborgarnas invandring till Storbritannien. En stor del av dem som 
registreras som invandrare är födda i landet och har endast varit utflyttade 
under något eller några år.240 Cormode menar att en mycket viktig del av 
globaliseringen, den internationella cirkulationen av kvalificerad arbetskraft, 
har negligerats i stor utsträckning. Det är mycket betydelsefullt att det handlar 
just om cirkulation, inte migration, och att avsikten därför heller inte är att 
rörligheten ska bli permanent. Det finns också skillnader mellan olika länder 
när det gäller hur de väljer att klassificera denna typ av internationella rörlig-
het. En del länder klassificerar den som invandring, andra länder gör det 
inte.241

Andelen utvandrare som återvänder eller utvandrar till ett tredje land avtar 
över tid. Ju längre tid en person har bott i ett land, desto mindre är sannolik-
heten att han eller hon utvandrar. En av anledningarna till detta är att männi-
skor utvecklar allt fler, och allt starkare, sociala band ju längre de bor på en 

239 Williams, A M och C M Hall (2002): ”Tourism, migration, circulation and mobility: The contingencies of 
time and place”, s 32. I: Hall, C M och A M Williams (red): Tourism and migration: New relationships between pro-
duction and consumption. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston och London. 
240 Findlay, A M (1988): ”From settlers to skilled transients: The changing structure of British international 
migration”. I: Geoforum, 1998:4, s 401–410. 
241 Cormode, L (1994): ”Japanese foreign direct investment and the circulation of personnel from Japan to 
Canada”. I: Gould, W T S och A M Findlay (red): Population migration and the changing world order. John Wiley & 
Sons, Chichester. 
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plats.242 I en typologi från mitten av 1970-talet kategoriserar Cerase italienska 
återinvandrares olika motiv för att återvända till Italien från Nordamerika. 
Han talar om fyra olika kategorier av återvändande; return of failure, return of 
conservatism, return of innovation och return of retirement. Den första kate-
gorin, return of failure, innebar ett misslyckande i det nya landet men också att 
utvandrarna hade haft svårt att leva upp till de förväntningar de hade innan. 
Den andra kategorin, return of conservatism, utgjordes av dem som hade känt 
sig som främlingar i det nya landet och som hela tiden hade tänkt på att åter-
vända till hemlandet. Dessa bidrog vid återvändandet till att konservera det 
gamla samhället. Den tredje kategorin däremot, return of innovation, hade 
behov och önskemål som hade sitt ursprung i det nya landet och därför var 
kvalitativt annorlunda. Dessa kunde därför bidra till att förändra det gamla 
samhället. Den fjärde kategorin hade känt missnöje i det nya landet och den 
enda utvägen blev därför att återvända hem. De såg återvändandet som det 
sista stadiet i livet. Detta till skillnad från dem vars återvändande betecknas 
som return of conservatism, vilka fortfarande var i aktiv och produktiv 
ålder.243

King ser också ett samband mellan motiven för återflyttning och den tid som 
hade förflutit sedan utvandringen ägde rum. King påpekar emellertid att det 
finns skillnader mellan olika kategorier av invandrare för vilka återvändandet 
inte kan sägas ha samma innebörd.244 Borjas konstaterar efter studier av 
utlandsfödda forskare och ingenjörer i USA att det var de minst framgångsrika 
som flyttade ut från USA. Det skedde en selektionsprocess i vilken återut-
vandringen bidrog till att förstärka invandringens mönster. Är det många väl-
utbildade som flyttar in så är de som återutvandrar de minst välutbildade.245

Att utvandra från Sverige behöver idag alltså inte betraktas som ett definitivt 
steg. Det finns alltid en möjlighet att flytta tillbaka. Det spelar mindre roll var 
man faktiskt bor, så länge man har möjlighet att resa dit där man inte bor. 
Efter att ha intervjuat unga svenskar bosatta i New York skriver Pensionsfo-
rum med flera att det inte längre är ett så livsavgörande beslut för de unga hu-
ruvida de stannar i USA eller flyttar tillbaka till Sverige. Det finns (nästan) all-
tid en möjlighet att ändra sitt beslut och det är idag både enklare och billigare 

242 Boyle P m fl (1998): Exploring contemporary migration, s 35f. Addison Wesley Longman, Essex. 
243 Cerase, F (1974): ”Expectations and reality: A case study of return migration from the United States to 
southern Italy”. I: The International Migration Review, 8, s 245–262. 
244 King, R (1986): ”Return migration and regional economic development: An overview”. I: King, R (red) 
Return migration and regional economic problems. Croom Helm, London. Se också Findlay, A M (1988): ”From 
settlers to skilled transients: The changing structure of British international migration”. I: Geoforum, 1998:4, s 
401–410.
245 Borjas, G J och B Bratsberg (1996): ”Who leaves? The out-migration of the foreign born”. I: Review of 
Economics and Statistics, 78:1, s 165–176. 
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att resa mellan de två länderna.246 Den ökade möjligheten att vara rörlig i 
andra avseenden kan med andra ord ersätta migration.

Wulff konstaterar å sin sida efter att ha studerat unga svenskar i New York att 
många bor där en period som sträcker sig över några år. Det är däremot inte 
så många som stannar permanent i New York eller, för den delen, i USA. De 
unga svenskar i Wulffs studie som stannade längre, pendlade i viss utsträck-
ning mellan Sverige och New York då de ofta tillbringade somrarna i Sve-
rige.247 Røed konstaterar efter att ha studerat utvandringen från de skandina-
viska länderna att det temporära inslaget i migrationen är mycket betydelse-
fullt. Dessutom visar Røeds studie att den omfattande temporära migrationen 
kan fungera som ett sätt att för de inblandade individerna att öka sitt human-
kapital vilket i sin tur kan leda till möjligheter till bättre inkomster i hemlandet. 
Härigenom ökar såväl möjligheten att en person utvandrar som att samma 
person också återinvandrar. Den temporära migrationen innebär inte bara ett 
positivt utfall för de enskilda individerna utan kan ha en positiv inverkan på 
hela landets ekonomi. 

These results suggest that temporary migration by economically active persons 
gave a positive return, not only to the individual migrants, but also to the 
economy as a whole. If this conclusion is true international migration caused 
brain gain, not brain drain, and the concern should not be that too many peo-
ple go abroad, but too few.248

6.2  Högutbildades utvandring = brain-drain? 

De högutbildades rörlighet har under en längre tid väckt intresse, på senare tid 
så också i Sverige. Findlay beskriver hur den brittiska internationella migratio-
nen förändrades under 1960- och 70-talen, den kom allt mer att präglas av den 
välutbildade arbetskraftens temporära migration.249 Forskningen om högutbil-
dades migration fick en större omfattning på 1960-talet, som en respons på 
oron för att Storbritannien höll på att drabbas av brain-drain. På 1970-talet 
användes begreppet främst för att beskriva situationen i utvecklingsländerna. 
Många välutbildade lämnade under den perioden sina hemländer för att bo-

246 Pensionsforum m fl ( 2000): Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga 
akademiker. Stockholm. 
247 Wulff, H (1992): ”Young Swedes in New York: Workplace and playground”. I: Lundén, R och E Åsard 
(red): Networks of Americanization: Aspects of the American influence in Sweden. Almqvist & Wiksell International, 
Stockholm.
248 Røed, M (1999): Geographical aspects of human capital accumulation: Essays on the relationship between skills, migratory 
motives and migratory behavior, s 166. Institute for Social Research, Oslo. 
249 Findlay A M (1988): ”From settlers to skilled transients: The changing structure of British international 
migration”. I: Geoforum, 1998:4, s 401–410. 
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sätta sig i rikare länder.250 Högutbildades utvandring från fattigare till rikare 
länder blev en stor global fråga, då dessa migrationsströmmar ledde till ett allt 
större gap mellan olika länder i den globala ekonomin.251 Välutbildades mobili-
tet är dessutom en central fråga i ansträngningarna att integrera Europa, 
genom den fria rörligheten inom EU för, bland annat, människor.252 Huruvida 
Sverige håller på att drabbas av brain-drain har debatterats under senare år. I 
Dagens Nyheter har man till exempel kunnat läsa att:  

Svenska företag raggar hårt på högskolorna, men studenter väljer ”dubbla 
lönen och halva skatten” utomlands.253

Under 90-talet har utflyttningen fördubblats. I fjol gav sig nära 25.000 i väg 
och bara hälften kommer tillbaka. Allt fler svenskar flyttar utomlands. Under 
1990-talet har utflyttningen ökat markant. Ofta är det unga, välutbildade män-
niskor som ger sig av för att pröva lyckan i andra länder. Höga löner, bättre 
klimat och utmaningen lockar.254

Utbildade tandläkare går på export. Cirka tusen tandläkare, de flesta från 
Stockholm, har flyttat utomlands, oftast till Storbritannien. Deras utbildning 
har kostat cirka en miljard kronor. Men exporten är gratis.255

Pedersen med flera diskuterar utvandringen från de skandinaviska länderna 
och konstaterar att ju högre utbildning en individ har, desto större blir benä-
genheten att utvandra. Genom en höjning av utbildningsnivån i de tre länder-
na, har de högutbildade kommit att utgöra en allt större andel av befolkning-
en. För Sveriges del gällde dock att landet under den studerade perioden, 
1980- och 1990-talen, fick ett tillskott av människor med universitetsutbild-
ning, med undantag i vissa grupper, framförallt civilingenjörer och ekono-
mer.256 Här bör man därför också diskutera i termer av ”brain-gain”, att det 
samtidigt är en stor grupp högutbildade som invandrar till Sverige. Statistiken 
om vilken utbildning de utlandsfödda som invandrar till Sverige har, är dock 
mycket bristfällig och det är därför svårt att veta vad nettoutfallet för Sverige 
egentligen blir. Helt säker kan man däremot vara på att Sverige hittills inte fullt 

250 Koser, K och J Salt (1997): ”The geography of highly skilled international migration”. I: International Journal 
of Population Geography, 3:4, s 285–303. 
251 Gould, W T S och A M Findlay (1994): ”Population movements and the changing world order: An 
introduction”, s 4. I: Gould, W T S och A M Findlay (red): Population migration and the changing world order. John 
Wiley & Sons, Chichester. 
252 King, R (2002): ”Towards a new map of European migration”. I: International Journal of Population Geography,
8:2, s 89–106. 
253 Dagens Nyheter 1999-02-08. 
254 Dagens Nyheter 1999-02-26. 
255 Dagens Nyheter 1999-02-07.
256 Pedersen, P J m fl (2001): Utvandringen från de skandinaviska välfärdsstaterna, s 16. SNS Occasional Paper no 
87, Stockholm. 



133

ut kunnat ta tillvara allt det utbildningskapital som invandrare fört med sig till 
landet. Detta skulle kunna ses som ett exempel på ”brain-waste”. Brain-waste 
är ett begrepp som bland annat använts för att beskriva det som hände efter 
murens fall, då högt utbildade människor från Östeuropa och det forna Sov-
jetunionen tog anställning i Väst. Det handlade ofta om enklare arbeten som 
inte alls motsvarade den utbildning dessa människor hade.257

Det finns två sidor i den svenska debatten om de högutbildades utvandring. 
En del menar att det i huvudsak är positivt att unga välutbildade svenskar 
flyttar utomlands, då många av dem kommer tillbaka igen och dessutom med 
mer erfarenheter och kunskaper än vad de hade när de lämnade Sverige. 
Andra menar däremot att det i huvudsak är negativt för landet att så många 
unga och välutbildade utvandrar och att det inte är tillräckligt många av dem 
som flyttar tillbaka igen. Detta skulle i förlängningen kunna leda till en för-
sämrad skattekraft och minskad ekonomisk tillväxt. Ibland annat en rapport 
från Pensionsforum, Industriförbundet och SACO uttrycks farhågor inför 
utvandringen från Sverige: 

Vi har en omfattande emigration av forskare, ingenjörer, ekonomer och andra 
som utgör en spetskompetens inom olika områden. Om allt fler välutbildade 
väljer att lämna landet (i förhållande till antalet högutbildade som kommer till 
Sverige) skulle det få negativa konsekvenser för svenskarnas välfärd.258

Författarna visar i sin rapport att det inte i någon av de grupper de studerat 
fanns ett större inflöde än utflöde. År 1999 var det fler forskare inom medicin, 
forskarutbildade inom natur och teknik, tandläkare, naturvetare (>3 år), läkare, 
sjuksköterskor, ekonomer, civilingenjörer samt övriga tekniker och naturveta-
re som utvandrade än vad det var som flyttade tillbaka. Här är dock den brist-
fälliga statistiken över utlandsföddas utbildning ett problem. Rapportförfattar-
na har valt att överhuvudtaget inte ta med dessa i sin redovisning.259 I en arti-
kel på DN Debatt menar de att Sverige inte är attraktivt för de unga välutbil-
dade svenskar som har möjlighet att välja att arbeta i något annat land. De 
åtgärder som måste vidtas från svensk sida är dels ekonomiska incitament för 
de högutbildade men också arbetskraftsinvandring.260 Avslutningsvis konstate-
rar dock författarna att Sverige inte är ett helt och hållet avslutat kapitel för 
dem som utvandrar: 

257 Koser, K och J Salt (1997): ”The geography of highly skilled international migration”. I: International Journal 
of Population Geography, 3:4, s 285-303. 
258 Pensionsforum m fl ( 2000): Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga 
akademiker, s 2. Stockholm. 
259 Detta torde innebära att även om situationen ser mörk ut så kan den bara bli ljusare om hänsyn även skulle 
tas till de utlandsföddas utbildning. 
260  Möller, T m fl (2001): ”DN Debatt: Ny larmrapport om svenska studenter: ”Tre av fyra vill utomlands””. 
Dagens Nyheter 2001-01-18. 
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Det bästa med Sverige verkar sammanfattningsvis vara att endast Sverige 
svenska krusbär har. Det är i Sverige man har sina rötter. Även om en interna-
tionell arbetsmarknad hägrar är man inte beredd att kapa banden med livet i 
Sverige. Att arbeta utomlands tycks för de flesta vara någonting man gör under 
en viss begränsad tid, oklart hur lång.261

I en rapport från SACO om internationalisering och statlig inkomstskatt ut-
trycks oro för att Sveriges attraktionskraft, såväl för svenskar som för utlän-
ningar, har försvagats. Bornefalk menar att en nettoutflyttning av högutbil-
dade födda i Sverige inte nödvändigtvis behöver vara ett problem, men att den 
blir det när utflyttningen är alltför stor och den inte kompenseras av ett mot-
svarande inflöde av högutbildade invandrare. Den springande punkten är 
enligt rapporten de ekonomiska villkoren i Sverige, så som den låga utbild-
ningspremien, de låga lönerna och nettolönens låga köpkraft.262

I en rapport från Utbildningsdepartementet menar man för det första att net-
toutflyttningen är liten samtidigt som det är många av dem som utvandrar 
som senare återinvandrar till Sverige med värdefulla erfarenheter och värdefull 
kunskap. De anser också att flyktinginvandringen till Sverige antagligen kom-
penserar för utvandringen av svenskfödda akademiker. Till sist anförs också 
att antalet högskoleutbildade i Sverige har ökat kraftigt under senare tid. Om 
återvandringen skriver de till exempel: 

Allt fler flyttade utomlands under 1990-talet och en allt större andel av dem 
flyttade tillbaka till Sverige. Om dessa trender håller i sig kommer mer än hälf-
ten av alla svenskar som emigrerar att återvända till Sverige. Detta betyder 
bland annat att erfarenhetsutbytet med utlandet har ökat, vilket är berikande 
för vårt land.263

I två artiklar i Statistiska Centralbyråns tidskrift Välfärdsbulletinen har utvand-
ringen från Sverige analyserats, i första hand med fokus på civilingenjörernas 
utvandring. Författarna menar att utvandringen från Sverige inte är något 
problem och skriver, ”[m]an kan utifrån ovanstående siffror knappast påstå att 
situationen kan anses vara särskilt alarmerande. Det går tvärtom att hävda att 
det är bra med erfarenhetsutbyte över gränserna”. De menar att om ambitio-
nen är att öka antalet civilingenjörer i Sverige, är det bättre att öka genom-
strömningen på civilingenjörsutbildningarna än att med olika åtgärder försöka 

261 Pensionsforum m fl ( 2000): Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga 
akademiker, s 58. Stockholm. 
262 Bornefalk, A (2002): Internationaliseringen och den statliga inkomstskatten. SACO, Stockholm. 
263 Utbildningsdepartementet (2001): Internationell rörlighet bland högskoleutbildade: Beskrivning av utvandring och 
invandring under 1990-talet. Utbildningsdepartementets skriftserie, rapport 1, Stockholm. 
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minska utvandringen av svenska civilingenjörer. Invandrarnas kompetens och 
arbetet för att kunna tillvarata deras kompetens bör också intensifieras.264

I en uppföljande artikel menar de att den situation som gällde år 1996, och 
som den första artikeln avsåg, inte förändrades under åren 1997 eller 1998. De 
menar att ”Sverige kan se fram emot en situation där vi troligen gör kompe-
tensvinster gentemot omvärlden; detta även om invandrarnas utbildningsnivå 
skulle vara lite lägre än utvandrarnas”.265 Petersson följer upp detta i en artikel 
från år 2003 och konstaterar att en mycket stor del av de svenskfödda högut-
bildade utvandrarna återvänder till Sverige igen inom några år. Detta samtidigt 
som en stor del av de utlandsfödda som invandrar till Sverige har med sig en 
hög utbildning i bagaget. De med en högskole- eller universitetsutbildning 
återvänder till och med i något större utsträckning än vad de med lägre utbild-
ning gör. Det finns dock skillnader mellan olika yrkesgrupper, där tandläkarna 
är de som i minst utsträckning flyttar tillbaka till Sverige.266 En förklaring till 
det senare skulle kunna vara den stora andelen utlandsfödda som utbildar sig 
till just tandläkare. 

Bornefalk polemiserar i rapporten från SACO mot Utbildningsdepartementets 
syn på de högutbildades utvandring. För det första är inte Bornefalk överens 
med Utbildningsdepartementet om att nettoutvandringen är låg. Han menar 
dessutom att en relativt stor andel av de svenska utvandrarna inte har flyttat 
tillbaka till Sverige. I Borjas anda lyfter författaren dessutom fram att de som 
återvänder i allmänhet lyckats sämre i utlandet än vad de som inte återvänder 
har gjort. Som jag skrev tidigare, med hänvisning till King, så finns det dock 
skillnader mellan olika grupper av utvandrare. Att en högt utbildad svensk 
återinvandrar till Sverige efter ett par år betyder med all sannolikhet, i de allra 
flesta fall, inte att han eller hon har misslyckats under sina år utomlands.  Det 
är dessutom för få välutbildade Bornefalk menar dessutom att det är för få 
från andra OECD-länder som flyttar till Sverige. Dessa skulle kunna ”föra 
med sig viktig kunskap och viktiga influenser på ett mer direkt sätt än om 
denna överföring enbart sker genom återvändande svenskar”. Samtidigt skri-
ver Bornefalk att:

264 Andersson, R och H Theorin (1998): ”Kompetensflykt – myt eller verklighet?” I: Välfärdsbulletinen, 1998:4, 
s 6–7 
265 Andersson, R och H Theorin (1999): ”Civilingenjörerna stannar i Sverige”. I: Välfärdsbulletinen, 1999:2,  
s 6–7. De menar att bilden av utvandringen av civilingenjörer påverkas av hur man räknar. Många sätter 
antalet utvandrade civilingenjörer ett år i relation till antalet nyutexaminerade civilingenjörer det året. De 
menar att utvandringen istället bör relateras till stocken av civilingenjörer men också till återinvandring och 
nyinvandring.
266 Petersson, K (2003): ”Högutbildade flyttar tillbaka till Sverige”. I: Välfärd, 1993:1, s 10–11. 
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… de flyktingar och anhöriginvandrare som kommer hit har haft svårt att få ett 
arbete som motsvarar den kompetens de har på pappret. De kan därför, i 
genomsnitt och inledningsvis, inte bidra lika mycket till produktion och skatter 
som en motsvarande genomsnittlig svensk akademiker kan.267

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de högutbildades utvandring har 
lett till en debatt i Sverige om vilka konsekvenser det faktiskt får för landet. 
Detta är ett exempel på rörlighetens paradox, där den internationella rörlig-
heten kan vara positiv såväl för individ som för samhälle men där den också 
kan tolkas som något negativt, i det här sammanhanget, för samhället. Detta 
är en del av bakgrunden till intresset för de högutbildades utvandring och den 
roll den får i föreliggande avhandling. Det är därför intressant att få veta mer 
om hur unga ser på att flytta från Sverige, deras attityder till det valet. Vilken 
roll tillmäts utlandsvistelser och är rörligheten att betrakta som temporär eller 
som permanent? Det är också intressant att försöka analysera den faktiska ut-
vandringen från Sverige. Här finns det anledning att återkomma, med anled-
ning av vad som diskuterats tidigare i avhandling, till dikotomin temporär och 
permanent rörlighet. Ett område som har en stor utflyttning och en negativ 
befolkningsutveckling uppmärksammas särskilt, nämligen Norrland. Det är, 
återigen, så att de globala processerna får skilda lokala och regionala utfall.

6.3  Ungas inställning till att bo utomlands 

Wikhall gör en jämförelse av relationen till utlandsboende mellan 30-35-åring-
ar som har en högskole- eller universitetsutbildning och en grupp i samma 
ålder med endast gymnasieutbildning. Jämförelsen visar att de högutbildade i 
vissa avseenden är mer rörliga än de med en lägre utbildningsnivå. En betyd-
ligt lägre andel i den senare gruppen hade vid undersökningstillfället bott ut-
omlands för en period längre än två månader. Skillnaden var däremot liten 
mellan de två grupperna när frågan istället handlade om huruvida de ville bo 
utomlands någon gång i framtiden. Mer än hälften i de olika grupperna ville 
bo utomlands någon gång i framtiden.268 Efter att ha gjort intervjuer med 
bland annat studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan och Handelshögsko-
lan i Stockholm, konstaterar Pensionsforum med flera att ”[u]tsträckt utlands-
vistelse är idag […] närmast en erfarenhet som är att betrakta som norm”.269

Här bör för ordningens skull tilläggas att urvalet av de grupper som intervjua-
des kan ha en viss betydelse för att det är den slutsats som dras. Av de inter-
vjuade studenterna i studien kunde tre av fyra tänka sig att arbeta utomlands 

267 Bornefalk, A (2002): Internationaliseringen och den statliga inkomstskatten, s 30f. SACO, Stockholm. 
268 Wikhall, M (2002): Culture as regional attraction: Migration decisions of highly educated in a Swedish context. Working 
paper 2002:13, SISTER, Stockholm. 
269 Pensionsforum m fl ( 2000): Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga 
akademiker, s 14. Stockholm. 
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en längre period och en av fem studenter hade också konkreta planer på att 
göra detta. Författarna bakom rapporten skriver: 

För dem som satsar på en akademisk utbildning upplevs det i dag som alltmer 
nödvändigt att utbilda sig eller arbeta utomlands: det beskrivs av de medver-
kande i denna undersökning som ett ”måste” ur karriärsynpunkt. […] Vad de 
förmedlar här är att det idag håller på att bli en självklarhet att arbeta utomlands. 
Det framstår nästan som egendomligt att inte ta chansen.270

Enkätstudier riktade till studenter vid universiteten i Göteborg och Karlstad 
samt vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla visar att en stor andel ville arbeta 
utomlands, majoriteten föredrog emellertid att arbeta i Sverige. USA var det 
enskilda land som, näst efter Sverige, var populärast. Andra populära länder 
var England och Australien. Det var dock en mycket liten andel bland stu-
denterna i den aktuella studien som angav att de planerade att arbeta utom-
lands ”för alltid”. Ungefär fyra av tio svarade att det skulle vara för en begrän-
sad period och nästan sex av tio svarade att de inte visste för hur lång tid det 
skulle gälla.271

En undersökning från Storbritannien visar på skillnader mellan olika grupper 
av studenter; de som hade läst en del av sin utbildning utomlands, de som 
skulle till att läsa utomlands samt de som varken hade läst eller skulle till att 
läsa utomlands. Den mest internationellt orienterade studentgruppen var den 
grupp som stod i begrepp att åka utomlands. Studien visade för övrigt att de 
studenter som hade läst en del av sin utbildning utomlands i högre utsträck-
ning hade bott utomlands efter avslutade studier, jämfört med de studenter 
som inte hade studerat utomlands. De förra hade dessutom i större utsträck-
ning sökt arbete utomlands och de reste också mer utomlands, i tjänsten eller 
för att hälsa på vänner.272 Vid en jämförelse mellan studenter från Hong Kong 
som läste vid ett universitet i Hong Kong och studenter från Hong Kong som 
läste vid ett universitet i Storbritannien fanns det däremot inte några signifi-
kanta skillnader mellan de båda grupperna i hur de såg på att arbeta utom-
lands. Detta kan ses som ett resultat av ytterligare ett exempel på rörlighetens 
paradox. Studenter från Hong Kong har svårt att omvandla sina studentvisum 
till ett visum som ger dem möjligheter att stanna i Storbritannien för att arbe-

270 Pensionsforum m fl ( 2000): Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga 
akademiker, s 39. Stockholm. 
271 Teknikbrostiftelsen (2000): SAGT 2000. Göteborg, (2001): SAGT 2001 – Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
Göteborg samt (2001): SAGT 2001 – Karlstads universitet. Göteborg. 
272 King, R och E Ruiz-Gelices (2002): International student migration and the European ’Year Abroad’: The effects on 
European identity and subsequent migration behaviour. Konferensbidrag presenterat vid ’First International Confer-
ence on Population Geographies’, University of St. Andrews 19–23 juli 2002. 
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ta. Samtidigt uppmuntrar Storbritannien utländska studenter att läsa i landet, 
eftersom detta ger den brittiska staten stora inkomster.273

I Garvill med fleras studie uppgav ungefär en av tio av de studerande att de 
skulle vilja bo utomlands efter avslutade studier.274 I Bernows studie svarade 
”[e]n nästan osannolikt stor andel [att de] vill flytta utomlands, nu eller sena-
re”. Nära sex av tio av gymnasieeleverna uppgav till exempel att de ville bo i 
Australien under minst ett halvår av sitt liv. Mellan en och två av tio sa att de 
ville flytta från Sverige för gott. Bernows material visar dessutom att de som 
hade mer internationell erfarenhet sedan tidigare i högre utsträckning ville 
flytta utomlands än de som hade mindre internationell erfarenhet sedan tidiga-
re.275 I en studie från Ungdomsstyrelsen om ungdomars vägval konstateras att 
en större andel av de unga kvinnorna hade flyttat, såväl inom Sverige som till 
ett annat land. Det var däremot bara en liten skillnad mellan män och kvinnor 
när det gällde planer på att flytta. Vid en jämförelse mellan ungdomar boende 
i olika kommuntyper visade det sig att det var flest ungdomar från Stockholm, 
Göteborg och Malmö som hade flyttat utomlands och det var också bland 
dem flest som hade planer på att flytta utomlands. Ungdomar boende i medel-
stora/mindre kommuner i tätbebyggda områden var de som i störst utsträck-
ning angav att de inte hade några planer på att flytta. Ungdomarnas geogra-
fiska härkomst hade också betydelse för om de hade flyttat och för om de 
tänkte sig att flytta inom en snar framtid. Ungdomar från ”övriga Europa” 
hade flyttat utomlands i något större utsträckning och det var också i den 
gruppen tillsammans med ungdomarna från ”utanför Europa” som störst an-
del sa sig ha planer på att flytta utomlands inom ett halvår.276

Pensionsforum med flera lyfter i sin rapport fram de ekonomiska faktorernas 
betydelse för de unga välutbildade svenskarnas vilja att utvandra. Dessa fakto-
rer upplevdes av de studenter som intervjuades som mycket viktiga. En för-
klaring till detta kan vara att det för en del av de intervjuade studenterna också 
delvis varit ekonomiska faktorer som styrt valet av utbildning.277 I rapporten 
från Utbildningsdepartementet har man låtit olika grupper av utvandrare 
(dock inte alla unga) som återinvandrat till Sverige, rangordna de tre främsta 
motiven de hade för att utvandra från Sverige. För grupperna forskare inom 
natur, teknik och medicin samt för ingenjörer var det främsta motivet merit-

273 Li, F L N m fl (1996): ”Migrating to learn and learning to migrate: A study of the experiences and inten-
tions of international student migrants”. I: International Journal of Population Geography, 2, s 51–67. 
274 Garvill, J m fl (2000): Värdet av att flytta och stanna – om flyttningsbeslut, platsanknytning och livsvärden. Rapport 2 
från Regionalpolitiska utredningen SOU 2000:36, Stockholm. 
275 Bernow, R (1991): Ungdomars värderingar om rörlighet, resvanor och miljö, s 30ff. Vägverket, Borlänge. 
276 Ungdomsstyrelsen (2000): Ungdomars vägval – en studie om utbildning och arbetslivets början, s 41. Stockholm. 
277 Pensionsforum m fl ( 2000): Riskerar Sverige en kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga 
akademiker. Stockholm. 
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värdet av att arbeta och bo utomlands. För grupperna civilingenjörer, läkare, 
sjuksköterskor, tandläkare samt ekonomer födda utomlands var det främsta 
motivet ekonomin. Kulturen var det främsta motivet för grupperna övriga 
forskare, naturvetare, natur och teknik övriga, ekonomer födda i Sverige samt 
övriga högskoleutbildade. För gruppen sjuksköterskor födda utomlands var 
hemlängtan det tredje starkaste motivet att utvandra från Sverige. De flesta av 
dessa högskoleutbildade hade redan från början planerat att utlandsvistelsen 
endast skulle räcka en kortare period. Detta var också något som hade stor 
betydelse för att de senare valde att flytta tillbaka till Sverige.278 Vad dessa stu-
dier, och andra med dem, har visat är att många unga vill bo utomlands, och 
detta gäller inte minst bland som har med högskole- eller universitetsutbild-
ning. I en rapport från SACO kan man läsa att av de studenter som tog exa-
men 1990 bodde drygt en procent utomlands nästkommande år. År 1999 var 
motsvarande siffra drygt fyra procent. Av dem som examinerades 1994 bodde 
efter ett år nära tre procent i ett annat land än Sverige. År 1999 var den siffran 
drygt fyra procent.279 Det har med andra ord blivit fler som är bosatta utom-
lands direkt efter sin examen men skillnaden efter en längre tid är svårt att 
säga något om. 

6.3.1  Norrländska ungdomar  

Kommande avsnitt utgår från svaren på några frågor i enkätstudien Kartlägg-
ning av unga människors geografiska rörlighet. Frågorna var formulerade så att de 
handlade om var gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå trodde att 
de skulle bo fem respektive femton år efter avslutade gymnasiestudier. Ledor-
det här är alltså tro, vilket kanske kan ge mer realistiska svar på frågorna jäm-
fört med om frågorna hade handlat om var ungdomarna skulle vilja bo om 
fem respektive femton år. Tabell 6.1 visar att det var ungefär en av tio som 
trodde att de skulle bo utomlands om fem år. Den andelen ökade något över 
tid, det var alltså fler som trodde att de skulle bo utomlands om femton år. 
Det var nästan ingen skillnad alls mellan flickor och pojkar när det gällde hur 
stor andel som trodde att de skulle bo utomlands om fem år. Skillnaden var 
större efter ytterligare tio år då andelen pojkar som trodde att de då skulle bo 
utomlands hade ökat. Det fanns endast mindre skillnader mellan de tre kom-
munernas ungdomar. Det var i alla tre kommunerna en större andel som 
trodde att de skulle bo utomlands om femton år, än vad det var som trodde 
att de skulle bo utomlands om fem år. Bland gymnasieeleverna i Umeå var det 
en större andel som trodde att de skulle bo i Europa. Bland gymnasieeleverna 

278 Utbildningsdepartementet (2001): Internationell rörlighet bland högskoleutbildade: Beskrivning av utvandring och 
invandring i Sverige under 1990-talet, s 27ff. Stockholm. 
279 Regnér, H och M Gartell (2002): Arbetsmarknaden för högskoleutbildade: Inkomstutveckling och geografisk rörlighet 
under 1990-talet, s 34. SACO, Stockholm. 
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i Boden och Kramfors var det en större andel som angav att de trodde att de 
skulle komma att bo i utanför Europa. 

Fanns det då några skillnader i synen på utlandsboende mellan de gymnasie-
elever som uppgav att de ville studera vid högskola eller universitet och de 
som uppgav att de inte ville göra det? Det fanns inte så stora skillnader mellan 
var de olika grupperna trodde att de skulle bo om fem år. De som uppgav att 
de ville studera vid högskola/universitet trodde inte i större utsträckning än 
andra att de skulle bo utomlands om fem år. Ser man på svarsfördelningen för 
de olika kategorierna när frågan gällde var de trodde att de skulle bo om fem-
ton år är skillnaderna endast något större. Det var närmare två av tio av ung-
domarna som uppgav att de ville studera vid högskola eller universitet som 
trodde att de skulle bo utanför Sveriges gränser. En förklaring kan vara att de 
som vill läsa vid högskola/universitet kanske inte tror att de har avslutat sin 
utbildning inom fem år och därför heller inte tror att de kommer att bo 
utomlands. De kanske tror att de snarare kommer att bo utomlands när de 
börjat arbeta efter studierna, och då kanske som ett led i yrkeskarriären. 

Tabell 6.1: ”Var tror Du att Du bor om fem/femton år?”  
I procent.

Fem år Femton år  
 (n=436) (n=415)

   Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
Där jag bor nu 35 26 17 32 
Någon annanstans i Sverige 55 62 64 55 
Någon annanstans i övriga Europa 4 6 8 6 
Övriga världen 6 6 11 7 

Av dem som trodde att de skulle bo någonstans i övriga Europa trodde de 
allra flesta att de skulle bo i England om fem år och/eller femton år. Av dem 
som trodde att de skulle utanför Europa trodde den största andelen att de 
skulle komma att bo i USA. Det var förhållandevis många som inte besvarade 
frågan om var de trodde att de skulle bo om fem respektive femton år. 
Kanske är det svårare att svara på frågan var man tror man kommer att bo än 
på frågan var man vill bo? Bland dem som besvarade första delen av frågan 
var det dessutom en stor andel som inte närmare angav var de trodde att de 
skulle bo om fem respektive femton år. En mindre andel hade markerat flera 
alternativ.
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6.4  Att bo utomlands 

Det avsnitt som följer bygger på delstudien Umeåstudenter utomlands. Det är 
med andra ord en annan typ av material som ligger till grund för de resultat 
som presenteras och den diskussion som förs i avsnittet. Detta kan ses som de 
kvalitativa aspekterna av att bo utomlands. Hur ser unga på att bo utomlands 
och vilka innebörder kan bo utomlands respektive bo i Sverige ha? Diskussio-
nen kretsar kring tre teman; utvandringens temporära drag, avståndets/ 
närhetens betydelse samt utlandsstudierna som ett (eventuellt) steg bort från 
Sverige.

6.4.1  Utvandringens temporära innebörd 

De studenter som deltog i intervjustudien var samtliga, med ett undantag, 
sådana som aktivt valt att förlägga en del av sin utbildning utomlands. De var 
därmed inte bara högutbildade och i det avseendet förmodat högrörliga, de 
hade dessutom uppvisat ett uppenbart intresse av att för en kortare eller 
längre period vistas utomlands. De flesta av de studenter som intervjuades kan 
sägas ha varit sådana som hade ett humankapital som var transfererbart mel-
lan länder. Detta gällde till exempel för de ekonomstuderanden som deltog i 
studien. En mindre del av de intervjuade studenterna kan dock sägas ha haft 
ett humankapital som var svårare att överföra till ett annat land. Detta kunde 
bland annat gälla för de lärarstuderanden som intervjuades. Vad säger man då 
i en sådan grupp om att bo utomlands i framtiden? Alla de Umeåstudenter 
som jag talade med sa att de skulle vilja bo utomlands efter avslutad utbild-
ning. Detta kan ses som en utgångspunkt och det sammanhang i vilket de 
reflekterade över att bo utomlands. Synen på utlandsvistelsens längd skiljde sig 
emellertid åt mellan studenterna. Ett alternativ kunde vara att man ville arbeta 
utomlands men med Sverige som bas, exempelvis att arbeta åt ett svenskt 
företag men att under kortare perioder vara stationerad utomlands. Ett annat 
alternativ kunde vara att arbeta åt olika företag i Sverige och utomlands, men 
att man ”alltid” skulle återvända hem. 

Ja, jag tänker faktiskt att jag skulle vilja bo i Sverige. Att jag kanske spenderar några 
månader varje år utomlands. Att jag har ett jobb där jag åker lite fram och tillbaka. Kan-
ske någon längre period och så kommer jag tillbaka. (IP3)

Ja men ändå känns det som att inte för alltid. (IP8)

Men jag skulle nog inte planera det och säga att nu tar jag mitt pick och pack och sticker 
och kommer inte tillbaka, utan skulle jag flytta utomlands så skulle jag nog göra det med 
tanken att nu flyttar jag utomlands några år sen så får jag nog flytta tillbaka så småningom. 
(IP11)
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För en del av studenterna var eventuella barn en viktig lokaliseringsfaktor. En 
del såg det som en möjlighet att bo utomlands innan de skaffade barn, eller 
medan barnen fortfarande var små. Sverige upplevdes som tryggt, bland annat 
i och med det väl utbyggda sociala systemet. De studenter som ville bo i 
Sverige när/om de fick barn ville bland annat att deras barn skulle gå i en 
svensk skola. De refererade bland annat till den egna uppväxten som trygg 
och bra, och de trodde därför också att Sverige skulle kunna erbjuda en bra 
uppväxt också för nästa generation.280

Om jag är tillsammans med någon och han också vill det. Kanske ett tag men jag skulle inte 
vilja att mina barn växer upp utomlands. Kanske i så fall några år när dom är små. Tre år 
eller något sådant. Men inte mera, för jag tycker att av alla länder jag har sett så är Sverige 
det bästa. (IP2)

Ofta när man ska skaffa familj och så, så känns det som att man gärna vill ha en trygg 
miljö. Det kan göra att man känner att man vill flytta tillbaka. (IP4)

   
Ja, permanent och permanent. Jag vet inte. I alla fall under en tioårsperiod. Om det blir så 
att man får barn, det vet man ju aldrig. Får man det då tror jag ändå att man vill att dom 
ska växa upp här i Sverige. För att jag fick en så bra uppväxt här och Sverige är ett väldigt 
bra samhälle. Jag hoppas ju att man flyttar hem. Kanske inte att ens egna karriärmöjlighe-
ter utvecklas men att barnen då har större möjligheter. (IP9)

Nej, jag tror nog att jag var lite hemmakär då också, tyckte att jag nog skulle vilja bo 
hemma, till slut i alla fall. Men, det är klart att man känner att hemma, Sverige, det är 
bra. Men samtidigt ser man ju charmen med att vara utomlands. Fast just att ha barn och 
familj så då ser man ändå Sverige som ganska bra. (IP11)

Alltså om man ska skaffa barn och så vet jag inte om jag vill bo utomlands. Det beror på, 
jag kanske kommer att tycka så mycket om Nya Zeeland så att jag vill vara där. Som jag 
känner med Frankrike så skulle jag verkligen aldrig skaffa barn där. (IP16)

Åtminstone när dom börjar skolan och så där, att man vill att dom ska gå i svenska skolor 
och lära sig svenska och så där. (IP17)

För en del av de intervjuade studenterna var synen på en eventuell utvandring 
från Sverige präglad av migrationshandlingens övergående karaktär. En avgö-
rande del i detta var de eventuella barnen och deras uppväxtmiljö. I den dis-
kussion som förts tidigare i avhandlingen har platsen framförallt handlat om 
dess sociala innebörder, så som de sociala banden och närheten till familj och 
vänner. I diskussionen om en eventuell utvandring lyfts också en annan aspekt 

280 I Pensionsforums m fl undersökning var det däremot ”en utbredd uppfattning att viktiga verksamheter 
som skolan och sjukvården fungerar dåligt i Sverige”. Pensionsforum m fl ( 2000): Riskerar Sverige en 
kompetensdränering? Om utlandsarbete och rörlighet bland unga akademiker, s 50. Stockholm 
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på platsen fram, nämligen nationen som plats. Här står landet Sverige för 
något positivt, något som man känner till och i de allra flesta fall också tycker 
är bra och vill ge sina barn. Man kan här tala om det trygga Sverige. Preferenser-
na vad det gäller boendet kan med andra ord sägas ha varit kopplat till olika 
faser i livet, här uttryckt som utan barn och med barn. 

Barnens uppväxtmiljö som återflyttningsmotiv är något som lyfts fram av de 
finska återvandrare som Nyman-Kurkiala intervjuat. Det handlade dels om 
tryggheten i den fysiska miljön, Jakobstad upplevdes som tryggare än Gävle, 
dels om skillnader i barnuppfostran, där finska och svenska normer i viss ut-
sträckning skiljer sig åt.281 Så även om de studenter som jag intervjuade ännu 
inte hade barn och behövde ta ställning ”på riktigt” till var de då skulle bo, så 
känns deras inställning till denna frågeställning i framtiden igen i de finska 
återvandrarnas faktiska motiv för att flytta från Sverige för att återvända till 
Finland.

Det fanns emellertid studenter som inte delade denna syn, han hade andra 
bilder av utlandsboende och familjeliv. Han menade att hans familj inte nöd-
vändigtvis behövde vara ”svensk”. Något som påverkade hur han såg på att 
bo utomlands med barn. För honom var det viktigare att bo på ett ställe, kon-
tinuiteten var betydelsefullt, men inte nödvändigtvis att bo i Sverige. 

Ja, det beror väl på var man skaffar familjen någonstans. Var familjen vill bo. Jag skulle 
nog inte ha en familj som inte är öppen för att bo lite överallt faktiskt. Däremot så kan man 
väl bo på samma ställe när barnen går i skolan så att säga. Så att dom slipper flytta runt 
hela tiden. (IP13)

6.4.2  Nära avstånd 

Att bosätta sig utomlands för en längre period lyftes fram som en möjlighet 
för en del av de intervjuade studenterna. En av studenterna flyttade till Sverige 
som 14-åring. Hans föräldrar planerade vid intervjutillfället att flytta tillbaka 
till sitt forna hemland. Han menade att om han skulle bosätta sig utomlands, 
så skulle hans band till Sverige komma att försvagas påtagligt. Samtidigt 
trodde han att om han skulle flytta utomlands tillsammans med sin nuvarande 
flickvän, så skulle de med säkerhet komma att flytta tillbaka till Sverige. Ett 
par andra studenter gav uttryck för att likheten med Sverige och den geogra-
fiska närheten till Sverige hade betydelse om de på mer permanent basis skulle 
bosätta sig utomlands. 

281 Nyman-Kurkiala, P (1999): Att flytta bort och hem igen: Sociala nätverk i kedjemigration. Boréa, Umeå. 
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Jag har tänkt på det extremt mycket. Vilken kvinna man kommer att bygga en framtid 
ihop med. Det tror jag är den avgörande faktorn. Jag vet att om jag skulle åka själv till 
Spanien då kommer nog mina band till Sverige minska väldigt kraftigt. Nu har jag en 
svensk flickvän. Skulle jag åka med henne till Spanien så vet jag att det kommer att vara 
så att man kommer att vända tillbaka till Sverige efter tio år. Det är bara så. (IP1)

Ja det skulle jag nog kunna tänka mig, men då tror jag att det är betydligt större chans, till 
exempel Holland då som ändå ligger ganska nära. Så att man har nära till släkten och så 
och åka hem och hälsa på. (IP19)

Nej men det är väl schysst för barnen att bo utomlands, … men sen kanske komma och 
läsa gymnasiet eller universitetet här. [Om att mer permanent bo utomlands] Ja jag tror det. 
Fast då får det vara rätt så likt Sverige. (IP18)

En av de intervjuade menade att han efter utlandsvistelsen hade blivit mer 
positiv till att bo och arbeta utomlands, han visste därigenom att han faktiskt 
klarar av att bo utomlands. Han menade emellertid att utlandsvistelsen samti-
digt lett till att han uppskattade Sverige mer. Det var någonting som han 
kände igen från sin hemort, att de som bodde kvar var mer negativt inställda 
till orten än vad de som flyttat därifrån var. Vid händelserna den 11 september 
år 2001 befann han sig i Kanada, långt borta från familj och vänner. Han 
kände då att om utlandsarbete skulle bli aktuellt någon gång i framtiden så 
ville han att det skulle vara i ett land som ligger närmare Sverige än vad 
Kanada gör. Även här lyftes alltså det geografiska avståndets betydelse fram. 

6.4.3 Utlandsstudier – ett steg bort från Sverige? 

För en del av studenterna fanns det en tydlig koppling mellan skälen för att 
läsa utomlands och deras förväntade framtid För en av studenterna fungerade 
till exempel utlandsstudierna som ett tillfälle att ”prova på” att bo i USA, 
något som han länge funderat på att göra. Det var därför inte aktuellt för 
honom att förlägga utlandsstudierna till något annat land. För honom kan 
man säga att utlandsstudierna skulle kunna komma att bli något mer än bara 
en temporär vistelse. Utlandsstudierna skulle kunna fungera som ett första 
steg mot en mer permanent flyttning till USA.

Jag vill kolla om jag kan tänka mig att bo där i framtiden helt enkelt. För jag har en upp-
fattning nu om att jag skulle vilja bo där sen också. Alltså flytta dit rent ut av. … Ja, då 
ser jag ju det här som en chans att kunna prova på och se om jag verkligen vill bo där. Eller 
har jag fel uppfattning om saker och ting? I så fall är det kanske bättre att bo i Sverige. 
(IP15)
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Vilka nya insikter om omvärlden hade då studenterna fått efter avslutade ut-
landsstudier? Utlandsvistelser kan innebära att bilden av värdlandet förändras, 
men också att synen på andra länder kan förändras. En student som hade till-
bringat en termin i Australien sa till exempel att hon nu visste att hon inte ville 
bo i Australien men att hon annars var mycket positiv till att bo utomlands. 
En annan av studenterna menade att den positiva utlandsvistelsen inneburit 
att hon inte bara fått en positiv bild av värdlandet utan också av människor i 
andra länder. 

Jag ska ju åka till honom [pojkvännen som hon mötte under sina utlandsstudier i hans 
hemland] till hösten och så får jag se hur länge jag stannar. Det är därför jag ska jobba i 
sommar så man har råd att stanna längre. Kanske tar något jobb där eller så. Det är 
ganska skönt med EU, man kan åka runt. (IP6)

Eftersom jag trivdes bra i Tyskland så, och med de människor som jag lärde känna där så 
har jag ju en positiv bild av många andra länder samtidigt. (IP8)

Ja nu vet jag i alla fall att jag inte vill bo i Australien. (IP9)

Ja om jag får en Master från USA där då söker jag nog jobb i USA. Du får uppehållstill-
stånd i ett år, eller arbetstillstånd i ett år åtminstone. … Fast sen så känner jag en lärare 
där på universitetet, han tycker att jag är ganska duktig och han har ett studentnätverk och 
visar man framfötterna, kommer man med i det då har man ganska schyssta möjligheter att 
få ett jobb där sen. (IP13)

Sen så, jag gillar Frankrike också fast jag tror inte att jag skulle vilja bosätta mig där. Dels 
att det var så väldigt mycket kriminalitet där. Jag har nog aldrig haft så roligt som jag hade 
när jag var där. Det är ändå tryggare på något vis att vara här i Sverige. (IP16)

Som framgått av resonemanget ovan så var det temporära ett viktigt inslag för 
en del av de intervjuade studenterna. Här fick platsen ytterligare en innebörd, 
förutom de sociala aspekterna som lyfts fram tidigare. Det trygga Sverige var 
något som för en del var viktigt att ge sina barn och barnen sågs därför som 
en viktig lokaliseringsfaktor, såväl på ett nationellt som på ett internationellt 
plan. Från det lilla hemmet i kapitel tre till det stora hemmet, att för en del är det 
svenska sättet att leva, det svenska samhället, det svenska språket också ett 
uttryck för hemma. En annan aspekt av att bo utomlands är det nära avstån-
det. Den geografiska närheten lyftes fram som en aspekt som kan vara bety-
delsefull när det handlar om att välja var man ska bo. Men också likheten, att 
det land man bor i är lika Sverige, kan vara viktigt. Utlandsstudierna kan för 
vissa fungera som ett steg bort från Sverige, för andra har utlandsstudierna 
mindre betydelse i det avseendet. Utlandsstudier kan ha betydelse för hur man 
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ser på det land man varit i men kan samtidigt och förändra eller bekräfta bil-
der som man har av andra länder. 

Jag kan inte säga något om hur just de unga som deltog i enkät- och intervju-
studier faktiskt kommer att göra i framtiden. Däremot kan jag säga något om 
de svenskar som redan har utvandrat från Sverige. Kapitel sex kommer fort-
sättningsvis att ägnas åt den faktiska utvandringen från Sverige. Avsikten är att 
närmare beskriva och analysera utvandringen från Sverige i termer av vilka 
som utvandrar från Sverige.

6.5  Utvandringen från Sverige 

Den stora utvandringen från Sverige ägde i huvudsak rum under perioden 
från mitten av 1800-talet fram till första världskriget då sammanlagt 1,1 miljo-
ner svenskar utvandrade. Genom denna omfattande utvandring förlorade 
Sverige motsvarande upp till en fjärdedel av sin befolkning. En mycket stor 
andel av dessa, åtta av tio, reste till Förenta staterna.282 Vad betydde det då för 
en svensk att utvandra under den här perioden? Johannisson skriver att de 
som reste till Amerika ofta led av svår hemlängtan. För dessa utvandrare kom 
hemma för alltid att vara den plats där de hade växt upp. 

Stora vatten och stora avstånd symboliserades som förlorad möjlighet att åter-
vända. […] Denna ”gammallandsresa” framstod för många som den stora 
ouppnåeliga drömmen.283

Efter perioden med stor utvandring blev Sverige ett invandringsland, där an-
talet invandrare översteg antalet utvandrare. Under 1990-talets senare del 
skedde emellertid en stadig ökning av utvandringen från Sverige. Figur 6.1 
visar invandring och utvandring från och med år 1851, det år då statistik över 
utvandringen började föras, fram till och med år 2001. Som framgår av figuren 
så har utvandringen under efterkrigstiden ökat långsamt, förutom vid två till-
fällen. Under tidigt 1970-tal återvände många finländare till Finland, vilket lig-
ger bakom att utvandringen från Sverige ökade markant under den perioden. 
Att utvandringen var så stor under 1990-talet kan förklaras med en svår situa-
tion på den svenska arbetsmarknaden, globalisering samt Sveriges inträde i 
EU.284 Under 1990-talets senare år vände dock trenden och antalet utvandrare 
blev färre.

282 Hofsten, E (1986): Svensk befolkningshistoria: Några grunddrag i utvecklingen från 1750. Rabén & Sjögren, 
Stockholm.
283 Johannisson, K (2001): Nostalgia. En känslas historia, s 40. Bonnier Essä, Stockholm. 
284 SCB (2002): Befolkningsåret 2001. Demografiska rapporter 2002:4. Örebro. 
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Det finns med andra ord ett samband mellan konjunkturläget i Sverige och 
omfattningen på utvandringen från Sverige. När det rådde lågkonjunktur i 
Sverige under 1990-talets första år så var utvandringen omfattande, detta 
bland annat som en respons på det svåra läget på den svenska arbetsmarkna-
den. När det under 1990-talets senare del skedde en konjunkturuppgång och 
läget på den svenska arbetsmarknaden ljusnade minskade också antalet ut-
vandrare. Situationen på den svenska arbetsmarknaden har med andra ord 
betydelse för omfattningen på utvandringen från Sverige. Arbetsmarknads-
läget kan ses som en delförklaring men det förklarar inte all variation. Arbets-
marknaden kan dock ha betydelse också i ett annat avseende, nämligen det att 
en utlandsvistelse inom vissa kategorier på arbetsmarknaden betraktas som en 
merit. Att ha vistats utomlands under en period kan innebära att en person 
förbättrar sin position på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden 
kan av dessa nämnda skäl därför också påverka återinvandringen till Sverige. 
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Figur 6.1: Invandring till och utvandring från Sverige 1851–2001.
Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 

6.5.1 Utvandrarna 

Männen har stått för den största andelen av utvandrarna från Sverige. Det 
gällde bland amerikafararna och det gäller idag. Sett över de senaste trettio 
åren så har emellertid kvinnorna ökat sin andel av utvandrarna. År 1971 ut-
gjorde kvinnorna ungefär 44 % av utvandrarna, 30 år senare var kvinnornas 
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andel 48 %.285 När det gäller flyttningar inom Sverige dominerar däremot 
kvinnorna. Det finns därtill skillnader mellan män och kvinnor när det gäller i 
vilken ålder de utvandrar. Exemplet i figur 6.2 är från år 2001 och visar åldern 
för de kvinnor och män (samt flickor och pojkar) som utvandrade det året. 
Som framgår av figuren så kommer kvinnornas topp i den tidiga 20-årsåldern, 
då kvinnorna är fler än männen. Männen dominerar sedan i högre åldrar. Sta-
tistiska Centralbyrån ser som en förklaring till att det är så många unga kvin-
nor som utvandrar de ungefär 500 flickor som efter gymnasiet flyttar utom-
lands för att arbeta som barnflickor. Dessa är inte bara synliga i utvandrings-
statistiken, utan också i invandringsstatistiken, då de allra flesta kommer till-
baka inom ett par år.286 De kvinnliga utvandrarna är fler än de manliga i åld-
rarna 19 till och med 29 år. Det är under den här perioden dessutom ganska 
stora skillnader i antalet kvinnor respektive män som utvandrar.287 Förutom 
under den här perioden i livet så är kvinnorna fler än männen också bland de 
allra äldsta utvandrarna.
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Figur 6.2: Utvandrarnas kön och ålder år 2001.
Källa: SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 

De flesta utvandrar när de är mellan 20 och 40 år. Det förekommer också en 
topp innan skolåldern. Ser man närmare på utvandrarna i åldern 15-39 år, så 
visar det sig att 15- till och med 19-åringarna minskat sin andel av den totala 
utvandringen under den senaste 30-årsperioden. 20–24-åringarnas andel har 
också minskat över tiden även om gruppens andel under vissa perioder blivit 
större. 25- till 29-åringarnas andel av den totala utvandringen har också mins-
kat över tid, om än inte samma omfattning som för den föregående gruppen. 

285 SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se.
286 SCB (2002): Befolkningsåret 2001. Demografiska rapporter 2002:4, Örebro. 
287 SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 
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De i åldern 30 till och med 39 år har däremot ökat sin andel av den totala ut-
vandringen. Tillsammans svarade de för en större andel av utvandringen i 
början av perioden än vad de gjorde i slutet av perioden. I början av perioden 
svarade åldersgruppen för ungefär 65 % av utvandringen, 30 år senare var 
motsvarande siffra 57 %.288

En anledning till att diskussionen om brain-drain startade i Sverige var att det 
under 1990-talets början skedde en markant ökning av andelen svenska med-
borgare bland dem som utvandrade från Sverige. I början av perioden 1971–
2001 var andelen svenska medborgare bland utvandrarna mellan 20 och 30 %. 
Från och med 1993 och framåt har den andelen varit större än 50 %. År 2001 
var sex av tio av dem som utvandrade från Sverige, svenska medborgare. 
Några år efter det att de svenska medborgarnas utvandring ökade, skedde en 
påtaglig ökning också av andelen svenska medborgare bland dem som invand-
rade till Sverige. Under en lång följd av år var andelen svenska medborgare 
bland dem som invandrade till Sverige mellan 10 och 15 %. Från och med år 
1995 har den andelen överstigit 20 %. År 2001 var nästan tre av tio av dem 
som invandrade till Sverige, svenska medborgare. I det här avseendet har det 
med andra ord skett en påtaglig förändring av såväl den svenska utvandring-
ens karaktär som karaktären på invandringen till Sverige under de senaste de-
cennierna. Ungefär en av fem av de svenska medborgare som utvandrade var 
dock naturaliserade svenska medborgare.289 Dessa är i huvudsak födda utom-
lands och har alltså blivit svenska medborgare efter att ha invandrat till Sverige 
tidigare under livet.

Här finns anledning att uppmärksamma att Sverige fick en ny medborgar-
skapslag den första juli 2001, något som kan komma att få betydelse för hur 
migrationen till och från Sverige utvecklas i framtiden. En tanke bakom den 
nya lagen var att den ”bättre [ska] motsvara de samhällsförhållanden som 
råder idag”. Här är internationaliseringen ett viktigt inslag som har haft bety-
delse för att det i dag är möjligt för svenska medborgare att inneha dubbelt 
medborgarskap.290 Gustafson har genom att analysera offentliga dokument 
funnit att de argument som fördes mot att Sverige skulle införa en lag som 
möjliggjorde dubbelt medborgarskap bland annat handlade om att det inte är 
önskvärt att människor tillhör fler än ett land. Att tillhöra endast ett land 
skulle innebära en unik tillhörighet som kunde uttryckas genom medborgar-
skapet. De som var för att denna möjlighet framförde argumentet att männi-
skor är rörliga i dagens internationaliserade/globaliserade värld och de kan 

288 SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 
289 Regeringskansliet (2001): Sweden in 2000 – A country of migration: Past, present, future. Stockholm. 
290 Migrationsverket (u.å.): Ny lag om svenskt medborgarskap, s 3. Norrköping. 
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därigenom utveckla band till många olika länder. Möjligheten till dubbelt 
medborgarskap såg de som ett uttryck för detta.291

Det finns två principer för medborgarskap; härstamningsprincipen och terri-
torialprincipen. Den förra, som bland annat Sverige använder, innebär att det 
medborgarskap som föräldrarna har är det som också barnet får vid födelsen. 
Den senare principen, som bland annat tillämpas i USA, innebär att det istället 
är det land som barnet föds i som är avgörande för vilket medborgarskap bar-
net får. Ett nytt inslag i den lag som infördes 2001 är alltså att det i dag är 
möjligt för svenska medborgare att inneha dubbla medborgarskap. En svensk 
medborgare som blir medborgare i ett annat land får behålla sitt svenska 
medborgarskap under förutsättning att det nya landet tillåter dubbelt medbor-
garskap. Det samma gäller för en utländsk medborgare som blir svensk med-
borgare. Genom att införa denna möjlighet är förhoppningen att det ska leda 
till en snabbare integrering i Sverige samtidigt som det kan underlätta ett åter-
vändande till det gamla landet. Naturalisation innebär att den som har bosatt 
sig i Sverige efter en tid kan ansöka om att bli svensk medborgare, förutsatt att 
de uppfyller vissa villkor.292

Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att det finns stora skillnader när det 
gäller till vilka länder de svenska medborgarna utvandrade år 2001 jämfört 
med till vilka länder de utvandrare som var medborgare i ett annat land emig-
rerade. Några inflyttningsländer där de svenska medborgarna utgjorde en stor 
andel var USA (tre av fyra som utvandrade från Sverige till USA var svenska 
medborgare) samt Spanien och Storbritannien (åtta av tio som utvandrade dit 
var svenska medborgare). Till andra länder rådde det motsatta förhållandet, 
andelen svenska medborgare bland utvandrarna var mycket liten. Detta gällde 
till exempel för inflyttningsländer som Finland (där nära åtta av tio av utvand-
rarna var finländska medborgare). Detsamma gällde för utvandringen till Bos-
nien-Hercegovina, Jugoslavien samt Iran. Här handlade utvandringen från 
Sverige alltså i mycket stor utsträckning om återutvandring av sådana som ti-
digare invandrat till Sverige. Den tidigare utvandringen av svenska medborga-
re återspeglas i invandringen till Sverige. Över hälften av dem som invandrade 
till Sverige från länder som Norge, Spanien, Storbritannien samt USA var 
svenska medborgare.293

Figurerna 6.3 och 6.4 visar inflyttningsland för utvandrarna år 2001 samt, i 
den första figuren, födelseland och, i den andra figuren, medborgarskapsland. 

291 Gustafson, P (kommande): ”Globalisation, multiculturalism and individualisation: The Swedish debate on 
dual citizenship”. I: Journal of Ethnic and Migration Studies.
292 Migrationsverket (u.å.): Svenskt medborgarskap. Norrköping. 
293 SCB (2002): Migration 2001: In- och utvandring och asylsökande. Statistiska Meddelanden BE 68 SM 0201, 
Örebro. 
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De utvandrare som var födda i Sverige dominerade till exempel utvandringen 
till ”EU15 utom Norden” samt Nordamerika. Här utgjorde den grupp som 
var född i respektive land, en betydligt mindre andel. Bland de utvandrare som 
utvandrade till Norden och ”Europa utom EU15 och Norden” utgjorde de 
som var födda i respektive land en ungefär lika stor andel som de som var 
födda i Sverige. Till Sydamerika utgjorde den grupp som var född i respektive 
land en större andel än de utvandrare som är födda i Sverige. Migrations-
strömmarna till Sverige samt från Sverige bestod med andra ord till stor del av 
sådana som hade flyttat hit eller härifrån tidigare under livet. SCB konstaterar 
att det finns stora skillnader i återutvandring mellan olika invandrare. Detta 
kan till stor del förklaras av de motiv de har haft för att komma till Sverige. 
En invandrare som kommer hit för att arbeta eller studera gör det i de allra 
flesta fall under en kortare period för att sedan återvända till det land han eller 
hon en gång invandrade ifrån. För en invandrare som har kommit till Sverige 
på grund av till exempel krig eller förföljelse i hemlandet blir vistelsen i all-
mänhet mer permanent.  Invandrare från exempelvis Japan, Australien och 
Island flyttar i stor utsträckning tillbaka till sitt forna hemland igen. Invandrare 
från exempelvis Syrien, Eritrea och Kroatien blir i betydligt större utsträckning 
kvar i Sverige.294
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Figur 6.3: Födelseland samt inflyttningsland för dem som utvandrade från Sverige år 
    2001.
Not: Totalpopulationen här är de som har ett känt födelseland och ett känt inflyttningsland. 
Källa: SCB (2002): Migration 2001: In- och utvandring och asylsökande. Statistiska Meddelanden BE 68 
SM 0201, Örebro. 

294 SCB (2002): Befolkningsåret 2001. Demografiska rapporter 2002:4, Örebro. 
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En bidragande orsak till att invandringen till Sverige ökade under 1990-talets 
senare del var att invandringen av personer födda i Sverige ökade. Det var 
alltså tidigare utvandrare som återinvandrade till Sverige. I en rapport från 
2002 konstaterar SCB att för de senaste åren gäller att tre av fyra av de ut-
vandrare som är födda i Sverige senare återvänder. Den ökade rörligheten 
bidrar, som tidigare konstaterats, till att migrationsströmmarna blir allt mer 
komplexa. Ett exempel är att den näst största gruppen av utlandsfödda in-
vandrare utgjordes av svenska medborgare år 2001. Den största delen av dessa 
var sådana som tidigare invandrat till Sverige och därefter utvandrat för att 
sedan återvända år 2001. En mindre andel var barn födda utomlands av 
svenska föräldrar.295 I det avsnitt som följer är avsikten att gå tillbaka något i 
tiden för att närmare beskriva och analysera en period då antalet svenska ut-
vandrare steg markant, nämligen perioden från år 1985 till och med år 1995.
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Figur 6.4: Medborgarskapsland samt inflyttningsland för dem som utvandrade från 
Sverige år 2001. 

Not: Totalpopulationen här är de som har ett känt medborgarskapsland och ett känt inflyttnings-
land.
Källa: SCB (2002): Migration 2001: In- och utvandring och asylsökande. Statistiska Meddelanden BE 68 
SM 0201, Örebro. 

6.6  Utvandringen från Sverige under perioden 1985 till och med 1995 

Under perioden 1985 till 1995 steg antalet utvandrare från 22 191 till 34 469, 
vilket motsvarar en ökning med 55 %.296 Det är betydelsefullt att se närmare 

295 SCB (2002): Befolkningsåret 2001. Demografiska rapporter 2002:4, Örebro. 
296 SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 



153

på vilka de var och om utvandrargruppens sammansättning förändrades under 
den studerade perioden. Detta är inte minst viktigt om man diskuterar i termer 
av brain-drain. Resultaten bygger på material från databasen TOPSWING 
samt på Statistiska Centralbyråns publicerade statistik (se kapitel två).

Ett sätt att se om den ökning i utvandringens omfattning som skedde under 
perioden 1985–1995 var ett led i att den svenska utvandringen blev allt mer 
globaliserad är att se närmare på till vilka delar av världen de svenska utvand-
rarna flyttade. Under hela den studerade perioden var det i första hand något 
europeiskt land de svenska utvandrarna hade som destination. Från 1985 och 
fram till och med 1991 ökade Europas dominans som målområde för dem 
som utvandrade från Sverige. De andra världsdelarna tog under de åren mot 
en allt mindre andel av de svenska utvandrarna. Från 1991 var det emellertid 
en allt mindre andel av de svenska utvandrarna som valde ett europeiskt land 
som destination. Det övriga Europa fortsatte dock att ta emot en stor andel av 
de svenska utvandrarna. Från att 1991 ha tagit emot 84 % av de svenska ut-
vandrarna tog de övriga europeiska länderna 1995 mot 65 % av de svenska 
utvandrarna. Mellan åren 1991 och 1995 fick de övriga världsdelarna ta emot 
allt större andelar av den svenska utvandringen. Den största ökningen skedde 
under perioden för destinationer i Nordamerika, Asien och Afrika.  
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Figur 6.5: Utvandrarnas destinationer 1985 – 1995, fördelat på världsdelar.
Källa: SCB (1996): Befolkningsstatistik 1995: Del 2 Inrikes och utrikes flyttningar. Stockholm. 

Finland har som enskilt land utgjort en mycket betydelsefull destination för 
svenska utvandrare. Det är det land som under de senaste trettio åren tagit 
emot flest svenska utvandrare. Av detta kan man samtidigt förstå den bety-
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delse som en tidigare invandringsvåg kan ha för senare tiders utvandring.297

Från 1985 och fram till och med 1989 ökade Finlands andel som mottagarland 
för svenska utvandrare, från 23 % till 31 %. Därefter minskade Finlands bety-
delse något. Från 1992 och framåt var Finland inte längre det enskilt viktigaste 
landet, den rollen togs då över av Norge. Även om Norges andel minskade de 
sista åren under perioden var landet ändå den största enskilda destinationen 
1995. Tillsammans tog de övriga nordiska länderna emot ungefär var tredje 
svensk utvandrare 1995, jämfört med 1985 då de nordiska länderna tog emot 
hälften av de svenska utvandrarna. Utvandringen till USA och Kanada har 
blivit en allt viktigare del av den totala utvandringen.298

Kan man då säga att den svenska utvandringen i någon mån globaliserades 
under perioden? Ja kanske i den bemärkelsen att närområdets (de nordiska 
grannländernas) relativa betydelse minskade mellan åren 1985 och 1995. En 
del av den här förändringen kan förklaras av hur den tidigare invandringen till 
Sverige sett ut (se ovan). I och med att invandringen över tid blivit allt mer 
differentierad, de som invandrar till Sverige kommer från många olika länder, 
har också utvandringen över tid blivit mer differentierad. Detta kan ses som 
ett tecken på en globalisering av migrationen. Samtidigt bör emellertid 
poängteras att mönstren inte blivit totalt förändrade. De länder som ligger 
nära betyder fortfarande mycket.

6.6.1  De unga utvandrarna 

Mulder talar om att det under livsbanan finns vissa övergångsperioder under 
vilka beslut om, bland annat, migration skall fattas. Dessa övergångsperioder 
koncentreras i hög grad ungdomsåren och de första åren i vuxen ålder.299

Vilka var då de unga som utvandrade från Sverige under 1985–1995? Här har 
jag valt att titta närmare på de utvandrare som fyllde 19 till och med 29 år det 
år de utvandrade. Ökningen har inte varit lika påtaglig bland 19- till 29-åring-
arna jämfört med hur utvandringen totalt sett ökade under perioden. Ser man 
till antalet utvandrare så har de blivit fler också i den här gruppen, åldersgrup-
pens andel av den totala utvandringen har dock minskat över tid. Under 1990-
talet första del skedde en påtaglig minskning av utvandrare i åldern 19-29 år i 
andel av den totala utvandringen. År 1995 utgjorde denna grupp knappt en 
fjärdedel av utvandrarna. I början av nittiotalet utgjorde de nästan en tredje-
del. Kvinnorna utgjorde den största andelen i den här gruppen under större 
delen av perioden, bland de yngsta utgjorde dock kvinnorna en större andel än 

297 Se till exempel Nyman-Kurkiala, P (1999): Att flytta bort och hem igen: Sociala nätverk i kedjemigration. Boréa, 
Umeå.
298 SCB (1996): Befolkningsstatistik 1995: Del 2 Inrikes och utrikes flyttningar. Stockholm. 
299 Mulder, C H (1993): Migration dynamics: A life course approach. Thesis Publishers, Amsterdam. 
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männen under samtliga år.300 Det är alltså inte i den här gruppen man hittar 
förklaringen till den stora ökningen av antalet utvandrare.

Det var en mindre andel av de unga i åldern 19 till och med 29 år som utvand-
rade från de fyra norrlandslänen, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten samt 
Norrbotten, än vad det var som utvandrade från Stockholms län men också 
en mindre andel än från ”övriga landet”. För Stockholms län varierade ande-
len utvandrare av den totala befolkningen i åldern 19 till och med 29 år mellan 
0,7 % och 1 % under den studerade perioden. De fyra norrlandsländen hade 
en lägre andel utvandrare av den totala befolkningen i den aktuella ålders-
gruppen. Där varierade andelen utvandrare under perioden mellan 0,3 och 
0,5 %. Övriga landet uppvisade en något större utvandring sett i andel av den 
totala befolkningen i åldern 19 till och med 29 år. Andelen varierade under 
perioden mellan 0,4 och 0,6 %.

Hur stor andel av utvandrarna utgjorde då utvandrarna i åldern 19 till och 
med 29 år? I Stockholms län utgjorde den gruppen någonstans mellan 20 och 
31 % av utvandrarna i länet. Utvandrarna i samma ålder från något av de fyra 
norrlandslänen utgjorde en större andel av det totala antalet utvandrare från 
dessa län. Andelen varierade mellan 29 och 36 % under den studerade perio-
den. Utvandrarna i den aktuella åldersgruppen utgjorde med andra ord en 
betydligt större andel av utvandrarna från de fyra norrlandslänen än vad den 
utgjorde av utvandrarna från Stockholms län. Vad det gäller övriga landet så 
varierade åldersgruppens andel av utvandrarna mellan 25 och 35 % under den 
studerade perioden. Jämfört med Stockholms län så var det alltså en mindre 
andel av de unga som utvandrade. Samtidigt utgjorde de unga utvandrarna en 
större andel av den totala utvandringen från Norrland än vad de unga stock-
holmarna utgjorde av den totala utvandringen från Stockholms län. Norrlän-
ningar kan med andra ord sägas ha varit mindre internationellt rörliga än de 
som bodde i Stockholms län. De unga norrlänningarna var emellertid mer 
rörliga än de äldre norrlänningarna. 

Under de studerade åren på 1980-talet fluktuerade andelarna födda i Sveri-
ge/födda utomlands ganska mycket och det fanns ingen tydlig tendens i ut-
vecklingen. Från 1990 och framåt var dock tendensen entydig, de sverige-
födda ökade sin andel av utvandrarna. Var, närmare bestämt, var då de ut-
landsfödda födda? En stor grupp utgjorde de finlandsfödda. Den gruppen var 
mycket dominerande under åren på 1980-talet. Det handlade i stor utsträck-
ning om att de finlandsfödda återvände till Finland. Under 1990-talet föränd-
rades dock bilden något. Under åren på 1990-talet var istället gruppen med 
födda i Norge den dominerande bland utvandrarna i åldern 19 till 29 år, åt-

300 SCB (2002): Statistiska databaser, www.scb.se. 
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minstone till och med år 1994. År 1995 var de finlandsfödda utvandrarna 
återigen fler än de norgefödda utvandrarna. Att det skedde en markant ökning 
av antalet norgefödda utvandrare kan, naturligtvis, vara en förklaring till att 
utvandringen till Norge ökade under de åren. Det handlade med andra ord om 
en stor grupp norrmän som vände hem igen. Utvandring handlar ju, som vi 
kunnat se, inte bara om att borta blir hemma utan i stor utsträckning om att 
borta har varit hemma en period och att man nu återvänder från borta till 
hemma, det vill säga att hemma blir hemma igen. Det gällde också för de unga 
utvandrarna.
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Figur 6.6: Utvandrarnas, i åldern 19–29 år, destinationer 1985–1995, fördelat på 
  världsdelar.
Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

Som framgår av figur 6.6 så utvandrade också den största andelen av utvand-
rarna i åldern 19–29 år till något annat europeiskt land. Bland dessa svarade 
dessutom de nordiska grannländerna för en mycket stor andel. Europas bety-
delse minskade dock under senare delen av den studerade perioden medan en 
allt större andel sökte sig till andra delar av världen. Precis som för hela grup-
pen utvandrare så går det näst största flyttlasset till Nordamerika och då före-
trädesvis USA. Men trots denna förändring så bestod Europas dominans över 
hela den studerade tidsperioden. Det är värt att återigen stryka under att det 
inte var så att de unga svenska utvandrarna spreds över världen hur som helst. 

Materialet i TOPSWING gör det inte möjligt att jämföra födelseland med in-
flyttningsland för de unga utvandrarna då inte alla länder är specificerade. Så-
väl födelseland som inflyttningsland är indelade i enskilda länder men också i 
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grupper av länder.301 I de fall där indelning är gjord i enskilda länder handlar 
det om länder där Sverige har haft ett större migrationsutbyte än med andra 
länder. Materialet kan dock säga en del om hur stor andel av de unga utvand-
rarna som flyttade tillbaka till det land eller, i förekommande fall, tillbaka till 
det område som de var födda i. Den andelen pendlade under de studerade 
åren på 1980-talet mellan 42 % och 56 %. Under 1990-talet skedde från 1991 
en betydande minskning av den andel av de unga utvandrarna som återvände 
till det land de föddes, eller till den del av världen som de föddes i. År 1991 
var den andelen 62 % jämfört med år 1995 då den andelen var 34 %. Detta 
kan naturligtvis i stor utsträckning förklaras av att andelen födda i Sverige 
ökade bland utvandrarna. 

Var hamnade då de unga norrländska utvandrarna? Sett över hela perioden så 
var det två länder som i mycket stor utsträckning stod som mottagare för ut-
vandringen av de norrländska utvandrarna i åldern 19–29 år, nämligen Finland 
och Norge. Tillsammans tog de emot sju av tio av de unga norrländska ut-
vandrarna. USA och Kanada var tillsammans det tredje största mottagnings-
området, något större än Danmark och Island. USA:s och Kanadas betydelse 
ökade dessutom under den studerade perioden. De tog emot en större andel 
under periodens sista år än vad de gjorda under periodens första år. Finland 
och Norge var de största mottagarländerna också om man ser till samtliga ut-
vandrare i åldern 19–29 år under den studerade perioden. De var dock inte 
lika dominerande som när det gällde de norrländska utvandrarna. Nära hälften 
av utvandrarna i den aktuella åldersgruppen utvandrade till Norge eller Fin-
land om man ser till hela gruppen. Den tredje största destinationen, sett till 
samtliga utvandrare i åldern 19–29 år, var Danmark och Island följt av USA 
och Kanada. USA och Kanada tog emot nära tio procent av utvandrarna, en 
något större andel än av de unga norrländska utvandrarna.

Den geografiska närheten kan sägas ha betydelse för att så många unga norr-
länningar utvandrade till Finland och Norge. Samtidigt var USA och Kanada 
den tredje största destinationen, större än Danmark och Island. Här har när-
heten med andra ord spelat en annan roll för de unga norrlänningarna jämfört 
med om man ser till samtliga unga utvandrare. Det fanns bland de norrländska 
gymnasieelever som deltog i enkätstudien ett stort intresse för USA och siff-
rorna visar att USA också spelar en viktig roll som mottagare för unga norr-
ländska utvandrare. 

301 Indelningen av födelseland samt inflyttningsland är; Finland, Danmark och Island, Norge, Bosnien-
Hercegovina, Jugoslavien, Polen, Storbritannien och Irland, Tyskland och DDR, Sydeuropa, Baltiska staterna, 
Östeuropa, övriga Europa, USA och Kanada, övriga Nordamerika, Chile, övriga Sydamerika, Etiopien och 
Eritrea och Somalia och Djibouti och Sudan, Nordafrika och Mellanöstern, övriga Afrika, Iran, Irak, Turkiet. 
övriga Asien samt Oceanien. 
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6.6.2 Utvandrarnas utbildningsnivå 

För att återknyta till den tidigare diskussionen om de unga högutbildades ut-
vandring så är avsikten i kommande avsnitt att se närmare på utvandrarnas 
utbildningsnivå (definierad som den utbildningsnivå som fanns registrerad året 
innan utvandringen ägde rum). Avsikten är att göra en beskrivning av de skill-
nader och likheter i utbildningsnivå som finns mellan olika grupper av utvand-
rare med avseende på kön, ålder, samt om man är född i Sverige eller utom-
lands. Endast de personer som fyllde 19 till och med 64 år det år de utvand-
rade finns med, då de kan definieras som den del av befolkningen som är i 
yrkesverksam ålder vid tiden för sin utvandring.302 Det är viktigt att under-
stryka att de andelar som anges i avsnittet är andelar av den del av utvandrarna 
där det i materialet finns uppgift om utbildningsnivå. Det är alltså inte andelar 
av den totala utvandringen. Fram till och med år 1990 är det i materialet en 
större andel av utvandrarna som inte har någon registrerad utbildningsnivå 
året före sin utvandring än vad det är som har en registrerad utbildningsnivå. 
Från 1991 och framåt råder däremot det motsatta förhållandet. 
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Figur 6.7: Utbildningsnivå hos dem som utvandrade från Sverige 1986-1995. Upp-
gift om utbildningsnivå är hämtad från året före utvandringen. 

Not: Figuren omfattar inte alla utvandrare utan endast de som i materialet hade en registrerad ut-
bildningsnivå året före sin utvandring.  
Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

302 När det gäller utvandrarnas utbildningsnivå så har jag använt material från databasen TOPSWING. Den 
studerade perioden sträcker sig därför från 1986 fram till och med 1995. För de personer som utvandrade 
1985 finns ingen registrerad utbildningsnivå för år 1984. Den indelning som i huvudsak använts är dock en 
grövre indelning i tre utbildningsnivåer; 1) låg = förgymnasial utbildning, 2) medel = gymnasial utbildning 
samt 3) hög = högskole- och universitetsutbildning. Denna indelning överensstämmer också med den 
indelning som SCB, i de allra flesta fall, använder i sin statistikredovisning. 
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Figur 6.7 visar den högsta registrerade utbildning de personer som utvandrade 
från Sverige hade året innan de utvandrade. Debatten om brain-drain och 
oron för att många högutbildade flyttar utomlands har handlat om utvandrare 
med högskole- eller universitetsutbildning som är tre år eller längre samt per-
soner med forskarutbildning. Här är definitionen av de högutbildade emeller-
tid alla som har en högskole- eller universitetsutbildning. Inledningsvis kan det 
konstateras att de högutbildade ökade sin andel bland dem som utvandrade 
från Sverige mellan åren 1986 och 1995. De lågutbildade utgjorde 27 % år 
1986 och 20 % år 1995. De med en medellång utbildning utgjorde 46 % år 
1986 jämfört med 39 % år 1995. Personer med en hög utbildning ökade sin 
andel från 27 % av utvandrarna år 1986 till 41 % av utvandrarna år 1995.

De personer som utvandrade från Sverige i slutet av perioden var med andra 
ord mer välutbildade än de som utvandrade i periodens början. Det var emel-
lertid inte bara utvandrarna som blev bättre utbildade. Utbildningsnivån steg 
också i befolkningen som helhet. Vid en jämförelse mellan flyttare och stan-
nare (för en definition, se kapitel två) de valda åren, finner man dock att de 
som stannade var något sämre utbildade än de som utvandrade. Andelen med 
en hög utbildningsnivå var lite drygt tio procent större bland utvandrarna än 
bland stannarna. Precis som utvandrarna hade dock också kvarstannarna blivit 
”bättre” utbildade med tiden. Andelen högutbildade ökade dock betydligt mer 
bland flyttarna än bland stannarna.

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor visar det sig att det var en större 
andel av de manliga utvandrarna som hade en högre utbildning. Det fanns 
däremot inte några större skillnader mellan hur andelen högutbildade hade 
ökat bland kvinnor respektive bland män. År 1995 hade 38 % av de kvinnliga 
utvandrarna en hög utbildning. Samma år hade 42 % av de manliga utvand-
rarna en hög utbildning. En bidragande orsak till dessa skillnader skulle kunna 
vara att kvinnorna utvandrade i yngre åldrar än vad männen gjorde. En stor 
andel av kvinnorna utvandrade innan de hade hunnit avsluta en universitets- 
eller högskoleutbildning. Männens topp kom något senare under livet vilket 
också möjliggjorde att de hade hunnit med universitets- eller högskolestudier. 
Att kvinnor bildar familj tidigare än vad männen gör kanske också kan ses 
som en bidragande orsak till att de inte utvandrar i lika stor utsträckning efter 
avslutad utbildning som männen gör.

Delas utvandrarna in i femårsklasser efter sin ålder det år de utvandrade fram-
kommer att det var i åldersgruppen 35–39 år som den största andelen perso-
ner med hög utbildning, fanns. I slutet av den studerade perioden utgjorde 
personer med högskole- eller universitetsutbildning ungefär hälften av utvand-
rarna i den åldersgruppen. Att utvandrarna hade blivit mer välutbildade över 
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tid var en tendens som gällde för alla åldersgrupper. Den största förändringen 
hade dock skett i gruppen 20 till 24 år, där andelen högutbildade fyrdubblades 
under perioden. År 1995 hade en av fem utvandrare i den här gruppen en 
högskole- eller universitetsexamen. Bland 25–29-åringarna var det ungefär fyra 
av tio som hade en hög utbildning. De grupper där man finner den största 
andelen lågutbildade var bland de äldsta utvandrarna. Bland de utvandrare 
som var 60–64 år 1995, hade nästan hälften endast en förgymnasial utbildning. 
Bland dem som var 55–59 år hade drygt tre av tio utvandrare en utbildning 
motsvarande grundskolenivå.

När det gäller invandrare födda utomlands är som sagt registreringen av 
högsta utbildningsnivå bristfällig. SCB konstaterar att utbildningsnivån inte 
skiljer sig så mycket åt mellan den del av den svenska befolkningen som är 
född i Sverige och den del av den svenska befolkningen som är född utanför 
Sverige. Invandrarna är naturligtvis inte en homogen grupp vad beträffar ut-
bildningsnivå, precis som den övriga befolkningen inte är det. Vilken utbild-
ningsnivå en invandrare har hänger bland annat samman med vilket land han 
eller hon kommer från och under vilka förhållanden han/hon lämnade sitt 
hemland. Vissa grupper av invandrare har en betydligt större andel högutbil-
dade än vad som finns i den svenskfödda delen av befolkningen. Bland in-
vandrare från en del länder överstiger andelen högutbildade 40 %. Bland in-
vandrare från andra länder utgör de högutbildade mindre än 5 %. 303 När det 
gäller utvandrare födda i Sverige minskade andelen med en förgymnasial ut-
bildning mellan åren 1985 och 1995. Även gruppen med gymnasieutbildning 
minskade, om än inte lika mycket. Den största förändringen skedde i gruppen 
med en eftergymnasial utbildning, vars andel av den svenska utvandringen 
ökade betydligt. Utvecklingen såg emellertid något annorlunda ut för de ut-
vandrare som var födda utanför Sveriges gränser. De högutbildade ökade sin 
andel också bland dessa, dock inte lika mycket.

Vilka skillnader fanns det då mellan de personer som utvandrade från Sverige 
1995, beroende på om de var födda i Sverige eller i något annat land? De låg-
utbildade utgjorde en betydligt mindre andel bland de svenskfödda än bland 
de utlandsfödda utvandrarna. Lite mer än en av tio svenskfödda utvandrare 
hade en låg utbildningsnivå. Grupperna gymnasie- respektive högskole- eller 
universitetsutbildning var ungefär lika stora, drygt fyra av tio utvandrare i varje 
grupp. Utvandrare med eftergymnasial utbildning utgjorde den största grup-
pen. Detta gällde också för de utlandsfödda utvandrarna. Bland dessa hade 
dock de tre grupperna ungefär en lika stor andel vardera av utvandringen. Den 
minsta gruppen var också här de med en förgymnasial utbildning, knappt tre 
av tio utlandsfödda utvandrare hade en sådan utbildning registrerad. Mellan 

303 SCB (2000): Utbildningsnivå för utrikes födda. Statistiska Meddelanden UF 49 SM 0001, Örebro.  
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tre och fyra av tio utlandsfödda utvandrare hade en gymnasie- eller högskole-
/universitetsutbildning registrerad som högsta utbildningsnivå året innan ut-
vandringen skedde.

Bland de unga utvandrarna, de som utvandrade år 1995 när de skulle fylla 
mellan 19 och 29 år, var kvinnorna fler än männen, framförallt i gruppen ut-
vandrare födda i Sverige. Bland de utlandsfödda var skillnaden i antal mellan 
män och kvinnor mindre. De kvinnliga utvandrarna födda i Sverige var fler än 
männen men männen var något bättre utbildade. Bland de utvandrare som var 
födda utomlands var skillnaden mellan män och kvinnor också här liten. Det 
var ett fåtal av dem som utvandrade år 1995 som hade en forskarutbildning 
med i bagaget. Hur såg det då ut bland dem som var något äldre, gruppen ut-
vandrade år 1995, ett år då de fyllde som minst 29 år och som mest 39 år? Ut-
vandringen var större bland män födda i Sverige samt män och kvinnor födda 
utomlands i åldern 29–39 år. För kvinnor födda i Sverige var däremot utvand-
ringen större i åldern 19–29 år. I den här åldersgruppen var man också, inte 
helt oväntat, ”bättre” utbildade. Det var en större grupp bland utvandrarna 
födda i Sverige som hade en eftergymnasial utbildning, men det var en större 
grupp bland de utlandsfödda som utvandrade med en forskarutbildning i ba-
gaget.

Tabell 6.2: Utvandrare år 1995 i åldern 19 – 39 år. Uppgifter om utbildningsnivå 
hämtade från 1994. Inom parentes värdena för hela utvandrar- 

gruppen. I procent. 

Född i Sverige Född utomlands 
 Man Kvinna Man  Kvinna
Utbildningsnivå 
Förgymn. utb. < 9år 0  (3) 0  (1) 6  (13) 6  (14) 
Förgymn. utb. 9-10 år 10  (10) 12  (12) 18  (15) 17  (16) 
Gymnasieutb.  2 år 23  (20) 23  (23) 20  (21) 20  (20) 
Gymnasieutb. > 2 år 9  (19) 28  (24) 17  (15) 19  (15) 
Eftergymn. utb. < 3 år 22  (19) 23  (23) 13  (11) 18  (16) 
Eftergymn. utb.  3 år 24  (27) 14  (17) 21 (20) 18  (17)  
Forskarutbildning 2  (2) 0  (0) 5  (5) 2  (2) 
Totalt 100 (100) 100 (100) 100 (100) 100 (100) 

Not: Tabellen omfattar inte alla utvandrare utan endast de som i materialet hade en  
registrerad utbildningsnivå året före sin utvandring.  
Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

Tabell 6.2 visar samtliga utvandrare i åldern 19–39 år 1995. De skillnader som 
finns mellan de olika grupperna kan betraktas som en bild av de faktiska skill-
naderna då uppgifterna bygger på ett i det närmaste totalurval (bland dem som 
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hade en registrerad utbildningsnivå). Det finns vissa skillnader om man ser till 
enbart de unga utvandrarna eller om man ser till hela gruppen av utvandrare. 
Samtidigt så finns det många likheter mellan de båda grupperna. 

Till vilka länder utvandrade då de unga svenskar som hade en högskole- eller 
universitetsutbildning (inklusive forskarutbildning)? En annan fråga är om det 
fanns några skillnader mellan de unga utvandrare som var födda i Sverige och 
de unga utvandrare som var födda i ett annat land. Figur 6.8 visar samtliga 
som utvandrade från Sverige år 1995, ett år när de fyllde mellan 19 och 39 år. 
De andelar som figuren visar är andelar av utvandringen till just den delen av 
världen. Antalet utvandrare skiljde sig naturligtvis mycket åt mellan de olika 
destinationerna. Av figuren kan man utläsa att det fanns stora skillnader i ut-
bildningsnivå mellan utvandrarna till olika delar av världen. Av utvandrarna till 
Afrika och Asien hade sex av tio en eftergymnasial utbildning. Bland de 19–
39-åringar som utvandrade till övriga Europa samt till USA och Kanada hade 
nära hälften en eftergymnasial utbildning. Bland utvandrarna till Sydamerika, 
Nordafrika och Mellanöstern samt Iran, Irak och Turkiet var det ungefär tre 
av tio som hade en eftergymnasial utbildning. Det var också bland dessa ut-
vandrare som den största andelen utvandrare med en registrerad utbildning 
motsvarande grundskolenivå, fanns.  
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Figur 6.8: Destination och utbildningsnivå för utvandrarna 1995, i åldern 19–39 år.
 Uppgifter om utbildningsnivå är hämtade från år 1994.
Not: Figuren omfattar inte alla utvandrare utan endast de som i materialet hade en registrerad ut-
bildningsnivå året före sin utvandring. 
Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 
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Till vissa delar av världen var skillnaderna i utbildningsnivå mellan de födda i 
Sverige och de födda utomlands, mindre. Detta gällde till exempel för utvand-
rarna till övriga Norden och till övriga Europa. Ser man särskilt till de högut-
bildade så framgår det att det till vissa delar av världen fanns stora skillnader i 
andelen högutbildade mellan de som var födda i Sverige och de som var födda 
utomlands. Detta gällde till exempel bland utvandrarna till övriga Nordame-
rika och Sydamerika, där det var en betydligt större andel bland dem som var 
födda i Sverige som hade en högskole- eller universitetsutbildning. Bland ut-
vandrarna till exempelvis USA och Kanada samt till Oceanien var det däremot 
en större andel bland de utlandsfödda som hade en högskole- eller universi-
tetsutbildning.

Hur såg det då ut bland de norrländska utvandrarna i åldern 19–39 år? Denna 
grupp av utvandrare var något sämre utbildade jämfört om man ser till hela 
gruppen av utvandrare i den åldern. Andelen högutbildade varierade under 
den studerade perioden mellan 22 och 36 %. Den senare siffran gällde för de 
personer som utvandrade år 1995. Då uppgifterna om var utvandrarna var 
bosatta är hämtade från året före det att utvandringen ägde rum, bör man ha i 
åtanke att de fyra norrlandslänen redan före det förlorat en del av de unga i 
och med att de flyttat till högskole- och universitetsorter i andra delar av Sve-
rige.

Så långt har utvandringen från Sverige beskrivits. Det har gett en bild av vilka 
det är som utvandrar från Sverige och hur detta har förändrats över tid. Det 
har kunnat konstateras att gruppen utvandrare är en synnerligen heterogen 
samling.  Men hur påverkar då dessa egenskaper sannolikheten att en männi-
ska väljer att utvandra från Sverige eller väljer att stanna i Sverige? Avsikten i 
det avsnitt som följer är att säga något om hur de individrelaterade egenskaper 
som lyfts fram i beskrivningen påverkar sannolikheten för att en person ut-
vandrar från Sverige. Vad betyder det att en person är man eller kvinna, ung 
eller gammal, hög eller lågutbildad, norrlänning eller inte, född i Sverige eller 
född utomlands, har svenskt eller annat medborgarskap för sannolikheten att 
han eller hon väljer att utvandra?  

6.6.3  Vem blir flyttare och vem blir stannare? 

Avsikten med följande avsnitt är alltså att närmare söka utröna vilket samband 
det finns mellan de oberoende variabler som redovisades ovan och den bero-
ende variabeln som i det här fallet är stanna eller flytta? Jag har valt att an-
vända logistisk regressionsanalys för att göra detta. De regressionsanalyser 
som är gjorda är alltså ett sätt att skatta betydelsen av variablerna för 
sannolikheten att en person skulle utvandra från Sverige åren 1987, 1991 samt 
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1994. Det är viktigt att understryka att det analyser som görs gäller just för de 
enskilda år som ingår i analyserna. Det kan finnas så kallade kohort- eller 
periodeffekter, vilka kan påverka resultaten för de enskilda åren, och det kan 
därför vara svårt att säga något om förändringarna mellan åren och vad de 
beror på. 

De oberoende variabler som ingår i de logistiska regressionsanalyserna är; kön, 
födelseland, eventuell partners födelseland, utbildningsnivå samt ålder.304

Logistiska regressionsmodeller kan användas när den beroende variabeln kan 
ha två utfall, att en händelse inträffar eller att en händelse inte inträffar. Det 
som är utfallet här är alltså att en utvandring äger rum under ett år eller att en 
utvandring inte äger rum under det året. Som nämndes i kapitel två så är defi-
nitionen av en stannare att den stannar i Sverige under det aktuella året. Per-
sonen kan med andra ord vara utvandrare ett annat år. Detta kan ses som ett 
sätt att frysa situationen i tid och rum, dessa människor, oavsett om de är de-
finierade som flyttare eller stannare, har alltså haft att ta ställning till (medvetet 
eller omedvetet) om de ska stanna i Sverige eller flytta därifrån, under samma 
år. De yttre omständigheterna kan därför i viss utsträckning sägas ha varit de-
samma.

Tabell 6.3: Oberoende variabler i de logistiska regressionsanalyserna för  
flytta eller stanna. 

Kön; 1=man 2=kvinna 
Födelseland; 1=född i Sverige, 2=född i annat land 
Eventuell partners födelseland; 1=född i Sverige, 2=född i annat land 
Utbildningsnivå; 1-7 där 1 är den lägsta utbildningsnivån och 7 den 
 högsta305

Ålder; 0-111 år  

Vad kan man då säga om de oberoende variabler som ingår i analyserna. De 
variabler som kan antas i störst utsträckning ha betydelse för sannolikheten 
att en person blir flyttare eller stannare är födelseland. Ett migrationsbeslut 
fattas dock ofta inte enbart av en individ utan fler personer är inblandade i ett 
sådant beslut. I analyserna har jag därför valt att också ta med eventuell part-

304 Uppgifterna om flyttarnas/stannarnas medborgarskapsland, samt utbildningsnivå är hämtade från åren 
1986 (för 1987), 1990 (för 1991) samt från 1993 (för 1994).  
305 Variabeln utbildningsnivå är på ordinalskalenivå. Det betyder att skillnaden mellan 1 och 2 inte är den-
samma som skillnaden mellan 2 och 3. I grunden för indelningen ligger dock att 1 är den lägsta utbildnings-
nivån och i de allra flesta fall därigenom kortast tid i utbildning, och 7 är den högsta nivån och i de allra flesta 
fall därigenom längst tid i utbildning. För att ta ett exempel: Skillnaden mellan forskarutbildning och 
högskoleutbildning är inte densamma som skillnaden mellan högskoleutbildning och gymnasieutbildning. 
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ners födelseland. Antagandet här är att om en person är född utomlands ökar 
sannolikheten för att en person kommer att utvandra från Sverige. 

Det ideala är ett samband mellan de oberoende variabler som listats ovan och 
den beroende variabel som ska förklaras. Men det kan även finnas en korrela-
tion mellan de oberoende variablerna, multikollinearitet, som påverkar den 
analys som görs. Det kan därför inledningsvis vara viktigt att ta reda på om 
det förekommer och hur den i sådana fall närmare ser ut. En hög korrelation 
mellan de oberoende variablerna behöver inte betyda att de förklarar samma 
sak, men det kan göra det. Medborgarskapet fanns med i tidigare beskriv-
ningar men det föreligger en relativt hög korrelation mellan de oberoende va-
riablerna födelseland samt medborgarskap. Detta kan påverka resultaten. Ett 
sätt att hantera detta kan vara att plocka bort en av variablerna från analysen 
för att därigenom se hur mycket man då förlorar. Då medborgarskap inte till-
för modellen så mycket utöver vad födelseland ger har jag valt att ta bort 
medborgarskap från de analyser som följer för att inte riskera att 
korrelationen mellan födelseland och medborgarskap påverkar analysen.

Tabell 6.4: Logistisk regressionsanalys för flytta eller stanna år 1987, 1991 och 1994. 
Betavärden och standardfel. 

B
(1987)

S.E.
(1987)

B
(1991)

S.E.
(1991)

B
(1994)

S.E.
(1994)

Kön -.175 .052 -.195 .040 -.266 .037 
Födelseland 1.661 .062 1.787 .049 1.574 .047 
Partners
födelseland 

1.908 .061 1.595 .049 1.605 .046 

Utbild-
ningsnivå 

.337 .015 .355 .013 .392 .012 

Ålder -.037 .002 -.039 .002 -.040 .002 
Konstant -5.592 .196 -5.759 .150 -5.013 .131 

Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

Alla variabler som har ett p-värde på mindre än 0,01 betraktas som signifi-
kanta. Alla variabler i modellerna för de tre åren är med ord signifikanta. Sig-
nifikansen brukar heller inte vara ett problem då det handlar om så många 
observationer som det gör i dessa analyser. I tabell 6.4 redovisas Betavärden 
och standardfel för vart och ett av de tre åren. I tabell 6.5 redovisas p-värden 
och oddskvoten för vart och ett av de tre åren. 
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Om en person var född i Sverige eller utomlands, hade mycket stor betydelse 
för om en person utvandrade eller ej, vilket oddskvoten visar. Det var betyd-
ligt större sannolikhet att en person som var född utomlands utvandrade än 
att en person som var född i Sverige gjorde det. Vad kan man då utläsa om de 
övriga variablerna? Det var större sannolikhet att en man utvandrade än att en 
kvinna gjorde det. Det var större sannolikhet att en person med en partner 
som var född utomlands utvandrade, än att en person som hade en partner 
som var född i Sverige gjorde det. Ju högre utbildning desto större sannolikhet 
att man utvandrade och ju yngre man var desto större sannolikhet att man 
utvandrade. Sambandet mellan ålder och sannolikheten att utvandra är dock 
inte helt linjärt.

Tabell 6.5: Logistisk regressionsanalys för flytta eller stanna år 1987, 1991 och 1994. 
P-värden och oddskvoter. 

P-värde
(1987)

Oddskvot
(1987)

P-värde
(1991)

Oddskvot
(1991)

P-värde
(1994)

Oddskvot
(1994)

Kön .001 .839 .000 .823 .000 .766 
Födelseland .000 5.264 .000 5.972 .000 4.824 
Partners
födelseland 

.000 6.737 .000 4.929 .000 4.976 

Utbildnings-
nivå

.000 1.401 .000 1.426 .000 1.479 

Ålder .000 .964 .000 .962 .000 .961 
Konstant .000 .004 .000 .006 .000 .012 
Nagelkerke R² 1987: 0,406; Nagelkerke R² 1991: 0,443; Nagelkerke R² 1994: 0,407306

Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

Samma analys gjordes för år 1991. Samtliga variabler i modellen för år 1991 är 
signifikanta. Att ha en partner som var född utomlands var mycket betydelse-
fullt för om en individ valde att flytta eller att stanna. Var man född utom-
lands påverkade också det sannolikheten att man utvandrade i positiv riktning. 
Detsamma gällde om man var man, om man hade en högre utbildning eller 
om man var ung.

Det tredje året under perioden som en regressionsanalys på flyttare och stan-
nare kan göras är för år 1994. De oberoende variablerna i modellen är de 

306 Nagelkerke R² skall inte tolkas som ett mått på variationen, som det ”vanliga” R² tolkas som. Nagelkerke 
R² är ett mått i intervallet 0-1 där värdet 0 innebär att modellen inte förklarar något och där värdet 1 innebär 
en fullständig anpassning. 
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samma som för åren 1987 och 1991. Också i modellen för år 1994 är samtliga 
variabler signifikanta. För år 1994 är det variabeln som visar huruvida perso-
nen var född i Sverige eller utomlands som bäst bidrog till att förklara huruvi-
da man blev en flyttare eller en stannare. Huruvida partnern är född i Sverige 
eller utomlands var också viktigt.

Av tabell 6.6 framgår att sannolikheten att en individ blev utvandrare ökade 
om ena parten i en relation var född utomlands. Sannolikheten ökade än mer 
om båda parter i en relation var födda utomlands. Av detta kan man förstå 
betydelsen av att inte betrakta migranter inte bara som enskilda individer utan 
också som en delar av en helhet. Det finns skillnader mellan ett par där båda 
är födda i Sverige och ett par där båda är födda utomlands. Tabellen visar 
dessutom att det var större sannolikhet att en högutbildad person gjorde det 
än att en person som hade utbildning på grundskole- eller gymnasienivå 
gjorde det. Av tabellen framgår också att sannolikheten att person som var 
bosatt i något av de fyra norrlandslänen år 1993 var mindre än vad det var för 
en person som var bosatt i något annat av Sveriges län år 1993.

Tabell 6.6: Logistisk regressionsanalys för flytta eller stanna år 1994. 

Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

Vilka slutsatser kan man då dra av de regressionsanalyser som är gjorda för 
åren 1987, 1991 samt 1994? Vem blir flyttare och vem blir stannare? Hur 
starka är sambanden mellan de variablerna kön, ålder, utbildning, född i Sveri-
ge/utomlands och målvariabeln att flytta eller att stanna? Det första som bör 
tas i beaktande är definitionen av stannarna. Detta sätt att definiera stannarna 

B S.E.   P-värde Oddskvot

Kön -.090 .015 .000 .914 
Ålder -.029 .000 .000 .972 
Båda födda i Sverige
En född utomlands 

(ref.värde)
1.026 .036 .000     2.791 

Båda födda utomlands 2.007 .033 .000     7.442 

Grundskole- eller gym-
nasieutbildning
Hög utbildning 

(ref.värde)
.633 .020       .000 1.882

Från övriga Sverige 
Från Norrland 

(ref.värde)
   -.608 .030 .000 .545

Konstant     .367 .027 .000    1.444 
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var, som sagt, ett sätt att frysa situationen i tid och rum. En annan omständig-
het som talade emot att definiera stannarna efter dem som alltid stannat är att 
det ju bara fanns information om åren 1985 till och med 1995. En som stan-
nade under hela den perioden kunde alltså ha varit en flyttare före 1985 eller 
blivit en flyttare efter 1995. De logistiska regressionsanalyserna har visat att ju 
äldre en person var desto lägre var sannolikheten att han eller hon utvandrade 
från Sverige. Detsamma gällde om hon var kvinna. Var personen född utom-
lands ökade däremot sannolikheten för att personen i fråga blev utvandrare. 
Levde personen dessutom tillsammans med en partner som också var född 
utomlands ökade sannolikheten för att personen blev utvandrare ännu mer. 

6.7  Återinvandring  

Som tidigare diskuterats så kommer många av dem som utvandrar från Sve-
rige tillbaka igen redan inom några år. Intentionerna skiljer sig åt mellan olika 
människor. En del vet redan från början att de ska vara borta en viss tid, andra 
vet att de aldrig kommer tillbaka till Sverige igen. Ytterligare andra kanske 
ändrar sig under resans gång, som en respons på förändringar i de egna värde-
ringarna eller i yttre omständigheter. Bovenkerks definitioner för olika typer 
av flyttningar innebär för det första att en flyttning från Sverige till ett annat 
land definieras som utvandring. En senare flyttning tillbaka till Sverige från det 
landet, definieras som återvandring. Att först utvandra från Sverige till ett land 
för att därifrån senare flytta till ett tredje land benämns av Bovenkerk som 
övergående/tillfällig migration. Om en person utvandrar från Sverige till ett 
annat land, senare återvänder till Sverige för att senare än en gång utvandra till 
det andra landet är det ett exempel på återutvandring. Om samma person där-
emot istället för att utvandra till samma land två gånger, utvandrar till ett 
tredje land kallas det andra-gångs-utvandring. Cirkulation, slutligen, handlar 
om att en person flera gånger flyttar mellan Sverige och ett annat land, ett och 
samma land.307 FN:s definition av återflyttare innebär att personen i fråga ska 
vara medborgare i det land som personen reser in i, ska ha utvandrat i minst 
ett år samt ska ha för avsikt att stanna minst ett år i det egna landet.

När jag talar om återinvandrare behöver de inte uppfylla kriteriet att vara 
svenska medborgare. Däremot måste de ha varit folkbokförda i Sverige tidi-
gare. Inte heller behöver de ha varit borta under en period av minst ett år. Att 
de har för avsikt att stanna ett år i Sverige är däremot ett av kriterierna vid en 
återregistrering och därigenom också en förutsättning för att de ska finnas 
med i mitt material. Det faktiska utfallet behöver däremot inte vara att de 
stannar i Sverige under en period av minst ett år.  

307 Bovenkerk, F (1974): The sociology of return migration: A Bibliographic Essay. Martinus Nijhoff, Haag. 
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Som nämndes tidigare så har utvandringen från Sverige sett olika ut under 
olika perioder, till viss del beroende på vilken typ av invandring som har varit 
den dominerande. SCB konstaterar att det har skett en viss uppgång i återut-
vandringen av personer som är födda utomlands, och att det är troligt att 
denna trend kommer att hålla i sig. Antalet invandrare har stigit något, och 
dessutom kommer invandringen i framtiden att i större omfattning bestå av 
arbetskraftsinvandrare. Arbetskraftinvandrare har en större benägenhet att 
återutvandra än vad exempelvis flyktingar har.308 SCB har analyserat utbild-
ningsbakgrunden för de 713 000 personer som in- och utvandrade under åren 
1987 till 1998. Vissa grupper av högutbildade valdes ut; nämligen civil-
ingenjörer, läkare, sjuksköterskor och ekonomer. Inledningsvis konstateras i 
rapporten att utvandringen av personer med hög utbildning ökade mellan åren 
1987 och 1998. Allt fler utvandrare återinvandrade dock till Sverige. Denna 
ökning var ungefär lika stor som utvandringen. Ökningen i återinvandringen 
kom dock, enligt känt mönster, med några års eftersläpning. Återinvandringen 
av personer födda i Sverige motsvarade ungefär hälften av utvandringen.309

Som framgår av figur 6.9 var det fler av dem som utvandrade 1995 som hade 
kommit tillbaka till Sverige inom sex år efter det att utvandringen ägde rum, 
jämfört med hur många av dem som utvandrade 1990 respektive 1985 som 
återvände till Sverige inom samma tidsrymd. Av dem som utvandrade från 
Sverige 1985 hade ungefär 19 % återvänt inom tre år. För dem som utvand-
rade år 1990 var motsvarande andel 16 % och för dem som utvandrade 1995 
22 %. Under nästan hela 1970-talet låg denna andel på drygt 20 %. Under 
1980-talet överstegs 20 % av utvandrarna 1987 respektive 1988. Under 1990-
talet skedde en markant ökning av antalet återvändande utvandrare. Från de 
16 % av 1990 års utvandrare som återinvandrade inom tre år till 1999 års ut-
vandrare där 28 hade återvänt inom tre år. 

Det skedde svängningar under perioden också i hur stor andel av de unga ut-
vandrarna som återvände till Sverige. Det var under början av perioden en 
större andel av de unga som återvände till Sverige. Under tidigt 1990-tal var 
det en mindre andel som flyttade tillbaka till Sverige fram till och med 1995. 
Under senare delen av den studerade perioden vände emellertid trenden igen. 
Av de i åldern 19–29 år som utvandrade 1986 hade tre av tio kommit tillbaka 
efter fem år. Av dem som utvandrade 1990 hade ungefär två av tio kommit 
tillbaka inom fem år. Av dem som utvandrade 1994 hade lika många, två av 
tio, kommit tillbaka redan 1995. Hur återinvandringen ser ut hänger naturligt-
vis samman med vilka det är som utvandrar från Sverige. De som är födda i 

308 SCB (2000): Befolkningsframskrivning: Den framtida migrationen. www.scb.se 
309 SCB (1999): Utbildningsbakgrund för in- och utvandrade åren 1987-1998, Stockholm. Resultaten från studien har 
också presenterats i Migrationsgruppen, Industriförbundet och Regeringskansliet (1999): Invandring och utvand-
ring bland högskoleutbildade. Stockholm. 
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Sverige och/eller är svenska medborgare återvänder i högre utsträckning än 
vad de som är födda utomlands och/eller är utländska medborgare gör. Där-
för kan man anta att trenden bland de unga fortsätter under den del av 1990-
talet som materialet inte omfattar. 

Vilka var då de som återinvandrade efter att ha utvandrat från Sverige och 
skiljde de sig på något sätt från dem som inte kom tillbaka (åtminstone inte 
under den studerade perioden). En första fråga kan vara var återinvandrarna 
hamnade när de flyttade tillbaka till Sverige. En mindre andel av de utvandrare 
som utvandrade mellan åren 1986 och 1994 återvände till en bostad i samma 
församling som den de lämnade. Ju kortare tid de hade varit borta desto troli-
gare var det att de vid återkomsten var bosatta i samma församling som den 
de var bosatta i innan de utvandrade. Ju längre tid utomlands ju större andel 
som flyttade till en annan församling än där de bodde innan de utvandrade. 
De som återvände en kort tid efter sin utvandring var mer andra ord mer 
platstrogna än de som återvände efter en längre tid utomlands. Ser man till 
samtliga norrländska utvandrare så återvände flertalet till samma norrlandslän 
som de en gång utvandrade från. Ju kortare tid de vistats utomlands ju troliga-
re var det att de återvände till samma län, och till samma församling, som de 
lämnade.
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Figur 6.9: Hur många av utvandrarna 1985, 1990 respektive 1995 som återvände till 
Sverige, efter vistelsetid utomlands.

Källa: SCB (2002): Befolkningsstatistik 2001, del 1-2, s 55. Stockholm. 

Vad händer då när de unga utvandrarna kommer tillbaka? En flytt från utlan-
det kan ju inte ske uppåt i ortshierarkin men kanske en sådan uppåtgående 
rörelse kan ske med utgångspunkt från varifrån man utvandrade. En fråga kan 
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därför vara: Hamnar de unga norrländska utvandrarna någon annanstans i 
landet när de återvänder till Sverige? Drabbas Norrland av en ”dubbel youth 
brain-drain”? Är det så att först utvandrar ett antal unga norrlänningar från 
Norrland och när de återvänder till Sverige så bosätter de sig i en annan del av 
Sverige? Något som skulle innebära att Norrland inte bara förlorar de unga 
utom dessutom den internationella kompetens som återinvandrarna besitter, 
oavsett vilken utbildningsnivå de har. Figur 6.10 visar situationen år 1995. De 
som utvandrade i slutet av perioden har med andra ord endast haft kort tid på 
sig att återvända. Som framgår av figuren så återvände flertalet av de unga 
norrländska återvandrarna, till något av de fyra norrlandslänen efter sin vis-
telse utomlands. Det var en mindre andel som bosatte sig i någon annan del 
av Sverige vid återkomsten. Nedan återkommer jag till utbildningsnivån dels 
hos dem som bosatte sig i Norrland, dels till dem som bosatt sig i någon 
annan del av landet.
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Figur 6.10: De unga, 19–29 år, norrländska utvandrarna, situationen år 1995.
Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

6.7.1 De högutbildades återinvandring 

Hur såg då återinvandringen ut bland dem som utvandrade som högutbildade, 
det vill säga med en högskole- eller universitetsutbildning (inklusive forskarut-
bildning)? Det skedde under perioden vissa svängningar i hur stor andel av en 
utvandringskohort som återvände till Sverige. Materialet från TOPSWING 
gör det inte möjligt att följa utvandrarna efter år 1995 och jag kan därför inte 
säga något om dem som återvände till Sverige från och med 1996 och framåt.  
De utvandrare som går att följa längst efter utvandringen är de som utvand-
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rade 1986. Av dessa hade ungefär tre av tio återvänt inom nio år. Bland dem 
som utvandrade med en låg utbildning var denna andel något högre, mellan 
tre och fyra hade återvänt inom nio år. Nära fyra av tio av dem som utvandra-
de med en gymnasieutbildning i gymnasiet var tillbaka år 1995. 

Figur 6.11 nedan visar hur stor andel av respektive utvandringskohort som 
fanns i Sverige igen år 1995. För de som utvandrade under åren 1989 till och 
med 1993 gäller att en större andel av de högutbildade hade återvänt 1995, 
jämfört med utvandrare med endast grundskole- eller gymnasieexamen. Av de 
utvandrare som utvandrade 1994 var 17 % av de med en grundskoleutbildning 
tillbaka igen 1995, 19 % av de med en gymnasieutbildning var tillbaka samt 
17 % av de med högskole- eller universitetsutbildning. Här kommer siffrorna, 
som sagt, att stiga ganska mycket åren som följer närmast efter 1995.  

Figur 6.11 kan tolkas som att många av de högutbildade som utvandrar från 
Sverige gör det med avsikten att komma tillbaka igen om något eller några år. 
Dessa skulle kunna utgöras bland annat av sådana som åker iväg på tidsbe-
gränsade uppdrag för till exempel ett multinationellt företag eller en interna-
tionell organisation. För många yrkesgrupper där högskole- eller universitets-
utbildning är ett krav är det också så att internationella erfarenheter värdesätts 
och kan gynna den fortsatta yrkeskarriären (se kapitel fem). 
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Figur 6.11: Återinvandrade 1995. Utvandringskohort 1986 till och med 1994, som 
var registrerade i Sverige 1995, efter utbildningsnivå. I procent.

Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

För att så återgå till det norrländska perspektivet. De unga välutbildade norr-
länningarna som utvandrar, var hamnar de, med sin internationella kompe-
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tens, när de flyttar tillbaka? Här bör man ha i åtanke att Norrland redan tidi-
gare drabbats av en utflyttning av unga, framförallt efter avslutade gymnasie-
studier. En del av dessa utbildar sig i någon annan del av landet för att i ett 
senare skede utvandra. Här har jag valt att bortse från denna brain-drain och 
istället fokusera på vad utvandringen betyder i det här avseendet för de fyra 
Norrlandslänen. Den information som jag har är vilket län ungdomarna är 
födda i samt var de var bosatta vid tiden för sin utvandring. Jag har valt att 
använda det bostadslän som gällde året före utvandringen äger rum, då infor-
mationen i materialet är betydligt sämre för det år då utvandringen faktiskt 
ägde rum. För den aktuella frågan anser jag dock inte att detta är något pro-
blem. Den största andelen av dem som utvandrade från något av de fyra 
nordligaste länen och som var folkbokförda i Sverige igen, var bosatta i Norr-
land. Det var en ungefär lika stor andel av de med grundskole- respektive 
gymnasieutbildning som bodde i något av de fyra nordligaste länen. Bland de 
högutbildade var det dock en något mindre andel som var bosatta i Norrland. 
Här var det en något större andel som var bosatta i något av de tre storstads-
länen. Det fanns vissa skillnader mellan de norrländska länen också. När 
Norrbotten hade en mindre andel av de med högskole- eller universitetsut-
bildning så ser mönstret annorlunda ut för Västerbotten. En stor andel av de 
med högskole- eller universitetsutbildning bodde i Västerbottens län år 1995.  

6.7.2 Vem blir återinvandrare? 

Logistisk regressionsanalys kan också användas för att se hur sannolikheten att 
en person återinvandrar är beroende av de individkarakteristika som fanns 
med i analysen att flyttare/stannare. Det som är utfallet här är att en återin-
vandring ägt rum efter utvandringen eller att den inte ägt rum någon gång 
under den tid som det finns information om. Den fråga som skall besvaras, 
åtminstone delvis, med den logistiska regressionsanalysen är alltså vem som 
blir återflyttare och vem som blir kvarstannare, det vill säga i det här fallet 
stannar utomlands. Analysen bygger på dem som utvandrade år 1986 respek-
tive år 1993. Här kan man anta att de flesta av de utvandrare från 1986 som 
kommer tillbaka till Sverige hade gjort det före 1996. För utvandrarna från 
1993 är situationen en annan. För dessa gäller att en relativt stor andel kom 
tillbaka efter 1995.  

Materialet är inte detsamma som i analyserna ovan av flyttare och stannare så 
en del av variablerna ser något annorlunda ut. De oberoende variabler som 
används i regressionsanalysen för återinvandring/ej återinvandring är; kön, 
född i Sverige/född utomlands, ålder, utbildningsnivå samt om utvandraren 
var bosatt i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län 
eller om utvandraren var bosatt någon annanstans i Sverige (se tabell 6.8). Här 
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kan man anta att huruvida en person var född i Sverige eller utomlands hade 
relativt sett större betydelse än vad kön, ålder, utbildningsnivå och bostadslän 
hade. Uppgifterna om utbildningsnivå samt bostadslän är hämtade från 1985 
(för utvandrarna 1986) samt från 1992 (för utvandrarna 1993). 

Tabell 6.8: Oberoende variabler i den logistiska regressionsmodellen
för återinvandrare.

Kön; 1=man 2=kvinna 
Födelseland; 1=född i Sverige, 2=född i annat land 
Ålder; 1-116 
Utbildning; 1=grundskole- eller gymnasieutbildning, 2=högskole- 
eller universitetsutbildning (inklusive forskarutbildning) 
Norrland; 1=bosatt i övriga Sverige, 2= bosatt i Norrland 

Den första regressionsanalysen gäller för de personer som utvandrade år 1986. 
Att modellen förklarar en mindre del för återflyttare/ej återflyttare jämfört 
med flyttare/stannare kan förklaras av selektionen i det första steget. Det vill 
säga att det är större skillnader mellan flyttare och stannare än det är inom 
gruppen flyttare. Analysen visar att det var större sannolikhet att män, födda i 
Sverige, med lägre utbildning, samt yngre återinvandrade än att kvinnor, födda 
utomlands, med högre utbildning samt äldre gjorde det. De regressionsanaly-
ser som genomförts visar att de oberoende variablerna i liten utsträckning kan 
förklara huruvida en person väljer att flytta tillbaka till Sverige eller inte efter 
att ha utvandrat från Sverige. Variabeln Norrland är inte signifikant för något 
av de båda åren. 

Tabell 6.9: Logistisk regressionsanalys av återinvandringen till Sverige av utvand-
rare 1986 samt 1993. Betavärden och standardfel.

B
 (1986) 

S.E.
(1986)

B
(1993)

S.E.
(1993)

Kön -.356 .045 -.182 .038 
Födelseland -1.363 .047    -1.088 .041 
Utbildningsnivå -.112 .014 -.031 .012 
Ålder -.019 .002 -.014 .002 
Norrland
Konstant

-.119
3.120

.091

.171
-.105
1.517

.082

.149
Nagelkerke R² 1986: 0,154; Nagelkerke R² 1993: 0,082
Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 
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Tabell 6.10: Logistisk regressionsanalys av återinvandringen till Sverige 
av utvandrare 1986 samt 1993. P-värden och oddskvoter. 

P-värde
(1986)

Oddskvot
(1986)

P-värde
(1993)

Oddskvot
(1993)

Kön .000 .700 .000 .833 
Födelseland .000 .256 .000 .337 
Utbildningsnivå .000 .894 .011 .969 
Ålder .000 .981 .000 .986 
Norrland
Konstant

.189

.000
     .887 
 22.640 

.197

.000
     .900 
   4.337 

Källa: TOPSWING, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. 

6.8  Avslutning

Inom EU finns det en ambition att öka rörligheten av olika produktionsfakto-
rer, inte minst medborgarnas rörlighet inom den gemensamma arbetsmarkna-
den. Ett sätt har varit att göra det lättare för européer att flytta mellan olika 
länder inom unionen. De europeiska utbytesprogrammen för studentutbyte i 
den högre utbildningen skall stimulera unga människor att förlägga en del av 
sin utbildning utanför sina hemländer. Det finns med andra ord idag stora 
grupper geografiskt rörliga välutbildade européer. Hur ser då unga svenskar, 
utifrån ett norrländskt perspektiv, på att bo och arbeta utomlands? Vilka är de 
som utvandrar från Sverige och vilken roll spelar unga norrlänningar i den 
svenska utvandringen?

De studenter som jag intervjuade kunde, under olika former, tänka sig att ar-
beta utomlands. Detta kan ge en förståelse för i vilket sammanhang de uttala-
de sig om sin syn på att bo och arbeta utomlands. Detta var en grupp där man 
uttryckte att man ville arbeta utomlands Att bo utomlands eller att bo i Sverige 
fick för en del en annan innebörd om de fick barn. Att ha familj lyftes fram 
som något som skulle kunna göra att de så småningom ville flytta tillbaka till 
Sverige. I kapitel tre, där hemma diskuterades, handlade hemma i första hand 
om hemorten, det lilla hemmet. I diskussionen om att bo utomlands framkom 
en annan dimension av begreppet hemma, att Sverige kan upplevas som ett 
hemma om referensramen är övriga världen. Det fungerar som det stora hemmet.
Vilken geografisk nivå som är meningsbärande; huset, hemorten, hemlandet, 
är delvis beroende på sammanhanget. Å andra sidan fanns det också studenter 
där hemlandet inte var lika betydelsefullt, det var inte lika självklart att den 
framtida familjen skulle komma att vara ”svensk”.
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Av de gymnasieelever i Boden, Kramfors och Umeå som deltog i enkätstudien 
Kartläggning av unga människors geografiska rörlighet var det en mindre andel som 
trodde att de skulle bo utomlands i framtiden. Andelen som trodde att de 
skulle bo utomlands ökade över tid, så att det var fler som trodde att de skulle 
bo utomlands om femton år än vad det var som trodde att de skulle bo ut-
omlands om fem år. Det var något fler pojkar än flickor som trodde att de 
skulle bo utomlands. Det fanns inga större skillnader mellan olika grupper om 
man såg till om de ville eller inte ville läsa vid högskola eller universitet. Det 
var inte så att de som ville läsa vid högskola eller universitet i mycket större 
omfattning trodde att de skulle bo utomlands. Även om det i gruppen fanns 
sådana som trodde att de skulle bo utomlands var inte den gruppen särskilt 
stor om man jämför med resultat som har framkommit i andra studier. 

Resultaten från den tredje delstudien som delvis bygger på material från data-
basen TOPSWING, delvis på Statistiska Centralbyråns publicerade makrosta-
tistik, visar att utvandringen från Sverige i stor utsträckning sker temporärt. 
Utvandringen från Sverige ökade markant under 1990-talet och en förklaring 
till detta var att de som var födda i Sverige ökade sin utvandring. Som en följd 
av detta, med några års fördröjning, ökade också den gruppen sin invandring. 
En stor andel av dem som utvandrar från Sverige flyttar alltså tillbaka igen. 
Den ökade rörligheten över Sveriges gränser har också inneburit att migratio-
nen blivit allt mer komplex. Den svenska utvandringen kan sägas ha globalise-
rats genom att utvandringen över tid blivit allt mer differentierad. Komposi-
tionen av svensk utvandring kan i stor utsträckning förklaras utifrån den tidi-
gare invandringen till landet. En stor del av den internationella migrationen 
handlar om att människor återvänder till sina forna hemländer. Detta gäller 
för utvandringen från Sverige såväl som invandringen till Sverige.  

Utvandrarna blev bättre utbildade under den period som studerats. Detta 
gällde emellertid också för den övriga befolkningen. Andelen högutbildade 
ökade dock mer bland utvandrarna än vad den gjorde i den övriga delen av 
befolkningen. Det var fler bland de manliga utvandrarna som hade en hög 
utbildning än vad det var bland de kvinnliga utvandrarna. Att kvinnorna var 
”sämre utbildade” hänger delvis ihop med i vilken ålder de utvandrade. Kan-
ske kan man härigenom säga att, åtminstone för en del av utvandrarna, ut-
vandringen spelar en annan roll för kvinnor än för män. De unga kvinnor som 
utvandrar kanske i högre utsträckning gör det för att se världen, för de något 
äldre män som utvandrar (med en hög utbildning i bagaget) fyller utvandring-
en en annan funktion, mobiliteten sker i karriärbefrämjande syfte.  Det var 
gruppen 35 till och med 39 år som hade den högsta andelen högutbildade. Ut-
vandrarna som var födda i Sverige hade en högre utbildningsnivå än de som 
var födda utanför Sverige. Att en stor andel av dem som utvandrade från Sve-
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rige flyttade tillbaka igen, gällde inte minst för de utvandrare som hade en 
högskole- eller universitetsutbildning. För dessa grupper kan några år utom-
lands vara en del av den tänkta livsbanan. Det är något man vill, och kanske ur 
karriärhänseende också bör, göra. Det är viktigt att komma ihåg att även om 
högutbildade lämnar Sverige för gott så kan de bidra med något i sitt gamla 
hemland också. De kan hjälpa till att skapa kontakter, väva samman de båda 
länderna, vilket kan vara till fördel för såväl det nya som det gamla hemlandet. 
Så även om många unga och välutbildade människor flyttar från Sverige så 
betyder det inte att de är förlorade helt och hållet och för alltid. Vilken roll 
spelar då de unga norrlänningarna i utvandringen från Sverige och vilken roll 
kan utvandring som valmöjlighet tänkas spela för dem? För det första kan det 
konstateras att av de unga i Norrland utvandrade en mindre andel jämfört 
med det övriga Sverige. Samtidigt utgjorde de unga en större andel av totala 
antalet utvandrare i Norrland än vad de unga utgjorde av utvandringen i övri-
ga Sverige. Att vara bosatt i Norrland minskade sannolikheten för att man 
skulle utvandra under de studerade åren. Norrlänningar än med andra ord 
mindre benägna att utvandra, det gäller också för de unga.

Genom den bild av utvandringen som tecknats ges en bild av att också rörliga 
människor kan vara förankrade. Det första, och kanske det mest uppenbara, 
tecknet på detta är att så många av dem som utvandrar från Sverige återin-
vandrar igen. Sverige betyder, kan man anta, fortfarande något för dessa män-
niskor. En stor del av dem som utvandrar är födda i ett annat land/har ett 
annat medborgarskap. Av dessa är det en mycket stor andel som flyttar till det 
land som de är födda i och/eller är medborgare i. Deras gamla hemland bety-
der fortfarande något för dem. Men också det faktum att en stor andel av dem 
som återinvandrar bosätter sig i samma län som det de en gång utvandrade 
från. Ju kortare tid utlandsvistelsen varat desto större andel flyttar tillbaka till 
det län, och den församling, de en gång utvandrade från. De utvandrare som 
återvänder efter en kortare utlandsvistelse är alltså mer platstrogna än de ut-
vandrare som återvänder efter en längre utlandsvistelse.
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7  Avslutande diskussion 

Mobiliteten utgör en central aspekt av vårt samhällsliv, den spelar en allt större 
roll för en allt större del av befolkningen. Man kan emellertid inte sätta lik-
hetstecken mellan förr och rotad. Människor var rörliga också förr och det har 
alltid funnits grupper som rört sig mer än andra. I genomsnitt rör sig männi-
skor emellertid mer, och längre bort, än vad tidigare generationer gjort. Detta 
är något som också tar sig uttryck i den unga generationen. Men, precis som i 
andra grupper, så ser inte rörligheten likadan ut för alla som är unga. De unga 
är en heterogen grupp vad gäller såväl inställning till mobilitet som den faktis-
ka rörligheten.

Föreliggande avhandlings övergripande tema är geografisk mobilitet bland 
unga svenskar, med huvudsakligt fokus på den internationella rörligheten. 
Delstudierna är genomförda i ett temporalt och rumsligt sammanhang. Vad 
det gäller tiden så genomfördes enkätstudien under sent 1990-tal och intervju-
studien under tidigt 2000-tal. Delstudien som behandlar utvandring hade sitt 
fokus på perioden 1985–1995. Men tiden är betydelsefull också ur en annan 
aspekt. De människor som varit centrala i arbetet är de unga. Unga fångade i 
olika situationer i livet; i slutet av gymnasietiden, strax före eller efter en peri-
od av studier utomlands samt före (och i vissa fall efter) en registrerad utvand-
ring från Sverige. Detta är viktiga perioder/händelser i livet, vilka är resultat av 
de olika val som unga människor gör och som också kommer att påverka vilka 
val de unga gör när de blir äldre. Beslut och handlingar som unga vuxna fat-
tar/gör får betydelse för hela livet. För att ta ett exempel: Sannolikheten att 
flytta till en stad ökar med högre utbildning, men minskar när man får barn. 
Vad en ung människa beslutar, utifrån vad hon eller han kan eller vill, påver-
kar möjligheter och restriktioner för resten av livet.

Det rumsliga sammanhanget är också betydelsefullt. Här har utgångspunkten 
varit norrländsk. Enkätstudien genomfördes i de tre norrländska kommunerna 
Boden, Kramfors och Umeå. Kommuner som har det geografiska läget, sett i 
ett globalt perspektiv, gemensamt. Vilken roll hade omvärlden, i termer av 
geografisk rörlighet, spelat i ungdomarnas liv och vilken roll trodde de/ville de 
att den skulle spela i framtiden? Intervjustudien genomfördes med studenter 
vid Umeå universitet. Här fanns både de som var Umeåbor sedan tidigare 
men också sådana som hamnat i Umeå mer eller mindre av en slump när de 
började läsa vid universitetet. Vilken roll spelade omvärlden, och Umeå, för 
dem? När det gäller utvandrarna så vidgades perspektivet till att bli mer natio-
nellt, men de unga norrländska utvandrarna uppmärksammades särskilt.
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Som utgångspunkt för arbetet har den lokala rörligheten och ungas relation till 
sin hemort/studieort tjänat. Därefter har tre olika former av internationell 
mobilitet bland de unga stått i fokus, nämligen internationell turism, utlands-
studier samt utvandring. Dagens unga svenska generation sägs vara en inter-
nationellt orienterad ungdomsgeneration. Det är den också i många avseen-
den. Inte minst därför att många unga svenskar har sin geografiska härkomst 
utanför Sveriges gränser. Men också därför att många unga har erfarenheter av 
andra länder genom semesterresor, utlandsstudier och så vidare. Det kan 
emellertid rymmas en mängd dimensioner inom ett och samma begrepp. Det 
gäller för den internationella turismen såväl som för utlandsstudier och ut-
vandring. Det som ryms inom etiketten internationell turism kan vara vitt 
skilda resor. Resor med olika syften, destinationer och innebörder. Som av-
handlingen har visat så gäller detsamma för utlandsstudier. Den till synes ho-
mogena grupp av studenter som väljer att förlägga en del av sin utbildning 
utomlands kan ha skilda bakgrunder, skilda motiv för att studera utomlands 
och tillmäta utlandsstudierna olika betydelser. Detsamma gäller för de perso-
ner som utvandrar från Sverige. Den internationella migrationen är mycket 
komplex, och det gäller också för utvandringen från och invandringen till Sve-
rige. Utvandringen från Sverige handlar inte bara om kvantitet, det vill säga 
hur många som utvandrar, utan också om att utvandra kan ha mycket skilda 
innebörder för en individ jämfört med en annan. 

Det finns en för avhandlingen central inneboende paradox i ungas internatio-
nella mobilitet. Det uppfattas av de allra flesta som positivt att unga männi-
skor får internationella erfarenheter, såsom språkkunskaper, möten med andra 
kulturer och så vidare. Samtidigt kan denna rörlighet uppfattas som ett hot, ett 
exempel på detta är diskussionen om brain-drain. Detta är inte en paradox 
endast i den internationella mobiliteten utan finns inneboende också i migra-
tionen inom ett land. Det gäller till exempel för utflyttningen av unga från 
Norrland. Mobiliteten har betydelse inte bara för den enskilda individen utan 
också för det samhälle som individen flyttar från och det samhälle som indivi-
den flyttar till. För en ort har befolkningssammansättning och befolkningsut-
veckling en central betydelse. Ungdomar är en viktig grupp för Sveriges kom-
muner och för nationen Sverige. Det handlar om frågor som regional utveck-
ling och ekonomisk tillväxt nu och i framtiden. Samtidigt kan naturligtvis 
individers internationella erfarenheter vara något positivt för samhället också.  
Förmår man ta tillvara dessa erfarenheter kan det leda till en positiv utveckling 
också för det lokala samhälle och den region där dessa människor verkar. 

Mobiliteten äger rum mellan platser och dessa är därför centrala. Platser spelar 
en betydelsefull roll i människors liv. Platser har dock inte samma betydelse 
för alla. För en del människor är platser mycket viktiga, för andra är platser 
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inte alls lika betydelsefulla. Vilken betydelse får då den omfattande mobiliteten 
för människors relationer till platser? En del menar att människor blir allt mer 
platslösa, att de inte är lika förankrade i sin lokala och regionala omgivning 
längre. Men varför skulle den geografiska mobiliteten vara så omfattande om 
platser inte betydde något? Kanske blir ”den enda platsen” mindre betydelse-
full, men andra, och fler, platser blir å andra sidan mer betydelsefulla. I det 
avseendet lever vi knappast i en platslös värld. Men kanske är det också så att 
”den enda platsen” till och mer blir mer betydelsefull, att behovet av en lokal 
förankring blir större när många lever ett rörligt liv. Den lokala platsen, och 
förankringen till den, kan då fungera som en betydelsefull motpol till mobili-
teten.

Vilken bild hade då gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå av sin 
omvärld? För det första, många ungdomar uppvisade en ö-ifiering av 
omvärldsbilden. Trots att de uppmanades ange de länder där de hade varit 
svarade många av dem med namnet på den ”charterö” i Medelhavet där de 
hade varit. För det andra, Afrika och Sydamerika var uppenbarligen vita 
fläckar i ungdomarnas omvärldsbild. Det var få i gruppen som hade varit där, 
och det var få som ville resa dit. De som ville resa till Afrika angav ofta Afrika 
och inte namnet på något enskilt land. Dessutom användes ofta uttryck i 
likhet med ”fattiga länder” eller ”jag vill hjälpa” när gymnasieeleverna nämnde 
Afrika som destination för till exempel semester eller arbete utomlands. Om 
USA var tankegångarna andra. Det var inte så många som hade varit där, men 
desto fler som ville åka dit. Bilden av USA präglades av en känsla av att det 
var ett land som de ”bara måste se”. Det verkade i de allra flesta fall handla 
om en positiv bild. Men det fanns också de som gav uttryck för att det var 
något man borde göra, vare sig man ville eller inte. Dessutom förekom om 
USA uttryck som ”möjligheternas land” som motiv för varför ungdomarna 
ville resa tid för semester, studier eller arbete. Det kan ses som ett utslag av 
det amerikaniserade samhälle som Sverige har blivit, en amerikanisering som 
kanske är mest tydlig bland dem som är unga i olika tider.

Resultat från enkätstudien visade att fanns en grupp av unga som ville bo kvar 
på sin nuvarande hemort i eller i trakterna av Boden, Kramfors eller Umeå. 
Det var ungefär lika många som också trodde att de skulle komma att bo kvar. 
Till dessa kommer de som ville flytta från orten några år för att senare åter-
vända, exempelvis när (om) de fått familj och barn. Att återvända, till hemor-
ten eller hemlandet kan vara en viktig dimension också i den internationella 
migrationen. Detta var en aspekt som lyftes fram i den grupp av studenter 
från Umeå universitet som deltog i intervjustudien. Med en akademisk utbild-
ning och utlandsstudier i bagaget kan dessa sägas utgöra en högrörlig grupp i 
samhället. Och detta bekräftas också av att någon form av internationell kar-
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riär kunde vara ett viktigt inslag i den tänkta livsbanan. För de som var intres-
serade av att arbeta utomlands behövde det inte nödvändigtvis handla om en 
permanent utlandsstationering. Att återvända hem (till hemorten eller till 
hemlandet) upplevdes för en del som särskilt viktigt om de fick barn. Det lilla 
hemmet i form av hemorten eller någon annan ort som de hade anknytning till 
var betydelsefull men också det stora hemmet i form av landet blev för dessa 
studenter betydelsefullt i denna fas i livet. Det fanns dock också studenter 
som kunde tänka sig att bosätta sig utomlands för en längre period.  Här 
kunde utlandsstudierna fungera som ett första steg på vägen mot en mer per-
manent utvandring. Bland dessa studenter fanns en annan syn på Sverige och 
förankringen till hemorten och hemlandet. 

Tiden är också en betydelsefull dimension av mobiliteten. I olika åldrar domi-
nerar olika former av mobilitet, de kan också tänkas få skilda betydelser bero-
ende på när under livet de sker. Att tiden har betydelse manifesteras också 
genom att de olika former av internationell mobilitet som avhandlingen dis-
kuterar, delvis definieras genom tid. Men tiden har också betydelse när lokal 
förankring utvecklas. Det handlar dels om hur länge man bott på en plats, 
men också om när under livet man bott där. Uppväxtåren är en särskilt bety-
delsefull period. Vilken betydelse har då tiden i den mobilitet som diskuterats 
här? I det tredje kapitlet diskuterades betydelsen av unga människors fria tid. 
Vad de använder sin fria tid till, kan ses som ett uttryck för vilka de är.  

Detta uttryck är något som också gäller för den mobilitet som diskuterades i 
kapitel fyra. Där berördes den internationella turismen, som delvis definieras 
genom den tid som åtgår. Såväl ”hemma” som ”borta” är också frirummet av 
central betydelse. Genom de längre resorna kan unga människor skapa någon 
form av egen tid, en period utanför vardagslivet. Här går en skiljelinje mellan 
den styrda tiden, bundenheten, och den fria tiden, obundenheten. Tiden visa-
de sig i intervjustudien kunna vara betydelsefull också för de studenter som 
läser en del av sin utbildning utomlands. Detta bland annat för att tiden, läng-
den på utlandsvistelsen, delvis hängde samman med vad de hoppades få ut av 
sin utlandsvistelse. Tiden är betydelsefull också för den som har för avsikt att 
utvandra från Sverige. Definitionen av en utvandrare (för registrering hos 
folkbokförande myndighet) är att man skall ha för avsikt att vistas utomlands 
under en period av minst ett år. Tiden har måhända en annan betydelse idag. 
Det blir allt svårare att placera in de olika formerna av mobilitet på skalan 
temporär–permanent. Detta är en viktig aspekt, inte minst i synen på utvand-
ring.

Tid och plats har olika betydelser för olika former av mobilitet. För turisten 
kan ibland, men inte alltid, platsen vara egal. En plats kan vara utbytbar mot 
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en annan med samma egenskaper. Tiden, i dagar räknat, är central, kanske 
främst för dem som gör kortare resor. För studenten som ska läsa utomlands 
är platsen ofta viktigare men det kan också här ibland vara så att platser kan 
vara utbytbara mot varandra. Antalet platser att välja på är dock ofta betydligt 
färre jämfört med för den unga människa som ska göra en kortare 
semesterresa utomlands. Tiden kan spela stor roll även om den kanske inte 
räknas i dagar. I de allra flesta fall handlar det dock om en avgränsad period. 
För utvandraren är platsen antagligen utbytbar endast i ett fåtal fall. Här är 
platsen central samtidigt som tiden är mindre ”överskådlig”, än för de två 
föregående kategorierna. Men kanske är detta en allt för gammaldags syn på 
utvandring. Förr i tiden kunde man räkna med att de flesta som utvandrade 
gjorde det för gott. Idag är situationen en annan. Nu kan allt fler 
”utvandringar” betraktas som temporär mobilitet. De olika former av 
mobilitet som placeras in på mobilitetens kontinuum, flyter allt mer in i 
varandra. Avslutningsvis kan det dock konstateras att vad den mobile vill ha 
ut av mobiliteten delvis kan förklara valet av tid och plats för den. 

7.1  Platsidentitet/Mobilitetsidentitet 

Människors identitet är knuten till den plats där de är födda, den plats/de 
platser där de har vuxit upp och den plats där de bor. Ordet hemma kan här 
vara en viktig etikett. Resultat från intervjustudien visar att hemma kan vara 
olika platser under livets gång. Flera platser kan dessutom vara hemma samti-
digt. Samtidigt så kan vissa hemma betyda mer än vad andra hemma gör. Den 
ort dit en ung människa flyttar för att studera kan vara ett sådant hemma som 
kommer och går. Den plats där man vuxit kan vara ett hemma som alltid 
kommer att bestå. Men det finns naturligtvis undantag. För en del blir studie-
orten hemma för alltid. För en del är uppväxtorten inte längre hemma och 
kommer kanske heller aldrig att bli det igen. För de allra flesta människor är 
dock den plats där de vuxit upp av central betydelse.  

Men det är inte bara den platsen/de platserna som är hemma som är betydel-
sefulla i människors liv. Mobilitetens platser är också viktiga, alltså de platser 
som människor rör sig till när de rör sig bort från det som är hemma. Som 
framgått ovan kan internationell mobilitet säga något om vem man är, den kan 
fungera som en etikett. Som framgick av kapitel tre så kan också den lokala 
rörligheten göra det. Resandet kan förutom att visa att man tillhör en viss 
grupp också bidra till att man tar avstånd från andra grupper. Mobiliteten 
säger något om vem man är, men också något om vem man vill bli och vem 
man kan bli. Man skulle kunna tala om identitetsmobilitet, de olika former av 
mobilitet en individ ägnar sig åt kan, till viss del, ses som ett uttryck för den 
individens identitet. Identiteten kan med andra ord sägas vara kopplad till de 
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platser som är hemma och de platser som är borta, men också till mobiliteten i 
sig.

Idag har olika former av mobilitetshandlingar alltså stor betydelse i många 
unga människors identitet och livsbiografi. Det kan bland annat gälla för en 
del av de unga svenskar som har sin geografiska härkomst i ett annat land och 
kanske ett socialt nätverk spritt över världen. Men också för de unga svenskar 
som har sin geografiska härkomst i Sverige men med ett nätverk, som i likhet 
med den förra gruppens, är spritt över världen. Detta kan vara en delförklar-
ing till att utvandringen från Sverige ökar och till att en allt större andel av ut-
vandringen sker på temporär basis. För dem som en gång flyttat till ett annat 
land blir steget att flytta igen inte lika stort. Det gäller också för de unga 
svenskar för vilka resandet utgör en central del av livet, närmast att betrakta 
som en del av en livsstrategi. En del unga kan sägas ha en mobilitetsidentitet, det 
vill säga en identitet som i stor utsträckning bygger på rörlighet. En del av 
mobiliteten kan också ses som ett uttryck för en ungdomlig identitet. Nya er-
farenheter är viktiga under den perioden i livet och det är också möjligt, tack 
vare att de allra flesta har färre förpliktelser gentemot andra, att under den här 
perioden ägna sig åt resandet.  

Det finns ett normativt inslag i den unga mobiliteten, där det kan upplevas 
som det finns vissa erfarenheter man som ung idag bör ha. Ett exempel på 
detta kan en längre utlandsvistelse utgöra. Genom att mobiliteten kan ses som 
ett uttryck för vem man är men också för vem man vill bli, kan unga männi-
skor känna sig tvungna att handla på ett visst sätt för att andra människor ska 
få ”rätt” bild. I ett samhälle som präglas av hög rörlighet kan detta ”tvång” 
upplevas särskilt påtagligt. Det handlar dels om den bild av sig själv som de 
unga vill förmedla till andra men också om den bild de vill ha av sig själva. 
Detta kan gälla för den unge resenären som ger sig ut på en lång resa. Men det 
kan också gälla för de studenter som läser en del av sin utbildning utomlands 
och för den unge forskare som utvandrar från Sverige för att forska vid ett 
utländskt universitet.  

De olika former av gränsöverskridande mobilitet som diskuterats i avhand-
lingen kan leda till att människor utvecklar identiteter som är kopplade till 
något annat geografiskt område än hemorten och hemlandet. Att resa till 
andra länder bidrar till att skapa en större kännedom om dessa länder och kan 
samtidigt bidra till ett minskat främlingskap gentemot människor i andra län-
der. Man känner sig hemma inte bara i Sverige, utan i hela Europa. Att försö-
ka skapa en europeisk identitet är något som också präglar ambitionerna med 
de europeiska utbytesprogrammen för studenter vid högskolor och universi-
tet. Den (eventuella) europeiska identiteten kan alltså delvis ses som ett resul-
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tat av den inomeuropeiska mobiliteten. Resultaten från enkätstudien visade att 
de allra flesta av de gymnasieelever som besvarade i enkäten hade rest inom 
Europa. När de fick möjlighet att ange var i världen de skulle vilja resa i fram-
tiden blev dock bilden en annan. Det fanns några europeiska länder bland de 
populäraste men det utomeuropeiska inslaget ökade betydligt jämfört med 
vilka faktiska erfarenheter ungdomarna hade sedan tidigare. Men närheten 
spelade också när de fick önska fritt, kanske något förvånande, en viktig roll. 

Samtidigt kan den eventuella europeiska identiteten bidra till ökad mobilitet. 
Att känna sig hemma också utanför det egna landet gör det till exempel lättare 
att flytta till ett annat land. Det är klart att semesterresor utomlands, utlands-
studier och erfarenheter av internationell migration påverkar hur unga ser på 
omvärlden. Betydelsen av sådan mobilitet påverkas dock också av hur ut-
landsvistelsen mer specifikt sett ut. Precis som en semesterresa kan gå obe-
märkt förbi i formandet av den europeiska identiteten så kan nog också ut-
landsstudier göra det. Att Sverige inte är vilket land som helst bland andra 
länder för dem som utvandrar från Sverige visar statistiken över utvandringen. 
Att så många faktiskt återvänder måste betraktas som att Sverige fortsätter att 
vara basen även om allt fler tillbringar kortare eller längre perioder i andra län-
der. När andelen svenska medborgare bland utvandrarna ökade, ökade efter 
en tid också återinvandringen till Sverige. De utvandrare som är svenska med-
borgare återvänder till Sverige i högre utsträckning än vad de utvandrare som 
är medborgare i ett annat land gör. En utvandrare är inte den andra lik. Det 
handlade inte bara om att de kvantitativt blev fler under den här perioden, de 
stod kanske också för en annan typ av utvandring. 

7.2  Mobilitetskapital/Mobilitetskarriär  

Geografisk rörlighet kan betraktas som ett kapital/en resurs. Mobilitetskapitalet
kan sägas bestå av nya noder i det sociala nätverket, kunskap om resande och 
om platser och så vidare. Men det är också viktigt att göra rätt sorts rörlighet. 
Görs rätt sorts rörlighet kan individen få vissa fördelar. Fel sorts rörlighet ge-
nererar däremot inga fördelar för individen. Det måste dessutom finnas män-
niskor i omgivningen som bedömer erfarenheterna som värdefulla. Detta be-
höver inte vara detsamma som hur individen bedömer sina erfarenheter som 
värdefulla eller icke värdefulla. Mobilitetskapitalet kan ses som en investering, 
en resurs för framtiden. Detta gäller emellertid inte all mobilitet. Mobiliteten 
kan vara en ren konsumtionsvara, det vill säga inte fungera som en invester-
ing. Mobilitetskapitalet ger möjlighet att styra över den framtida rörligheten, 
både i bemärkelsen konsumtion och i bemärkelsen investering. Människor gör 
investeringar i mobilitet, ökar på sitt mobilitetskapital och formar därigenom 
sin identitet, sitt jag. 
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Rörligheten är emellertid mångskiftande också i andra avseenden än de som 
lyfts fram här. Internationell mobilitet är resultat av olika grader av tvång/ 
frivillighet. Den får därigenom också olika innebörder. Här behandlas rörlig-
het som i de allra flesta fall kan betraktas som frivillig. Dessa olika former av 
mobilitet värderas också olika i samhället. Flyktingskap är till exempel en erfa-
renhet som inte värdesätts.  

Såg då de intervjuade studenterna sin utlandsvistelse som en resurs för framti-
den? En del av de intervjuade studenterna hade uppfattningen att det inte i 
första hand var utlandsstudierna i termer av kursinnehåll som tillmättes ett 
värde på arbetsmarknaden utan snarare att utlandsstudierna signalerade något 
om vem de var som person. De menade att utlandsstudier fungerar som en 
etikett som talar om att personen ifråga är öppen för nya saker, flexibel och 
anpassningsbar. Genom att betrakta utlandsvistelser som en transnationell 
investering så kan det, till viss del, förklara varför så många svenskar väljer att 
utvandra och senare flytta hem igen. Utlandsvistelsen har inte bara ett värde 
för den enskilde själv utan tillmäts ett värde också av andra, som är värdefulla 
för den enskilde, exempelvis framtida arbetsgivare.  

Det finns ett samband mellan människors kapital och identitet å ena sidan och 
mobilitetskarriären å andra sidan. Mobilitetskarriären är ett begrepp för den mo-
bilitet som en individ företar under livet, och där olika mobilitetshandlingar är 
länkade till varandra. Tidigare val och beslut påverkar dem som följer senare. 
Genom de olika formerna av mobilitet samlar individen på sig erfarenheter 
som han eller hon sedan kan föra med sig genom livet. Kan man då tala om 
en mobilitetskarriär som omfattar all mobilitet? Där individens mobilitet i 
olika former får effekter för andra former av mobilitet? Går det att betrakta 
mobiliteten som en form av kunskap där individens kunskaper om en form av 
mobilitet går att överföra till andra former av mobilitet? Hos några av de 
intervjuade studenterna var utlandsstudierna ett steg i en sådan mobilitetskar-
riär. Utlandsstudierna kunde för dem betraktas som en naturlig fortsättning på 
något som påbörjats tidigare i form av tidigare internationell mobilitet. För 
andra var utlandsstudierna inte detta naturliga steg av något som redan på-
börjats, utom tvärtom något helt nytt.

Man kan betrakta detta som en ryggsäck som fylls med erfarenheter, som blir 
allt mer innehållsrik. En människa rör sig mellan olika former av mobilitet och 
ryggsäcken fylls på allteftersom. Vissa erfarenheter betyder naturligtvis mer än 
andra, en del erfarenheter är mer värda i vissa situationer än i andra situatio-
ner. De erfarenheter som finns i ryggsäcken är viktiga för individen alldeles 
oavsett vilka de är. Men för att också andra ska anse att ryggsäcken innehåller 
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värdefulla erfarenheter krävs att det är ”rätt” sorts erfarenheter. Är det ”fel 
märke” på ryggsäcken blir den inte lika värdefull. De erfarenheter som finns i 
ryggsäcken kan med andra ord sägas vara del av ett symboliskt kapital. Mäng-
den och sammansättningen på de erfarenheter som finns i ryggsäcken har be-
tydelse för vilket värde den enskilda erfarenheten får. Värdet av exempelvis 
utlandsstudier kan se väldigt olika ut beroende på vilka övriga erfarenheter 
som studenterna har i ryggsäcken.

Om mobiliteten betraktas som ett kapital/en resurs skulle man också kunna 
tala om en karriärmobilitet. Karriärmobilitet skulle då vara den typ av mobilitet 
som görs för att ge fördelar i någon form av karriär, exempelvis yrkeskarriär. 
Inom vissa yrken kan erfarenheter från utlandsresor ses som en betydelsefull 
kvalifikation. Utlandsstudier utgör ett annat, kanske mer tydligt, exempel. Kar-
riären var för en del av de intervjuade ett motiv för att de valde att förlägga en 
del av sin utbildning utomlands. Detta kan också vara en förklaring till varför 
så många välutbildade unga svenskar vill arbeta utomlands och många också 
gör det under kortare eller längre perioder. Mobiliteten, eller snarare det som 
mobiliteten leder till, går att använda på ”hemmaplan”, det har ett värde där. 

7.3  Rotad, rotlös, rastlös? 

Efter att ur olika perspektiv, utifrån egen empiri och andras studier, ha stude-
rat ungas mobilitet, den lokala rörligheten men framförallt den internationella 
rörligheten, skulle jag vilja tala om dessa tre olika grupper med olika perspek-
tiv på mobilitet och på platsförankring; de rotade, de rotlösa och de rastlösa. 
De rotade är de som i huvudsak lever sina liv på en och samma plats. De är för-
ankrade i den lokala platsen. De rotlösa är de som ”flyter ovanpå”, det vill säga 
inte låter bopålarna växa fast på en plats utan flyttar från en plats till en annan 
många gånger under livet. Denna grupp utgör alltså en motpol till de rotade. 
De rastlösa däremot kombinerar på olika sätt de rotade och de rotlösas karakte-
ristika.  De är inte främmande inför att flytta, såväl inom landet som till andra 
länder, samtidigt som de är förankrade i sin hemort eller i sitt hemland. De vill 
helst inte välja mellan förankring och mobilitet utan vill ha både ock. 

De rotade representerar ett liv som i huvudsak levs på en plats. Dessa skulle i 
det empiriska materialet kunna representeras av de gymnasieelever som ville 
bo kvar och också trodde att de skulle komma att bo kvar på sin nuvarande 
hemort om fem och också om femton år. Och ju längre tid de stannar på 
hemorten ju större är sannolikheten att de också blir kvar där. Ju längre man 
bor på en ort desto svårare blir det att flytta därifrån, kostnaden (i vid bemär-
kelse) blir allt högre. 
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Rotad Rotlös Rastlös 

 Rotad Rotlös  Rastlös 

Figur 7.1: Pilarna representerar mobilitet och de stora cirklarna representerar 
 hemma. De små cirklarna representerar tillfälliga fotnedsättningar 
 någonstans i världen.  

De rotlösa representerar ett rörligt liv, där det inte finns en fast punkt utan 
man skapar nya allt eftersom. Denna grupp är emellertid svår att finna i mitt 
empiriska material, även om de med all sannolikhet finns, framförallt bland 
dem som utvandrar från Sverige. Det är samtidigt rimligt att anta att den här 
gruppen är mycket liten. Bland de intervjuade studenterna fanns det dem som 
gav uttryck för hemlöshet eller att relationen till Sverige inte var så betydelse-
full. Samtidigt gav de uttryck för relationer till andra länder som kunde bli 
betydelsefulla. Rotlöshet kanske också kan vara något som utvecklas med 
tiden.

De rastlösa representerar ett rörligt liv men där det finns en fast punkt att 
återvända till. Dessa skulle i enkätstudien kunna representeras av de ungdomar 
som tänkte sig att återvända till hemorten efter att kortare eller längre period 
ha studerat och eller arbetat på andra orter och kanske i andra länder. I inter-
vjustudien kan de exemplifieras av dem som tänkte sig att arbeta en kortare 
period utomlands men samtidigt såg hemorten, och hemlandet, som betydel-
sefulla i ett framtida liv. För den här gruppen är både förankring och mobilitet 
betydelsefulla. Fördelningen mellan mobilitet och förankring kan dock se 
mycket olika ut mellan de unga som tillhör den här gruppen. 

Figuren är en principskiss som visar de rotade, de rotlösas och de rastlösas 
förhållande till ett hemma och till mobilitet. Figurerna skall inte tolkas som att 
pilarna är den enda mobilitet som individen företar ”ut i världen”. Naturligtvis 
gör också de allra flesta av de rotade avstickare ut i världen. Emellertid inte i 
samma omfattning (mängd och längd) och mobiliteten upplevs kanske inte 
heller som en lika väsentlig del av livet, så som den är för de rotlösa och de 
rastlösa. Är avstickarna (pilarna) många och/eller upplevs av individen som 
väsentliga inslag i livet kan man tala om en mobilitetsidentitet, rörligheten ses 
som en viktig del av en själv. Talar man i termer av mobilitetskapital kan 
summan av pilarna, förutsatt att det handlar om rätt sorts mobilitet, betraktas 
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som individens mobilitetskapital. De individer som tillhör dessa olika katego-
rier kan sägas vara i besittning olika typer av kapital. Den som är rotad har ett 
kapital som i stor utsträckning är bundet till platsen. Den rotlöse har däremot 
ett kapital som lätt kan transfereras från en plats till en annan. För den rastlöse 
kan det vara viktigt att det ”värde” pilarna representerar fungerar som ett 
kapital ”hemma” i den stora cirkeln. 

När oro uttrycks över att så många unga välutbildade svenskar lämnar landet 
får man en känsla av att de skulle tillhöra en rotlös kategori, där banden till 
hemorten och hemlandet är svaga. Många av de unga tillhör kanske snarare en 
rastlös grupp, med starka band till Sverige men samtidigt med ett intresse och 
en önskan att få se mer av världen. De vill med andra ord inte välja mellan 
förankring och mobilitet. Detta bland annat för att det ingår i ett framgångs-
ideal bland unga och välutbildade svenskar. Mobiliteten och de förändringar i 
mönstret för de ungas rörlighet handlar inte bara om att det är fler eller färre 
som flyttar. Det handlar lika mycket om att mönstret är kvalitativt annorlunda. 
Att unga flyttar har inte samma betydelse i alla tider. Och att flytta har inte 
samma betydelse för alla unga under samma tid. Världen är närmare för 
dagens unga än för gårdagens, men det betyder inte samma sak för alla dagens 
unga.
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Sammanfattning

De som är unga i Sverige idag sägs utgöra en internationellt orienterad ung-
domsgeneration. Det är emellertid viktigt att betona att ungdomar är en 
heterogen grupp på många sätt. Det övergripande syftet med föreliggande av-
handling är att kartlägga och analysera unga människors geografiska rörlighet 
samt att belysa de likheter och skillnader som finns mellan olika ungdomar. 
Syftet är också att undersöka och diskutera ungas inställning och drivkrafter 
till olika former av geografisk mobilitet. Denna rörlighet har betydelse för de 
enskilda individerna men också för det samhälle som individerna är en del av. 
Fokus är på unga människor bosatta i Norrland. Avhandlingen är genomförd 
som tre delstudier: Den första delstudien, Kartläggning av unga människors geogra-
fiska rörlighet, genomfördes i form av en enkät till elever i gymnasieskolans av-
gångsklasser i Boden, Kramfors och Umeå. Den andra delstudien, Umeå-
studenter utomlands, genomfördes i form av en intervjuundersökning där arton 
Umeåstudenter som hade fullföljt eller skulle till att genomföra en utlandsför-
lagd del av sin utbildning deltog. Den tredje delstudien, Utvandrare från Sverige,
bygger på statistik från Statistiska Centralbyråns publicerade makrostatistik 
samt från databasen TOPSWING. 

Hemma

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i begreppet ”hemma”. Vad är hemma och 
vad kan hemma betyda? Valet av livsbana/valet av plats hade betydelse såväl 
för hur gymnasieeleverna såg på valet mellan att flytta och stanna och hemor-
tens roll i ett längre perspektiv som för hur de intervjuade studenterna såg på 
Umeå. Här finns en koppling till tidsgeografins projektsammanhang, där 
människors olika mobilitetshandlingar är ett sätt att nå måluppfyllelse. De 
gymnasieelever som deltog i enkätundersökningen stod inför ett val – att efter 
avslutade gymnasiestudier stanna på hemorten eller att flytta därifrån. Vilken 
relation de har till platsen har naturligtvis betydelse i ett sådant val. För en ung 
människa som har en stark förankring på den lokala platsen sker valet av livs-
bana i större utsträckning efter de möjliga livsbanor som finns tillgängliga på 
hemorten. För den unga människa som har en svagare lokal förankring sker 
kanske istället valet av plats efter den livsbana som han eller hon tänker sig. 
En del av de intervjuade studenterna uppvisade vad man skulle kunna kalla en 
dubbel hemkänsla. Olika hem kan emellertid ha olika betydelse. Vissa hem 
finns alltid kvar medan andra hem kommer och går. Den plats där man växt 
upp kan vara en sådan plats som har en särskild betydelse. Denna plats blir 
”hemma-hemma”. Hemma är i stor utsträckning kopplat till andra människor. 
Vilka som fanns där förut men kanske inte längre och vilka som finns där nu.
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Ungefär sex av tio av gymnasieeleverna i Boden och Kramfors uppgav att de 
inte ville bo kvar på sin nuvarande hemort de närmaste fem åren efter det att 
de avslutat sina gymnasiestudier. Den andelen var mindre i Umeå. En 
förklaring är naturligtvis att det finns ett universitet i Umeå. Men det räcker 
uppenbarligen inte då ändå nästan hälften av gymnasieeleverna i Umeå uppgav 
att de inte ville bo kvar. Tre av tio trodde att de skulle bo där de då bodde 
också efter fem år. Den andelen sjönk något när frågan löd var de trodde att 
de skulle bo om femton år. Det förhållningssätt de unga har till sin närmiljö 
och hur de rör sig inom och till/från denna närmiljö bidrar både till 
platsförankring och till att forma en syn på rörlighet som kan ha betydelse 
längre fram i livet när de har att ta ställning till andra beslut som eventuellt 
leder till att man förflyttar sig. De olika formerna av geografisk rörlighet skulle 
kunna betraktas som ett mobilitetskapital som fylls på allt eftersom, ett kapital 
som sedan kan utnyttjas på olika sätt.

Borta

Det är inte bara den plats som en människa kommer från som säger något om 
vem hon är utan också platsen dit hon är på väg och sättet hon tar sig dit på. 
Många av de gymnasieelever som deltog i enkätundersökningen hade varit 
utomlands både en och flera gånger. Ungdomarnas tidigare erfarenheter av 
semesterresor utomlands handlade i stor utsträckning om resor till de nordiska 
grannländerna samt till Grekland och Spanien. Vidare framkom att många av 
ungdomarna ville ut och resa igen. Ett land som inte så många hade varit i 
men som många ville besöka var USA. Det mobilitetskapital som byggs upp ge-
nom rörlighet i vardagen, ökar genom resor till andra länder. Resandet har 
blivit en betydelsefull del av många unga människors liv. Varför, hur och vart 
man reser säger något om vem man är och om vem man vill vara. Att resa, 
framförallt att resa på rätt sätt, är en investering i den form av kapital eller re-
surs som mobiliteten utgör. Identitetsmobilitet är ett begrepp för att mobilitet 
kan ses som ett uttryck för den personliga identiteten, hur och var man reser 
säger något om vem man är. Mobilitetsidentitet är ett begrepp för att mobilitet, 
att vara rörlig, för en del människor är en central del av deras identitet. Samti-
digt kan det konstateras att det också fanns gymnasieelever som inte hade så 
omfattande erfarenheter av resor till andra länder. 

Någonstans mellan hemma och borta 

Av de tillfrågade gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå som ville 
läsa vid högskola eller universitet, angav knappt hälften att de ville läsa en del 
av sin utbildning utomlands. Tjejerna var mer positiva än killarna till att läsa 
utomlands medan skillnaderna var mindre mellan de tre kommunerna. USA 
var det populäraste landet följt av England. Det var något fler, lite drygt hälf-
ten som uppgav att de ville arbeta utomlands. Det var en större andel av tje-
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jerna som angav att de ville arbeta utomlands än vad det var bland killarna. 
Mellan kommunerna var skillnaderna mindre. USA var också här det populä-
raste landet följt av England. En central fråga är naturligtvis varför studenter 
väljer att förlägga en del av sin universitetsutbildning utomlands. Motiv som 
nämndes i intervjustudien var bland annat att lära sig språk, lära känna en 
annan kultur och andra människor samt utlandsstudiernas meritvärde. Men ett 
annat viktigt motiv, för en del av studenterna kanske till och med det vikti-
gaste, var att få ett avbrott i vardagslunken, ett andrum. Att göra något annat, 
komma bort ett tag samtidigt som de fick nya poäng att tillgodoräkna sig i sin 
utbildning. Det var emellertid viktigt att utlandsvistelsen blev något mer än en 
semesterresa. Turiststudenten är den som väljer destination för att den uppfyller 
vissa kriterier, exempelvis klimatet, och sedan i huvudsak håller sig på studie-
orten och ”tar dagen som den kommer”. För turiststudenten är det inte så 
viktigt att resa omkring i landet eller den omgivande regionen. Han eller hon 
har heller ingen genomtänkt strategi för hur utlandsvistelsen ska genomföras 
eller för vad den ska ge. Resenärstudenten är den student som söker en särskild 
destination och sedan också har ambitioner att lära känna landet och de män-
niskor som bebor det. Resenärstudenten kan sägas ha genomtänkt strategi för 
hur utlandsvistelsen ska genomföras och också för vad den ska ge. Strategin
behöver med andra ord inte bara vara kopplad till enbart studierna.  

Vilka slutsatser kan då dras utifrån betydelsen av att ha rest och/eller bott ut-
omlands tidigare? De studenter som hade mer omfattande erfarenheter sedan 
tidigare tillmätte det en ganska stor betydelse. De menade att de hade blivit 
mer flexibla och att de hade lättare att anpassa sig till nya miljöer. Att ha såda-
na erfarenheter sedan tidigare skapar trygghet när man hamnar i en liknande 
situation igen. Här skulle ett begrepp som mobilitetskarriär kunna användas. 
Erfarenheterna behövde inte vara kopplade till det enskilda landet utan stu-
denterna kunde tillgodogöra sig erfarenheter från egentligen vilket land som 
helst. Utlandsstudier är att betrakta som en transnationell resurs och kan där-
igenom vara ett sätt att bygga på mobilitetskapitalet. För några av de studenter 
som deltog i intervjustudien kan begreppen mobilitetsidentitet och identitetsmobili-
tet appliceras också på den typ av mobilitet som diskuterats i detta kapitel. 
Dels att rörlighet för vissa av studenterna var en central del av livsbanan, för 
dem kan man tala om att de har en identitet där rörlighet är högt värderad. 
Dels att utlandsstudier, som en form av mobilitet, betraktas som ett uttryck 
för vem man är såväl av studenterna själva som av framtida arbetsgivare. 

När borta blir hemma  eller när hemma blir hemma igen 

Intervjustudien med studenter vid Umeå universitet visade på några aspekter 
av att utvandra som de upplevde som betydelsefulla samt den betydelse som 
”hemma” får i denna situation. De flesta av dessa studenter tänkte sig ett 
arbete där de antingen arbetar i Sverige på ett företag med internationella 
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kontakter eller utomlands. Därigenom kunde de också tänka sig att bo utom-
lands, åtminstone för en kortare period. Att bo utomlands eller att bo i Sverige 
fick dock en annan innebörd om de fick familj. Att ha familj lyftes fram av en 
del som något som skulle kunna göra att de ville flytta tillbaka till Sverige. Här 
framkom ytterligare en dimension av begreppet hemma, att Sverige upplevdes 
som ett hemma om referensramen var den övriga världen. Å andra sidan 
fanns det också studenter där hemlandet inte var lika betydelsefullt, det var 
inte lika självklart att den framtida familjen skulle komma att vara ”svensk”. 
Av gymnasieeleverna i Boden, Kramfors och Umeå var det en mindre andel 
som trodde att de skulle bo utomlands i framtiden. Det var fler som trodde att 
de skulle bo utomlands om femton år än vad det var som trodde att de skulle 
bo utomlands om fem år. Det var något fler killar än tjejer som trodde att de 
skulle bo utomlands. Det fanns inga större skillnader mellan olika grupper om 
man såg till om de ville eller inte ville läsa vid högskola eller universitet.

Utvandrarna blev bättre utbildad under den period som studerats. Detta gällde 
emellertid också för den övriga befolkningen. Andelen högutbildade ökade 
dock mer bland utvandrarna än vad den gjorde i den övriga delen av befolk-
ningen. En stor andel av dem som utvandrade från Sverige under den stude-
rade perioden flyttade tillbaka igen, detta gällde inte minst för de utvandrare 
som hade en högskole- eller universitetsutbildning. För dessa grupper kan 
några år utomlands vara en del av den tänkta livsbanan. Det är något man vill, 
och kanske ur karriärhänseende också bör, göra. Det är viktigt att komma ihåg 
att även om högutbildade lämnar Sverige för gott, så kan de bidra med något i 
sitt gamla hemland också. De kan hjälpa till att skapa kontakter, väva samman 
de båda länderna, vilket kan vara till fördel för såväl det nya som det gamla 
hemlandet.

Genom den bild av utvandringen som tecknats, ges en bild av att också rörliga 
människor kan vara trogna sina platser. Det första, och kanske det mest 
uppenbara, tecknet på detta är att många av dem som utvandrar från Sverige 
återinvandrar igen. Sverige eller hemorten betyder, kan man anta, fortfarande 
något för dessa människor. Platstrogenheten förstärks ytterligare av det faktum 
att en stor andel av dem som återinvandrar bosätter sig i samma län som det 
de en gång utvandrade från. Ju kortare tid utlandsvistelsen varat desto större 
andel flyttar tillbaka till det län, och den församling, de en gång utvandrade 
från. De utvandrare som återvänder efter en kortare utlandsvistelse är alltså 
mer platstrogna än de utvandrare som återvänder efter en längre utlandsvistelse.

Rotade, rotlösa eller rastlösa unga?

Efter att ur olika perspektiv studerat ungas mobilitet, den lokala rörligheten 
men framförallt den internationella rörligheten, skulle jag vilja tala om tre ide-
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altypiska grupper med olika perspektiv på mobilitet och på platsförankring – 
de rotade, de rotlösa och de rastlösa.

De rotade är de som i huvudsak lever sina liv på en och samma plats. Dessa 
skulle i det empiriska materialet kunna företrädas av de gymnasieelever som 
ville bo kvar och också trodde att de skulle komma att bo kvar på sin nuva-
rande hemort om fem och också om femton år. Och ju längre tid de stannar 
på hemorten desto större är sannolikheten att de också blir kvar där.

De rotlösa är de som flyter ovanpå, det vill säga inte låter bopålarna växa fast 
på en plats utan flyttar från en plats till en annan många gånger under livet. De 
rotlösa representerar ett rörligt liv, där det inte finns en fast punkt utan de 
skapar nya allt eftersom. Denna grupp är emellertid svår att fånga i mitt empi-
riska material, även om de med all sannolikhet finns. Det är samtidigt rimligt 
att anta att den här gruppen är mycket liten.

De flesta av de unga människor som på ett eller annat sätt figurerat i mina 
studier skulle jag snarare karakterisera som rastlösa. De rastlösa kombinerar på 
olika sätt de rotade och de rotlösas karakteristika.  De är inte obenägna att 
flytta, såväl inom landet som till andra länder, men de är samtidigt förankrade 
i sin hemort eller i sitt hemland. En orsak till denna rastlöshet är bland annat 
att det ingår i ett framgångsideal bland unga och välutbildade. De rastlösa 
representerar ett rörligt liv men där man alltid återvänder till någon fast punkt. 
Dessa skulle i enkätstudien kunna företrädas av de ungdomar som tänker sig 
att återvända till hemorten efter att kortare eller längre period ha studerat och 
eller arbetat på en annan ort. I intervjustudien kan de exemplifieras av dem 
som tänkte sig att arbeta en kortare period utomlands men samtidigt såg hem-
orten, och hemlandet, som betydelsefulla i ett framtida liv. När oro uttrycks 
över att så många unga välutbildade svenskar lämnar landet får man känslan 
av att de skulle tillhöra en rotlös kategori, men med risk för att de blir rotade 
någon annanstans än i Sverige. Många av dem tillhör kanske istället denna 
rastlösa grupp, en grupp med starka band till Sverige men samtidigt med ett 
intresse och en önskan att få se mer av världen.
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Summary

It is said that those who are young in Sweden today constitute a generation of 
an internationally orientated youth.  It is, however, important to emphasise 
that this generation of adolescents are, in many ways, a heterogeneous group.   
The overall aim of this thesis is to survey and analyse young peoples’ geogra-
phical movements, and illustrate the similarities and differences that exist be-
tween the different individuals.  The aim of this thesis is also to examine and 
discuss youth’s attitudes and motivation for different forms of geographical 
mobility.  This mobility not only has meaning for the individual, but also for 
the community to which the individual belongs.  The youth focused on in this 
project reside in Norrland.  The research was carried out in three phases.  The 
first phase, Mapping of the Geographical Movement of Youth, was carried out 
through the use of a questionnaire, sent to graduating students in upper sec-
ondary school in Boden, Kramfors, and Umeå.  The second phase, Umeå Stu-
dents Abroad, was carried out by interviewing eighteen Umeå students who had 
either completed or were about to begin a period of foreign exchange as a 
portion of their education.  The third phase, Emigrants from Sweden, is based on 
statistics acquired from Sweden Statistics’ (SCB) published macrostatistic and 
from the TOPSWING database. 

Home

The starting point of this thesis is the conception of “home”.  What is a home 
and what can home mean? The choice of path to take in life, and where stu-
dents wanted to live in the future had significance for how they examined the 
choice between moving and staying; and the role of the home town in a 
longer perspective as to how the students viewed Umeå.  There is a connec-

mobility are a way to fulfil goals.  The upper secondary students who took 
part in the questionnaire had a choice – to remain in their home town after 
graduation, or to move away from home.  Naturally, the relationship they 
have with their home town has an influence on such a choice.  For a young 
person who is deeply rooted in the local community, the choice of which path 
to take in his/hers life is to a greater extent influenced by the possible paths of 
life available in his or her home town.  For a young person that does not feel 
as strongly attached to his/hers local community, the decisions of place and 
life path may be based more on what he or she wants.  Some students demon-
strated what could be called a double feeling of home.  Different homes can, 
however, have different significance.  Certain homes are stable, while others 
come and go.  The place where a person grows up will often be one such 
place of special importance.  This place becomes “home-home”.  Home is to 

tion to the context of time geography; where peoples’ different actions of 
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a greater extent connected to other people; those who were there before, but 
maybe not now, and those who are there now.

Approximately six out of ten students from Boden and Kramfors stated that 
they do not want to live in their present home towns the next 5 years after 
graduation.  That portion was less in Umeå.  One explanation for this is natu-
rally the existence of a university in Umeå.  Although that obviously can not 
be the only explanation, as half of the Umeå students stated that they do not 
want to remain in Umeå after graduation.  Three out of ten believed that they 
would live where they presently live even after five years.  That portion de-
creased some when the students were asked where they thought they would 
be living in fifteen years.  The attitude the youth have towards their local envi-
ronment and how they move within and to/from this environment contrib-
utes both to creating local ties and to form an opinion about mobility; and 
later in life to take a position on other decisions which may lead to a move.  
The different forms of geographical movement may be considered as a mobility
capital that is replenished as time pass, a capital which later can be used in dif-
ferent ways. 

Away

It is not just the place that a person comes from that says something about 
who she is, but also the place where she is going and the way in which she 
takes herself there.  Many of the upper secondary school students that took 
part in the questionnaire had been abroad one or more times.  The youth’s 
previous experiences abroad were in large part about travels in the 
neighbouring Nordic countries, as well as to Greece and Spain.  Furthermore, 
many of the students would like to travel abroad again.  One country that 
many of the students had not visited, but would like to, was the USA.  The 
mobility capital, which is replenished through everyday movement, increases 
through travel to other countries.  Travel has become a meaningful part of 
many young peoples’ lives.  Why, how and where one travels says something 
about who you are and who you want to be.  To travel, especially travelling in 
the right way, is an investment in the form of capital or resource that the mo-
bility represents.  The Identity of Mobility is the notion that mobility can be seen 
as an expression of personal identity.  How and where you travel says some-
thing about who you are.  The Mobile Identity is an expression for mobility, to 
be mobile, and for some people is a central part of their identity.  At the same 
time, it can be said that there also were upper secondary school students that 
did not have extensive experiences in travelling to other countries. 
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Somewhere between home and away 

Of those students polled in Boden, Kramfors and Umeå who wanted to con-
tinue to study at college or university, slightly less than half stated that they 
wanted to continue a portion of their studies abroad.  Girls were more posi-
tive than boys to studying abroad and differences were somewhat less 
between the three communities.  USA was the most popular country, fol-
lowed by England.   A little more than half stated that they would like to work 
in a foreign country.   It was a larger portion of the girls that stated they would 
like to work abroad than among the boys.  Again, the differences between the 
communities were less.  USA was again the most popular choice, followed by 
England.  A central question is naturally why one would choose to do a part 
of one’s university studies out of the country. The motives given in the 
interviews were, for example, to learn a foreign language, to learn about 
another culture and people, as well as the merit value of studying abroad.   

Another important motivation, possibly the most important for some of the 
students, was to get a break in the monotony of the daily grind, a bit of time 
to breathe freely.  To do something else, get away for a while and at the same 
time earn credits towards their education.  At the same time, it was also im-
portant that the stay abroad becomes something more than a pleasure trip.   
The Tourist Student is one who chooses his/her destination in order to fulfil 
certain criteria, for example climate, and then mainly stays in the university 
town, “taking one day at a time.” For the tourist student, it is not so important 
to travel within the country or the surrounding region.  He or she does not 
have a thought-out strategy for how the stay abroad should be carried out, or 
for which experiences he/she should receive.  The Travelling Student is the stu-
dent who searchers for a particular destination and later also has the ambition 
to get to know the country and the people that live there.  The travelling stu-
dent can be said to have a thought-out strategy for how to make the most out 
of his or her time in a foreign country.  The strategy, in other words, does not 
need to be for educational studies alone. 

What conclusions can be drawn based on the importance of having travelled 
and/or lived abroad earlier? For those students who had more extensive pre-
vious experiences, it was of rather significant importance.  They stated that 
they were now more flexible and could assimilate better to new environments.   
To have such previous experiences, creates confidence when one finds them-
selves in a similar situation again.  Here the concept of Mobility Career could be 
used.  Experiences did not need to be connected to the individual country, 
and the student could profit from the experiences of any country.  Studies 
abroad are to be contemplated as a transitional resource and can hence be a 
way to build mobility capital.  For some of the students who took part in the 
interview study, the concept of the mobile identity and the identity of mobility can 
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also be applied to the type of mobility that is discussed in this chapter.  Partly 
the movement was a central element of one’s life path for some students.  For 
those students, one can say that they have an identity which sets a high value 
on mobility.  Partly, to study out of the country as a form of mobility, is by 
the students themselves as well as by future employers, considered an expres-
sion of who you are. 

The interview study with the students at Umeå University showed certain as-
pects of migration which they considered to be meaningful experiences, and 
what the meaning “home” gets in these situations.  Most of these students 
imagined a job where they either work in Sweden for a company with interna-
tional contacts, or abroad.  In that way, they could perceive living abroad, at 
least for a short period.  However, to live abroad or to live in Sweden acquired 
a different meaning for some of them if they had a family.  To have a family 
gives rise to a reason why they may choose to move back to Sweden.  Here 
another dimension of the concept “home” comes out, that Sweden was ex-
perienced as a home if compared with the rest of the world.  On the other 
hand there were also students for whom the home country was not as impor-
tant.  It was not as clear that their future families would be “Swedish”.  Of the 
upper secondary students in Boden, Kramfors and Umeå there were a smaller 
portion that believed that they would live abroad in the future.  There were 
more who believed that they would live abroad in fifteen years than those 
who believed that they would be living abroad in five years.  There were 
slightly more boys than girls that believed that they would be living abroad.  
There were no significant differences between the different groups if one 
looked at if they wanted or did not want to study at a college or university. 

The emigrants became better educated during the period for the study.  How-
ever, this was also the case for the general population.  But the proportion of 
highly educated rose more among emigrants than within the general popula-
tion.  A large portion of those who emigrated from Sweden during the study 
period moved back again, this especially applied to those who had a college or 
university education.  For these groups, a few years abroad can be a part of 
their choice of life path.  It is something that one wants and, from a career 
prospective, possibly should do.  It is important to remember that even if the 
well-educated leave Sweden for good, they can contribute something to their 
old homeland too.  They can help to form contacts and weave together both 
countries, which can be an advantage for their new country as well as their old 
home country. 

Through the picture of emigration that has been sketched, an image that mo-
bile people can be true to their places is also given.  The first, and perhaps the 

When away becomes home – or when home becomes home again
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most obvious sign of this is that many of those who emigrate from Sweden 
often return.  Sweden, or one’s hometown, still means something for these 
people.  Place Loyalty is further strengthened outwardly by the fact that a large 
portion of those who return settle in the region that they once emigrated 
from.  The shorter the time spent abroad, the larger the portion of those who 
moved back to the region, and the community, that they once emigrated from.   
Those emigrants who returned after a shorter time spent abroad are therefore 
more place loyal than the emigrants that return after a longer time spent abroad.   

Rooted, rootless or restless young? 

After examining different perspectives of young peoples’ mobility, the local 
mobility and especially the international mobility, I would like to point out 
three typical groups with different perspectives on mobility and how firmly 
established he or she is the community – the rooted, the rootless, and the restless.

The rooted are those who mainly live their entire lives in one place.  Those 
could, in this empirical data, be represented by the upper secondary students 
who wanted to remain in their present home town and also thought that they 
would remain there in both five and fifteen years.  And the longer time they 
stay in their home towns, the more likely it is that they will remain there. 

The rootless are those who float above, i.e.  they do not let their foundation 
posts get rooted in one place but move from one place to another many times 
throughout their lives.  The rootless represent a mobile life, where there is no 
home base, instead they create new ones as life passes.  This group is, how-
ever, difficult to catch in my empirical data, even though they in all likelihood 
exist.  At the same time, it is reasonable to assume that this group is very 
small.

I would like to characterise most of the young people that in one way or an-
other is featured in my study as restless.  The restless combine, in different 
ways, the characteristics of both the rooted and the rootless.  They are not 
unwilling to move, within the country, as well as to other countries, but they 
are at the same time rooted in their home town or in their home country.  
One reason for this restlessness is, among other things, that it is a part of the 
ideal of success among the young and the well-educated.  The restless repre-
sent a mobile life, but one in which you always return to some home base.  
These would, in the questionnaire, be the ones that are represented by the 
youth that planned to return to their home towns after a shorter or longer 
period studying or working in another town.  In the interview study, they can 
be exemplified by those who planned to work a short period abroad, but at 
the same time saw their home town, and home country, as meaningful to their 
future life.  When worries are expressed that so many young, well-educated 
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Swedes are leaving the country, one get the feeling that these belong to the 
rootless category, but with the risk that they become rooted some place other 
than Sweden.  Many of them possibly belong to the restless group, a group 
with a strong connection to Sweden, but at the same time with interests and a 
wish to see more of the world. 
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Bilaga 1 

Gunilla Jonsson 
Kulturgeografiska institutionen 
Umeå universitet 

KARTLÄGGNING AV UNGA MÄNNISKORS GEOGRAFISKA 
RÖRLIGHET

Först några frågor om Din bostadsort      

1 a. I vilken kommun bor Du? _____________________________________ 

b.  Hur många år har Du bott i den kommunen? ___________år 

c. I vilken del av kommunen bor Du? Ange namnet på bostadsområdet, byn 
etc.

___________________________________________________________

2 a.  Skulle Du, om det vore möjligt, vilja bo kvar på Din nuvarande 
bostadsort de närmaste fem åren efter det att Du avslutat Dina 
gymnasiestudier?

   
[   ] Ja      

[   ] Nej     

[   ] Vet inte  

b. Vilka ser Du som de starkaste skälen för att stanna kvar på Din 
nuvarande bostadsort? 

Frågan besvaras oavsett om Du vill stanna kvar på bostadsorten eller inte. 
Rangordna de tre starkaste skälen. 1 = det starkaste skälet för att stanna, 2 = det 
näst starkaste skälet etc. 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________



c. Vilka ser Du som de starkaste skälen för att flytta från Din  
nuvarande bostadsort? 

Frågan besvaras oavsett om Du vill flytta från Din bostadsort eller inte. Rangordna 
de tre starkaste skälen. 1 = det starkaste skälet för att flytta, 2 = det näst starkaste 
skälet etc. 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

3 a.  Tror Du att Du kommer att bo kvar på den ort där du bor idag de 
närmaste fem åren efter avslutade gymnasiestudier? 

[   ] Ja, säkert 

[   ] Ja, kanske 

[   ] Nej 

[   ] Vet inte 

b.  Tror Du att Dina närmaste vänner (på den ort där Du bor idag) 
kommer att bo kvar på hemorten eller tror Du att de kommer de att 
flytta därifrån? 

[   ] Alla/de flesta kommer att stanna kvar 

[   ] Några kommer att stanna kvar, några kommer att flytta 

[   ] Alla/de flesta kommer att flytta 

[   ] Vet inte 

Så till några frågor om Dina utlandserfarenheter 

4.  Vad tror Du att det är som främst påverkat Din bild av omvärlden, av 
andra länder och människorna i dessa länder?

________________________________________________________________

________________________________________________________________



5 a.  Har Du gjort någon semesterresa utanför Sverige? 

I den vänstra kolumnen anges antalet utlandsresor tillsammans med 
förälder/föräldrar, i den högra kolumnen anges antalet resor på egen hand eller 
tillsammans med någon/några som inte är Din förälder/Dina föräldrar. Kom ihåg 
att svara i båda kolumnerna! 

Med förälder/föräldrar   Utan föräldrar   

[   ] Ja, 1-3 gånger    [   ]  Ja, 1-3 gånger 

[   ] Ja, 4-7 gånger    [   ] Ja, 4-7 gånger 

[   ] Ja, 8 gånger eller fler   [   ] Ja, 8 gånger eller fler 

[   ] Nej  [Gå till fråga 6] [   ] Nej  [Gå till fråga 6] 

b. Vilka länder har Du besökt på Dina semesterresor? 

Om Du besökt något land fler än en gång, ange antalet besök i en parentes efter 
landets namn. 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

6 a.  Har Du och Din familj mer stadigvarande bott i ett annat land än 
Sverige (stadigvarande = längre än sex månader)? 

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 7] 

b. I vilket land/vilka länder och vad var den främsta orsaken till Ert 
utlandsboende?

Exempel: Land: Turkiet – Orsak: Jag har växt upp där, Land: England – Orsak: 
Pappa arbetade där tillfälligt etc. Om Du har bott i fler än fem länder (förutom 
Sverige), ange de fem senaste tillfällena. 

Land   Orsak

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6 b. fortsätter på nästa sida 



6 b. forts. 

Land   Orsak 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7 a.  Har Du arbetat och/eller studerat i ett annat land än Sverige utan att 
någon av Dina föräldrar varit med? 

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 8] 

b. Om ja, i vilket land/vilka länder och under hur lång tid arbetade 
och/eller studerade Du där? 

Om Du har arbetat och/eller studerat i fler än fem länder (förutom Sverige), ange 
de fem senaste tillfällena. 

Land   Tid (antal månader) Arbete och/eller studier 

_____________ _____________ ______________________________ 

_____________ _____________ ______________________________ 

_____________ _____________ ______________________________ 

_____________ _____________ ______________________________ 

_____________ _____________ ______________________________ 

8 a. Har någon av Dina föräldrar arbetat och/eller studerat i ett annat land 
än Sverige utan att Du varit med?

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 9] 

[   ] Vet inte [Gå till fråga 9] 



b. I vilket land/vilka länder och när arbetade och/eller 
studerade han/hon/de där? 

Om de har arbetat och/eller studerat i fler än fem länder (förutom Sverige), ange de 
fem senaste tillfällena. 

Land   När (ange år)  Arbete och/eller studier 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

9 a.  Har Du syskon som arbetat och/eller studerat i ett annat land än 
Sverige utan att Du varit med?

[     ] Ja 

[     ] Nej  [Gå till fråga 10] 

[     ] Vet inte [Gå till fråga 10] 

b.  I vilket land/vilka länder och när arbetade och/eller studerade 
han/hon där? 

Om Ditt syskon/Dina syskon har arbetat och/eller studerat i fler än fem länder 
(förutom Sverige), ange de fem senaste tillfällena. 

Land   När (ange år)  Arbete och/eller studier 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 



10 a.  Har Du vänner som arbetat och/eller studerat i ett annat land än 
Sverige? Gäller vänner som normalt är bosatta i Sverige.

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 11] 

[   ] Vet inte [Gå till fråga 11] 

b.  I vilket land/vilka länder och när arbetade och/eller studerade de där? 

Om antalet tillfällen överstiger fem, ange de fem senaste tillfällena. 

Land   När (ange år)  Arbete och/eller studier 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

_____________ _____________ ________________________________ 

11 a. Har Du vänner som permanent bor i ett annat land/andra länder än 
Sverige? (permanent bor = inte har för avsikt att flytta till Sverige) 

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 12] 

b.  I vilket land/vilka länder finns dessa vänner och hur träffades Ni?  

Exempel: Vän i landet: Turkiet – Träffade jag så här: Jag har växt upp där, Vän i 
landet: England – Träffade jag så här: Via internet, etc. Om Du har fler än fem 
vänner utanför Sverige, ange de fem som Du har mest kontakt med. 

Vän i landet  Träffade jag så här

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



c.  På vilka sätt håller Du kontakten med Dina utlandsboende vänner? 

Rangordna de vanligaste sätten (max tre sätt). Ange 1 för det sätt Du använder 
mest, 2 för det sätt Du använder näst mest etc. 

_____ Brev 

_____ E-mail 

_____ Personliga möten, ”öga mot öga”

_____ Telefon 

_____ Annat sätt, nämligen __________________________________________ 

12 a.  Har Du släktingar (som Du har kontakt med) som permanent bor i 
ett annat land/i andra länder än Sverige?

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 13] 

b.  Om ja, i vilket land/vilka länder finns dessa släktingar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

c.  På vilka sätt håller Du kontakten med de släktingar som finns 
utomlands?

Rangordna de vanligaste sätten (max tre sätt). Ange 1 för det sätt Du använder 
mest, 2 för det sätt Du använder näst mest etc. 

_____ Brev 

_____ E-mail 

_____ Personliga möten, ”öga mot öga” 

_____ Telefon 

_____ Annat sätt, nämligen 



Och nu, några frågor om Dina tankar inför framtiden

13 a.   Vilka länder skulle Du helst vilja resa på semester till? 

Rangordna de länder Du allra helst vill resa till (max tre länder) och ange det 
främsta skälet som Du har för att vilja resa till just de länderna. Rangordna de tre 
länderna efter ”attraktivitetsgrad”, 1 för det land Du allra helst skulle vilja resa till, 2 
för det land Du näst mest skulle vilja resa till etc. 

Land    Därför att 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

b. Har Du redan nu några konkreta semesterplaner? 

[   ] Ja, nämligen att åka till ________________________________________ 

[   ] Nej   

14 a. Vill Du studera vid högskola eller universitet efter det att Du gått  
färdigt gymnasiet?

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 15] 

[   ] Vet inte [Gå till fråga 15] 

b. Vilket utbildningsområde är Du i första hand intresserad av? 

Markera endast ett alternativ. 

[   ] Humaniora 

[   ] Medicin

[   ] Naturvetenskap

[   ] Samhällsvetenskap

[   ] Teknik

[   ] Annat, nämligen ______________________________________________



c. Vill Du läsa en period (kort eller lång) av Din utbildning utomlands? 

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 15] 

[   ] Vet inte [Gå till fråga 15] 

d.  Vilka länder skulle Du i så fall helst vilja läsa i och varför just där? 

Rangordna de länder Du allra helst vill studera i (max tre länder) och ange det 
främsta skälet som Du har för att vilja studera i just de länderna. Rangordna de tre 
länderna efter ”attraktivitetsgrad”, 1 för det land Du allra helst skulle vilja studera i, 
2 för det land Du näst mest skulle vilja studera i etc. 

Land    Därför att 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

e.  Tror Du att Du någon gång i framtiden kommer att studera vid 
högskola eller universitet utomlands? 

[   ] Ja 

[   ] Nej 

[   ] Vet inte 

15.  Skulle Du vilja delta i någon annan form av utbildning (det vill säga inte 
högskole- eller universitetsutbildning) utomlands? 

[   ] Ja, nämligen _______________________________________________ 

[   ] Nej 

[   ] Vet inte 

16 a.  Har Du redan nu sökt någon utbildning/några utbildningar, i Sverige 
eller utomlands? 

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 17] 



b. Vilka utbildningar och vilka utbildningsorter har Du sökt till?

Om Du har sökt fler än tre utbildningar, ange de tre utbildningsalternativ som Du 
tycker är de mest lockande. 

Utbildning     Utbildningsort 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

17 a.  Vill Du arbeta utomlands någon gång i framtiden? 

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 18] 

[   ] Vet inte [Gå till fråga 18]

b.  Vad skulle Du helst vilja arbeta som om Du skall arbeta utanför 
Sverige?

Rangordna de yrken Du allra helst skulle vilja ha (max tre yrken), 1 för det Du allra 
helst skulle vilja ha, 2 för det arbete Du näst mest skulle vilja ha etc. 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________

c. Vilka länder skulle Du helst av allt vilja arbeta i?

Rangordna de länder Du allra helst vill arbeta i (max tre länder) och ange det 
främsta skälet som Du har för att vilja arbeta i just de länderna. Rangordna de tre 
länderna efter ”attraktivitetsgrad”, 1 för det land Du allra helst skulle vilja arbeta i, 2 
för det land Du näst mest skulle arbeta i etc. 

Land     Därför att 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 



d. Tror Du att Du kommer att arbeta utomlands någon gång i framtiden? 

[   ] Ja 

[   ] Nej   

[   ] Vet inte 

e. Har Du redan nu några konkreta planer på att arbeta utomlands efter 
det att Du avslutat Dina gymnasiestudier? 

[   ] Ja, nämligen som ___________________i _______________________ 

[   ] Nej  

18. Människor har olika syn på hur mycket de kan påverka och styra 
hur deras liv kommer att bli. Hur stora möjligheter tycker Du att Du 
har att själv styra Din framtid? 

[   ] Alla möjligheter 

[   ] Stora möjligheter 

[   ] Små möjligheter 

[   ] Inga möjligheter 

[   ] Vet inte 

19 a. Finns det något som Du tycker hindrar Dig från att arbeta och/eller 
studera utanför Sverige?

[   ] Ja 

[   ] Nej  [Gå till fråga 20] 

[   ] Vet inte [Gå till fråga 20] 

b. Om Du upplever att det finns hinder, vilka är hindren? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________



20 a.  Var tror Du att Du bor om fem år? 

[   ] Där jag bor nu 

[   ] Någon annanstans i Sverige, nämligen i ___________________________ 

[   ] Någon annanstans i övriga Europa, nämligen i ______________________ 

[   ] Övriga världen, nämligen i _____________________________________ 

b. Var tror Du att Du bor om femton år? 

[   ] Där jag bor nu 

[   ] Någon annanstans i Sverige, nämligen i ____________________________ 

[   ] Någon annanstans i övriga Europa, nämligen i _______________________ 

[   ] Övriga världen, nämligen i ______________________________________ 

Och så, till sist, några frågor om Dig och Din familj

21. Vilket år är Du född? __________ 

22.  Är Du kille eller tjej?  [   ] Kille 

[   ] Tjej 

23 a. Var är Du född (ange land och ort)? ____________________________

b. Om Du är född i ett annat land, vilket år kom Du till Sverige? _______ 

24.  Vilket utbildningsprogram går Du?_____________________________

25.  Är Du medlem i någon förening/några föreningar? 

[   ] Ja 

[   ] Nej  

26 a.  Använder Du internet? 

[   ] Ja, ofta 

[   ] Ja, ibland 

[   ] Nej, aldrig   [Gå till fråga 27] 



b.  Var har Du tillgång till Internet? 

Markera ett eller flera alternativ. 

Hos kompisar  [   ]   

I hemmet   [   ]    

I skolan  [   ]     

På arbetet  [   ]     

Annan plats  [   ]    

c.  Vad använder Du internet till?  

Markera ett eller flera alternativ. 

[   ] Affärer 

[   ] Chatta 

[   ] Lägga ut information 

[   ] Skicka brev 

[   ] Söka information 

[   ] Annat, nämligen ______________________________________________ 

27. Vilken är Dina föräldrars högsta utbildning? 

Ange endast ett alternativ, den högsta fullföljda utbildningen. Ange Din mammas 
utbildning i den vänstra kolumnen, din pappas utbildning i den högra kolumnen. 

         Mamma Pappa

Folkskola, grundskola eller motsvarande    [   ]  [   ]

Gymnasieskola, 2-årig utbildning eller motsvarande  [   ]  [   ] 

Gymnasieskola, 3-4-årig utbildning eller motsvarande  [   ]  [   ]

Universitets- eller högskoleutbildning, kortare än tre år  [   ]  [   ]

Universitets- eller högskoleexamen, tre år eller längre   [   ]  [   ] 

Vet inte        [   ]  [   ]



28 a.  Vilken huvudsaklig sysselsättning har Dina föräldrar? 

Ange förvärvsarbetande också när Din mamma och/eller pappa tillfälligt är 
barnledig, sjukskriven eller liknande men har ett arbete att gå tillbaka till. Ange Din 
mammas huvudsakliga sysselsättning i den vänstra kolumnen, din pappas 
huvudsakliga sysselsättning i den högra kolumnen. 

Mamma Pappa  

Arbetslös     [   ]  [   ]  

Förvärvsarbetande   [   ]  [   ]      

Hemarbetande   [   ]  [   ]    

Pensionerad    [   ]  [   ]   

Studerande    [   ]  [   ]    

Annan syssla    [   ]  [   ]     

Vet inte    [   ]  [   ]    

b.  Om Du angett förvärvsarbetande ovan, vad arbetar Dina föräldrar som? 

Ange yrke, inte arbetsplats. Försök att vara så exakt som möjligt. 

Mamma är ___________________________________________________ 

Pappa är _____________________________________________________ 

29 a.  Var är Dina föräldrar födda?  

Ange ort och land. Känner Du inte till på vilken ort de är födda, ange bara landet.

Mamma är född i ________________________________________________ 

Pappa är född i __________________________________________________ 

b.  Om Dina föräldrar är födda i ett annat land än Sverige, när kom de till 
Sverige?

Ange år. 

Mamma kom 19 __________ 

Pappa kom 19 ____________ 



30.  Har Du några syskon? Om ja, ange antalet syskon och deras ålder

[   ] Ja, nämligen _____ syskon i åldrarna ____________________________

[   ] Nej 

31 a.  Har Du flyttat mellan kommuner någon gång (ensam eller 
tillsammans med familjen)? 

[   ] Ja 

[   ] Nej 

[   ] Vet inte 

b. Om ja, redogör för de flyttningar Du har gjort mellan kommuner. 
Ange de kommuner Du flyttat till och året Du (ensam eller 
tillsammans med Din familj) genomförde flyttningen/flyttningarna. 

Flyttade till _______________________________________ År ____________ 

Flyttade till _______________________________________ År ____________ 

Flyttade till _______________________________________ År ____________ 

Flyttade till _______________________________________ År ____________ 

Flyttade till _______________________________________ År ____________ 

Flyttade till _______________________________________ År ____________ 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!





Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE (före)     

Presentera projekt/avhandling 

INTERVJUPERSON NUMMER 
KÖN
FÖDELSEÅR 
UTBILDNING

Var är Du född (på vilken ort)? 
Är det där Du är uppväxt också? 
Vilken plats betraktar Du som hemma?  
Vilka känslor har Du för Din hemort (hemkänsla)? 
Hur hamnade du i Umeå? 
Vilka känslor har du för Umeå? 

Har Du rest utomlands mycket (några längre resor)? 

Varför vill Du läsa utomlands? 
Var ska Du åka?
Vad ska du läsa för någonting? 
Hur länge ska Du vara utomlands?
Hur tänkte Du när Du valde det land Du ville åka till? Vad var det som var viktigt 
för Dig? 
Har Du någon anknytning till landet/orten sedan tidigare? 
Vad kände Du till om landet sedan tidigare? 
Kan Du berätta lite om de förväntningar Du har på den här utlandsvistelsen? Vad 

hoppas Du att den ska ge Dig? 
Vilken betydelse tror Du att Din utlandsvistelse kommer att ha för Din framtida  
 yrkeskarriär? 

Var är Dina föräldrar födda? 
Vad har Dina föräldrar för yrken? 

Har Du bott utomlands tidigare?
Har någon i Din familj bott/arbetat/studerat utomlands (utan Din närvaro)? 
Är det många bland Dina vänner som bott utomlands för kortare eller längre tid? 
Om någon i Din familj eller bland Dina vänner bott utomlands, tror Du att det  

har påverkat Ditt beslut? 
Hur ser Dina föräldrar på Din utlandsvistelse? 
Har Du släktingar som är bosatta utomlands? 

Vad vill Du arbeta med i framtiden? 



Var vill Du bo om 5 år/15 år? 
Var tror Du att Du kommer att bo om 5 år/15 år? 
Umeås/hemortens roll? 
Vilken är Din inställning till att bosätta Dig utomlands? 
Kan Du tänka Dig att mer permanent bosätta Dig utomlands? 
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