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ABSTRACT 

In this study, young Swedes’ experiences of temporary migration to Oslo, 

Norway, is examined. The aim of the study was to increase the understanding of 

young peoples’ temporary labour migration; the decision to emigrate and 

circumstances that can affect the length of the stay. This was examined through 

personal interviews with six respondents from Västerbotten, who have lived in 

Oslo, and then moved back to Sweden. The interviews were analysed by doing a 

qualitative content analysis. 

The result shows that one of the most important aspects in the decision making 

process, was the respondents’ wish to make money so they could travel. 

Therefore, the move seemed to be a tool to achieve their travel dreams. The 

desire to move away from home, to try something new and to experience a 

bigger city were also important components in the decision. This can be seen in 

the light of a wish to become more independent, and as a transition to adulthood. 

The result also shows that social contacts played an important role in the 

respondents’ decision to move to Oslo, in accordance to social network theory. 

All of them had decided in advance that the move was going to be temporary, 

but almost all stayed longer than they first had planned. This was often because 

they had not saved enough money for their trips and because they enjoyed the 

stay in Oslo. Motives for moving back to Sweden were travelling plans, studies, 

the long distance to friends and family, discontent over working conditions, and 

also the fact that they were all set on a temporary residence in Oslo. 

 

Keywords: Swedish youth, Oslo, temporary migration, labour migration, social 

network theory 
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REFERAT 

I denna studie undersöks unga svenskars erfarenheter av temporär migration till 

Oslo, Norge. Syftet med studien var att öka förståelsen för ungas temporära 

arbetsmigration; både beslutsprocessen inför emigrationen, och vad som 

påverkar vistelsens varaktighet. Detta har undersökts genom djupintervjuer med 

sex respondenter som alla har gemensamt att de är från Västerbotten, har bott i 

Oslo, och sedan flyttat tillbaka till Sverige. Intervjuerna analyserades därefter 

med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visar att en av de viktigaste aspekterna i beslutsprocessen var 

respondenternas önskan om att tjäna pengar för att kunna resa. Migration kan 

därmed ses som ett medel för att förverkliga sina resedrömmar. Deras längtan 

efter att flytta hemifrån föräldrarna, att prova någonting nytt samt att flytta till en 

större stad var också viktiga komponenter i beslutet. Detta kan ses som en 

önskan att bli mer självständig, och som ett steg in i vuxenvärlden. Resultatet 

visar också att sociala kontaker spelade en viktig roll i respondenternas beslut att 

flytta till Oslo, i enlighet med social nätverksteori. Samtliga respondenter hade 

bestämt i förväg att de endast skulle bo i Oslo temporärt, men nästan alla 

stannade längre än planerat. Anledningar till att flytta tillbaka till Sverige var 

bland annat reseplaner, studier, det långa avståndet till vänner och familj, 

missnöje över arbetsförhållanden, och även det faktum att respondenterna hela 

tiden varit inställda på att Oslovistelsen endast skulle vara temporär. 

 

Nyckelord: Svenska ungdomar, Oslo, temporär migration, arbetsmigration, 

social nätverksteori 
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1. INLEDNING 

Ungdomars mobilitet över nationsgränser har blivit ett allt mer vanligt och 

utbrett fenomen, speciellt i många av världens rikare länder (Europeiska 

kommissionen 2001, 55; Frändberg 2013, 1). Jonsson (2003) konstaterar att 

dagens svenska ungdomsgeneration är en mobil och internationellt orienterad 

grupp (Jonsson 2003, 3) och att det bland svenska ungdomar finns en stor vilja 

att studera eller arbeta utomlands (Jonsson 2003, 98). Att flytta till andra EU-

länder har underlättats för svenska medborgare i och med inträdet i EU 1995, 

eftersom unionen tillåter fri rörlighet av bland annat arbetskraft mellan 

gränserna. Men ända sedan 1954 har nordiska medborgare kunnat flytta fritt 

inom Norden i och med överenskommelsen om en gemensam nordisk 

arbetsmarknad (Faist 2000, 60). Detta innebär att en individ inte behöver 

tillstånd för att flytta mellan exempelvis Sverige och Norge. Båda dessa länder 

är höginkomstländer, men Norge har betydligt högre lönenivåer än Sverige. 

Sverige har sedan tio år tillbaka haft högre arbetslöshet än Norge (Landguiden 

2013) och arbetslösheten bland ungdomar är avsevärt mycket högre i Sverige. 

År 2011 var ungdomsarbetslösheten i Sverige 22,9% (SCB 2013a, 17), medan 

Norge samma år hade en siffra på knappt 8% (SCB 2013a, 55). Högre löner och 

fler arbetstillfällen i Norge har inneburit att många svenska ungdomar flyttar till 

Norge för att jobba. 

År 2012 var 43 100 svenska medborgare registrerade som bosatta i Norge, vilket 

gör dessa till den näst största utländska folkgruppen i Norge, efter polska 

medborgare (SSB 2013). Utöver detta tillkommer ett okänt antal svenskar som 

befinner sig i Norge utan att vara registrerade som bosatta där (de som bott där 

mindre än sex månader). Detta innebär att de svenskar som stannar kortare tid än 

sex månader aldrig registreras i någon migrationsstatistik. Näringslivets 

Hovedorganisasjons direktör Dag Aarnes har berättade i en intervju med NRK 

att siffror från Utlendingsdirektoratet (norska motsvarigheten till 

Migrationsverket) visar att det årligen kommer mellan 20 000-30 000 svenskar 

till Norge för att söka jobb (NRK 2013). Och trenden verkar ha ökat det senaste 

decenniet, åtminstone vad gäller registrerade utvandringar. Under de senaste 

åren har den registrerade utvandringen från Sverige till Norge legat på ca 8 000 

personer per år. Det är väsentligt fler än de ca 4 500 personer per år som 

utvandrade till Norge under början av 2000-talet (SCB 2013b). För de flesta 
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svenskar handlar det dock endast om temporär migration. Majoriteten av de 

svenskar som folkbokför sig i Norge flyttar tillbaka till Sverige inom två år 

(SCB 2003, 44). 

Vissa orter i Sverige har gjort extra insatser för att underlätta för ungdomar att 

flytta till Norge för att arbeta. Bland annat erbjuder Arbetsförmedlingen gratis 

bussresa och övernattning för att ungdomar i Blekinge, Skåne och Småland ska 

kunna gå på jobbmässa  i Norge (Arbetsförmedlingen, 2013). Söderhamns 

kommun har i samarbete med Nordjobb, lanserat ”Jobbresan”, vilken innebär att 

kommunens arbetslösa ungdomar kan åka på en organiserad resa till Norge för 

att söka jobb (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Svenska Ambassaden 

i Oslo uppskattar att det arbetar ca 50 000 svenskar bara i Oslo (Svenska 

Ambassaden i Oslo, 2013), vilket skulle innebära att svenska medborgare utgör 

en tiondel av Oslos invånare. 

Norska Näringslivets Organisations (NHO) huvuddirektör Dag Aarnes uttalade 

sig i mars 2013 om att det kommer fler svenskar till Norge än vad landet tål. 

Han säger att Sverige har misslyckats med att ta itu med sin 

ungdomsarbetslöshet och att Norge inte kan rädda Sverige från problemet (NRK 

2013). Å andra sidan menar bland annat Adeccos koncernchef i Norge, Anders 

Øwre-Johnsen, att Norge inte skulle klara sig helt utan den svenska 

arbetskraftsinvandringen, utan att Norge är beroende av den. Han säger också att 

många av de arbeten som svenskarna har i Oslo är sådana som norska ungdomar 

inte vill ha (Karlsen Nordnes 2013). Eftersom unga svenskars arbetsmigration 

till Norge har blivit allt vanligare, skulle det vara intressant att undersöka dels 

vilka drivkrafter som ligger bakom unga svenskars beslut att flytta till Norge och 

hur beslutsprocessen inför en sådan arbetsmigration ser ut för individen och 

undersöka. Är det endast fler arbetstillfällen och högre löner som motiverar dem 

att flytta? 

Enligt Dribe och Stanfors (2009, 69) har migrationsteorier främst utvecklats för 

att förklara migration från landsbygd till städer i utvecklingsländer. Forskning 

kring arbetsmigration har även fokuserat på migration bland högutbildade – 

både från utvecklingsländer till industriländer, samt mellan industriländer (Salt 

1992, 484). Det senaste decenniet har det dock bedrivits en del forskning kring 

ungdomars mobilitet, till exempel vid utbytesstudier (se till exempel King & 

Ruiz-Gelices 2003), samt ungdomars långvariga resor (se till exempel Haverig 
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2011; Bell 2002). För stora grupper i många av världens rika länder har 

långväga temporär migration blivit en viktig del av övergången till vuxenvärlden 

(Frändberg 2013, 4).  

Vissa studier har även gjorts exempelvis kring unga finländares temporära 

arbetsmigration till Sverige under 1970- och 80-talen (se Nyman 1984; Nyman-

Kurkiala 1999). Trots att unga svenskars temporära migration till Norge har 

blivit ett vanligt och (i Sverige och Norge) välkänt fenomen, verkar det inte 

föreligga någon forskning kring detta. Dessutom är studier kring avgörande 

faktorer för beslutet att återvända begränsade (Pinger 2010, 143). Därför bör 

unga svenskars arbetsmigration till Norge, samt deras återvändande, undersökas 

närmare.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie av ungdomars temporära migration, där 

det studerade fallet utgörs av sex unga vuxna från Västerbotten som har bott i 

Oslo en begränsad tid, och sedan flyttat tillbaka till Västerbotten. Syftet med 

studien är att öka förståelsen för ungdomars temporära arbetsmigration, både 

med avseende på beslutet att emigrera, och beslutet att sedan återvända. 

Frågeställningarna är följande: 

• Hur såg beslutsprocessen ut som föregick migrationen? 

• Vilka aspekter påverkade migrationens varaktighet? 

Detta undersöktes genom en djupintervjustudie med de sex ungdomarna. Svaren 

analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redogörs för definitioner av migration, några grundläggande 

teorier inom migrationsforskning, forskning kring ungdomars mobilitet samt om 

återvändande migration. 

2.1. Vad är migration? 

Boyle m fl definierar migration som  “[…] movement across the boundary of an 

areal unit” (Boyle m fl 1998, 34). Enligt Jackson innebär migration ”[…] the 

movement, temporarily or permanently, from one physical location to another of 

a population.” (Jackson 1986, 5). Det finns ingen bestämd tidsgräns, hur länge 

man ska vara bosatt på en plats för att det ska räknas som migration, men om 

migrationen endast är tillfällig brukar man prata om temporär migration (Boyle 

m fl 1998, 34-35). Jackson definierar temporär migration så här: 

“Temporary migration implies that the place of permanent residence is 

maintained while the migrant is away for a period of work in another country or 

another part of the country.” (Jackson 1986, 5). 

Det finns även olika rumsliga dimensioner av migration. Intern migration 

innebär flyttningar inom ett land, men över administrativa gränser, dock utan 

någon formell gränskontroll. Med internationell migration avses när individer 

eller familjer flyttar över nationella gränser för att bosätta sig i ett annat land 

(Jackson 1986, 8). När det gäller internationell migration utgör flyttningar från 

ett industrialiserat land till ett annat industrialiserat land en relativt liten andel. 

De stora flödena sker mellan utvecklingsländer samt från utvecklingsländer till 

industriländer (Newbold 2010, 148). Migration mellan Sverige och Norge har 

dock fler likheter med intern migration än med internationell migration, även om 

det rent definitionsmässigt klassificeras som internationell migration. Vid 

migration mellan dessa länder krävs inga gränskontroller eller tillstånd. 

Dessutom är dessa två länder mycket lika varandra när det gäller kultur, språk 

och välfärdssystem. 

Migration är i grunden ett socialt eller ekonomiskt fenomen och orsakerna för 

migration varierar från person till person, över tid och över olika geografiska 

platser (Newbold 2010, 128).  Fokus inom migrationsforskning har flyttats från 

makronivå till mikronivå. Idag används främst integrerade angreppssätt, där 
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såväl kontextuella som individuella omständigheter tas i beaktning (Tollefsen 

2000, 23). 

2.2. Neoklassisk teori 

Det finns ett stort antal migrationsteorier, men ingen som lyckats täcka in alla 

nyanser av internationell migration (Newbold 2010, 149). En utbredd teori har 

länge varit den neoklassiska push-pull-teorin, som menar att migration 

förekommer migration på grund av sociala och ekonomiska skillnader mellan 

olika platser. Lee (1969) utvecklade teorin på mikronivå och konstruerade bland 

annat en modell över migranters beslutssituation (Nyman-Kurkiala 1999, 36-

37). Push-faktorer är de negativa omständigheter på ursprungsplatsen som driver 

en individ att vilja flytta därifrån. Dessa kan exempelvis vara brist på 

arbetstillfällen, låga löner eller överbefolkning. Pull-faktorer är de positiva 

faktorer på en annan destination som lockar, till exempel fler arbetstillfällen, 

högre löner eller ett friare politiskt system (Castles & Miller 2003, 22). 

Individen ses inom neoklassisk teori som rationell ”nyttomaximerare”, och antas 

flytta om denne bedömer att nyttan blir större på den nya destinationen. Enligt 

denna teori jämför individen olika alternativ för att hitta det land som maximerar 

dennes välbefinnande (Borjas 1989, 460-461). Utifrån neoklassisk ekonomisk 

teori skulle förekomsten av ekonomiska skillnader mellan platser vara 

tillräckligt för att generera migration (Castles & Miller 2003, 23). Neoklassisk 

migrationsteori har kritiserats för att vara alltför enkelspårig och för att varken 

kunna förklara faktiska migrationer, eller kunna förutse framtida sådana (Castles 

& Miller 2003, 24).  Bland annat Jackson (1986, 14) menar att man även bör se 

till den sociala kontexten när man studerar migration, eftersom individer även 

handlar i relation till sin omgivning.  

En utökning av neoklassisk migrationsteori har varit humankapitalsteorin, 

utvecklad av Sjaastad (1962). Teorin utgår från att människor investerar i 

migration, för att förbättra sitt eget humankapital inför framtiden, till exempel 

genom att flytta till en plats där individen kan skaffa sig meriterande 

arbetslivserfarenheter (Boyle 1998, 62; Castles & Miller 2003, 23). 
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2.3. Social nätverksteori 

Även om ekonomiska motiv är det som ibland driver människor att flytta 

utomlands för att arbeta, underlättas beslutet och processen av eventuella 

transnationella sociala nätverk (Friberg 2012, 1601). Enligt Price är de starkaste 

emigrationsfaktorerna många gånger de positiva förhållandena på den nya 

destinationen, förmedlade genom de tidigare emigranterna (Price 1979, 120-123, 

refererad i Nyman Kurkiala 1999, 45). 

Social nätverksteori fokuserar på hur länkar mellan de som redan har emigrerat 

och de som är kvar på ursprungsorten, kan påverka individers migrationsbeslut. 

När migration har skett, kan det leda till att antingen positiv eller negativ 

feedback förmedlas från migranten till dess sociala nätverk på ursprungsplatsen. 

Positiv feedback kan uppmuntra fler individer att migrera (Mabogunje 1970, 

refererad i Boyle 1998, 77). Dessa feedbackeffekter påverkar beslutet att stanna 

eller flytta (Faist 1997, 194), och framförallt hjälper de till att förklara varför 

ännu mer migration sker när det väl har tagit fart (Faist 2000, 14). Information 

och informationsspridning om den nya destinationen har central betydelse för 

migration (Nyman-Kurkiala 1999, 39). Sociala nätverk har bland annat haft stor 

betydelse för migrationen från Finland till Sverige (Nyman-Kurkiala 1999, 35). I 

Prices studie av sydeuropeiska migranter i Australien kunde det konstateras att 

sociala kontaktnät var den enskilt viktigaste faktorn som drev på beslutet att 

flytta (Price 1979, refererad i Nyman-Kurkiala 1999, 47). 

Migrantnätverk är benämningen på en uppsättning mellanmänskliga band som 

förbinder migranter, tidigare migranter och de som bor kvar på ursprungplatsen 

(Faist 1997, 193). Ett nätverk består av starka eller svaga band mellan minst tre 

personer (Faist 2000, 51). Förutom att de individer som redan har flyttat kan 

förse andra med information om den nya destinationen, kan de också vara en 

länk till bostad och arbete (Newbold 2010, 150). Migrantnätverk minskar 

därmed de ekonomiska och psykologiska risker och kostnader som förknippas 

med internationell migration (Faist 2000, 96). Utan migrantnätverk som minskar 

kostnaderna för att flytta, kan beslutet för migranten bli svårare att ta. Även 

migranter som flyttar ensamma till ett nytt land, kan dock ofta dra nytta av 

information och andra resurser från pionjärmigranter som redan har flyttat till 

destinationen. Detta innebär att även svaga sociala band spelar roll i 

migrationsprocessen (Faist 2000, 52-53). Svaga sociala band i sig övertygar 
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dock inte potentiella migranter att flytta eller stanna, såvida inte dessa kontakter 

kan leda till direkta fördelar som skulle göra valet mellan att stanna eller flytta 

enklare (Faist 2000, 54). 

Enligt Faist (1997) kan socialt kapital, det vill säga de inneboende resurserna i 

sociala relationer, bidra till att förklara små volymer av internationell migration, 

kedjemigration och en hög andel återvändande migranter. Nätverk har stor 

betydelse för vilken riktning migration sker, men nätverksteorier verkar inte 

kunna förklara antalet migranter. Det är heller inte känt vad det är som sker i ett 

nätverk som medför att människor stannar, flyttar eller flyttar tillbaka (Faist 

1997, 188). 

Begreppet kedjemigration innebär att tidigare migranter påverkar senare 

migranter att flytta. Över tiden uppstår en migrationskedja mellan 

ursprungsorten och den nya destinationen. Denna kedja utgörs av migranter som 

på något sätt är knutna till varandra, till exempel genom vänskap eller släktskap. 

Information och social påverkan från de tidigare migranterna kan trigga bekanta 

på ursprungsorten att också migrera till samma plats. Dessa i sin tur kan påverka 

sitt sociala nätverk på hemorten att flytta, och en migrationskedja har uppstått 

(Nyman-Kurkiala 1999, 18-19). Information och resurser kan även spilla över 

till bredare grupper och nätverk, vilket kan accelerera kedjemigrationen (Faist 

2000, 102). Enligt Price bildas ofta på den nya orten starka grupperingar av 

migranter från samma område, till en följd av en kedjemigrationsprocess (Price 

1979, 113; Price 1969, 211, refererad i Nyman-Kurkiala 1999, 43). 

2.4. Migration och livskvaliteter 

När migrationens komplexitet granskas närmare framgår det enligt Boyle m fl 

(1998) att nästan all sorts migration innefattar åtminstone någon 

livskvalitetsaspekt. Migration ska ses i ljuset av individens eller hushållets 

strävan efter att förbättra livskvaliteten, till exempel en bättre boendemiljö. 

Migration som sker för att förbättra jobbutsikterna eller för att få högre lön är en 

strävan efter att förbättra livskvaliteten, eftersom välmående förutsätter någon 

form av ekonomisk säkerhet (Boyle m fl 1998, 128). Enligt Rudzitis (1989) bör 

ekonomiska dimensioner av migration ses, åtminstone i västvärlden, i en större 

livsstilskontext. En speciell önskvärd livsstil, som exempelvis skulle innebära 

mindre stress och mer lycka, kan ibland värderas högre än en hög lön. Migration 
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bör därför ses utifrån den kontext som människor vill leva sina liv i (Rudzitis 

1989, 403, refererad i Boyle m fl 1998, 128-129). 

Människor har olika föreställningar om platser, och vissa platser uppfattas ha 

högre kvaliteter än andra. Migration påverkas av dessa föreställningar (Boyle m 

fl 1998, 129). Bland annat Gregory (1994) skriver om ”geographical 

imaginations”, det vill säga hur vi uppfattar geografiska platser. 

Representationer är människors föreställningar och tolkningar av materiella och 

sociala aspekter av världen (Eriksson 2010, 9). Vår uppfattning av tid och rum 

spelar roll, eftersom det påverkar hur vi tolkar omvärlden och agerar i 

förhållande till den (Harvey 1990, 205). Hur vi uppfattar olika platser kan 

därmed få reella konsekvenser (Eriksson 2008, 369). 

Begreppet ”lure of the city” innebär att städer som platser lockar till sig 

människor. Boyle m fl (1998) menar att staden av många uppfattas som en plats 

som erbjuder fler möjligheter och med livskvaliteter som social service, 

personlig frihet och individualism. Staden kan ses som källa till befrielse – en 

plats där individen själv kan välja livsstil och uttrycka sig på sätt som kanske 

inte varit möjliga i mindre samhällen (Boyle m fl 1998, 129.130). Vilka 

livskvaliteter man värderar skiljer sig från individ till individ, men generellt sett 

finns en skillnad mellan unga och äldre. Yngre verkar i högre utsträckning 

prioritera de kvaliteter som urbana miljöer erbjuder (Boyle m fl 1998, 134). 

2.5. Ungas mobilitet 

Inom forskning i psykologi har man visat att det har skett ett demografiskt skifte 

det senaste halvseklet. Den tidigare förutsägbara och linjära livsutvecklingen har 

förändrats. Åldern för giftemål har ökat i västvärlden och perioden som ung 

vuxen har förlängts (Buchmann 1989, 52; Shulman m fl 2006, 232). Förr följde 

människors liv en tydligare och mer bestämd utveckling, och övergången från 

ett steg till ett annat följde tydliga sociala regler och normer. Idag är ungdomar 

mindre bundna till tradition och seder och övergången till vuxenvärlden är 

därför inte lika bestämd och enkelriktad som förr (Buchmann 1989, 83; Shulman 

m fl 2006, 232). Unga människor vill känna att de kan stå på egna ben och fatta 

självständiga beslut (Arnett 1998, 296). Att flytta eller befinna sig på långt 

avstånd från familjen ökar den individuella självständigheten (Blos 1979, 

refererad i Shulman m fl 2006, 234). Det ökade förväntningarna på att individen 
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själv ska ”klara av” övergången till vuxenvärlden är en del av västvärldens 

individualistiska samhälle (Arnett 2001, 140). 

Det senaste decenniet har det skett en ökning av studier kring ungas mobilitet. 

Bland annat har det skrivits om de resor som brittiska ungdomar gör under sitt 

”gap year” (Simpson 2005) och Nya Zeeländska ungdomars ”big overseas 

experience” (Haverig 2011; Conradson & Latham 2005). Dessa forskare drar 

slutsatsen att denna typ av långväga, långvariga resande och temporära 

migration utgör en del i ungas övergångsprocess till vuxenvärlden. Forskningen 

som behandlar unga finländares temporära migration till Sverige har delvis 

kommit fram till samma resultat. Nyman (1984) och Nyman-Kurkiala (1999) 

har studerat den kedjemigration av unga vuxna som förekom under slutet av 

1970-talet från Jakobstad till Gävle. Fler arbetstillfällen, ekonomisk lönsamhet, 

att få bo själv och att få ”pröva på”, samt att bli självständiga från föräldrarna 

var några av de vanligaste motiven för att migrera till Sverige (Nyman 1984, 76-

84). En av de mest lockande fördelarna med att flytta till Sverige var 

förhoppningarna på att kunna förverkliga sina materiella drömmar, vilket oftast 

kunde ske efter att ha bott och arbetat i Sverige en tid. Emigranterna hade sparat 

pengar i olika syften. De vanligaste var för att kunna köpa hus, inredning och 

bil. Emigranterna kunde då både för sig själv och andra, motivera sin migration 

genom att visa upp det man kunnat köpa för de sparade pengarna (Nyman-

Kurkiala 1999, 113). 

Frändberg (2013) har genom en enkätstudie studerat svenska unga vuxnas 

temporära internationella migration. De flesta som hade bott utomlands uppgav 

att den huvudsakliga anledningen till att de hade åkte iväg var för att få 

miljöombyte. Att åka utomlands och jobba visade sig vara vanligast vid 20-

årsåldern, medan utlandsstudier var vanligast när personerna var kring 25-

årsåldern (Frändberg 2013, 15). En slutsats som Frändberg drar är att de 

personer som i sin ungdom temporärt bodde utomlands, efteråt i större 

utsträckning har levt internationella liv än de som inte bott utomlands 

(Frändberg 2013, 16). 
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2.6. Återvandring 

Att efter en tid flytta tillbaka till sitt ursprungsland kallas återvandring. 

Återvändandet kan antingen vara planerat redan innan, eller något som 

migranten bestämmer sig för efter en tid på den nya orten (Boyle m fl 1998, 35). 

När man studerar återvandring är det viktigt att veta om återvändandet var 

planerat redan innan migrationen eller ej (Bovenkerk 1974, 9). När migrationen 

var tänkt att vara permanent, men migranten återvänder, klassas det inom 

migrationsforskning som ”misslyckande”. Återvändande migranter som däremot 

hade planerat att återvända ses som ”lyckade” (Bovenkerk 1974, 9). Hur länge 

en migrant stannar på den nya destinationen har ofta ett samband med huruvida 

migrationen var tänkt att vara permanent eller inte. Hur många som återvänder 

är relaterat till migranternas ursprungliga avsikter, där de som sedan innan 

planerat att återvända oftare återvandrar än de som inte hade de avsikterna 

(Bovenkerk 1974, 9). Ju längre en person stannar kvar på den nya platsen, desto 

mindre troligt blir det att denne migrerar igen, eftersom det sociala nätverket 

hunnit utvecklas mycket (Boyle m fl 1998, 35-36). 

Push-faktorer är oftast viktigast vid emigration, medan det snarare är pull-

faktorer som är avgörande för beslutet om återvandring (Korkiasaari 1988, 2, 

refererad i Nyman-Kurkiala 1999, 105). Det finns ofta ekonomiska motiv för 

emigration, men det är mycket sällan motiv för återvandring. Drivkrafterna för 

återvandring är oftast mer varierande (Korkiasaari 1983, 215 & 232, refererad i 

Nyman-Kurkiala 1999, 105). Även Bovenkerk hävdar att det sällan är 

ekonomiska motiv som får individer att återvända till hemorten (Bovenkerk 

1974, 21). Den undersökning som Appleyard gjorde gällande av britter som 

återvände från Australien, visade att de oftast hade det ekonomiskt bättre i 

Australien, men många bestämde sig för att återvända relativt snabbt. Starka 

familjeband och hemlängtan visade sig vara vanliga orsaker till återvandring. 

Många bestämde sig relativt snabbt efter ankomsten till Australien att de ville 

återvända till Storbritannien, och gjorde inga större försök att integrera sig 

(Appleyard 1962a; 1962b, refererad i Bovenkerk 1974, 21). Misslyckande att 

integrera sig i det nya samhället kan också påverka beslutet om återvandring 

(Finnäs & Saarela 2007, 546). 

I Nyman-Kurkialas (1999) intervjustudie förekom flera motiv till återvandring 

för de unga finländare som hade flyttat till Sverige. Några av dessa var att de 
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materiella drömmarna var uppfyllda och att migranterna redan hade ”prövat 

färdigt” och övergått till ”vuxenhet”. Andra menade att de flyttade tillbaka för 

att det var deras avsikt redan från början. Vantrivsel i Sverige eller hemlängtan 

förekom också bland svaren, och likaså en eventuell partners vilja att flytta 

tillbaka (Nyman-Kurkiala 1999, 113-127). Andra motiv till återvandring som 

framkommit i forskning om finländska migranter i Sverige är exempelvis 

påbörjande studier eller missnöje över arbetsförhållanden (Korkiasaari 1983, 

103, refererad i Nyman-Kurkiala 1999, 105). 
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3. METOD 

Empiriinsamlingen för denna studie bestod av personliga intervjuer med sex 

unga vuxna från Västerbotten som har bott i Oslo och sedan flyttat tillbaka till 

Västerbotten. Åldern på deltagarna var 23-26 år vid intervjutillfället.  

3.1. Intervjuer 

Intervjuer görs sällan för att kunna göra generaliseringar utan istället är man ute 

efter att mer djupgående förklara vissa komplexa och subtila fenomen eller 

processer (Esaiasson m fl 2012, 251). Det är en fördelaktig metod när man vill 

få förståelse för människors uppfattningar och erfarenheter, eftersom dessa kan 

vara svåra att redogöra för med endast några få ord (Denscombe 2009, 232-233). 

Eftersom syftet med denna studie är att öka förståelsen för ungas 

arbetsmigration anser jag att intervjuer är den mest lämpliga metoden för 

empiriinsamling.  

Enkätundersökningar som empirisk metod är kvantitativa till sin natur och ger 

möjlighet till generaliseringar om de har tillräcklig omfattning. 

Enkätundersökningar kan även ge detaljerad information om vilka faktorer som 

var viktiga för migranters beslut att flytta. En sådan undersökning hade med 

fördel kunnat användas i denna studie om det funnits tillräckligt med tid och 

resurser. Ett problem med sådana undersökningar är dock att beslutsprocessen 

riskerar att undersökas isolerat från den sociala kontexten (Tollefsen 2000, 39). 

En enkätstudie är dessutom betydligt mer resurs- och tidskrävande än en 

begränsad intervjustudie som denna. En annan fördel med samtalsintervjuer är 

att man till skillnad mot enkätundersökningar har chans att följa upp svar och 

ställa följdfrågor om något nytt och intressant kommer fram under intervjun. Det 

går också att precisera frågor ännu tydligare om respondenten inte förstår frågan 

(Esaiasson m fl 2012, 251). 

Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär 

att man som intervjuare har en lista på färdiga frågor av öppen karaktär. 

Intervjun är ändå flexibel genom att frågorna inte nödvändigtvis behöver komma 

i en viss ordning, och om respondenten kommer in på ett annat ämne kan man 

fortsätta där och återkomma till de andra frågorna senare (Denscombe 2009, 

234). En intervjumanual konstruerades utifrån kriterierna för en 
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semistrukturerad intervju (se Bilaga 1). Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsfrågor om respondenten och sedan ställdes frågor kopplade till 

beslutet att flytta till Oslo och tillbaka, samt upplevelserna av att bo och arbeta 

där. Intervjuerna tog mellan 28-40 minuter. Samtliga intervjuer spelades in, efter 

samtycke med respondenterna, och anteckningar fördes samtidigt. Därefter 

transkriberades intervjuinspelningarna i sin helhet, förutom svaren på 

bakgrundsfrågorna. 

3.3. Analysverktyg 

Intervjuutskrifterna analyserades sedan med hjälp av analysverktyget kvalitativ 

innehållsanalys. Huvuddraget i kvalitativ innehållsanalys är att skapa kategorier 

utifrån det empiriska materialet (Graneheim & Lundman 2004, 107). Målet med 

detta analysverktyg är att bidra med kunskap och skapa förståelse av det 

fenomen som studeras (Downe-Wamboldt 1992, 314, refererad i Hsieh & 

Shannon 2005, 1278). Eftersom detta är målet med denna studie, samt eftersom 

jag anser att det passar att dela in materialet i olika kategorier, anser jag detta 

vara ett lämpligt analysverktyg för denna studie. Ett exempel på 

kulturgeografisk forskning där intervjumaterial analyserats utifrån kvalitativ 

innehållsanalys är Hjälms studie från 2000, där hon intervjuade äldre människor 

som bodde nära sina vuxna barn och om den interaktion och utbyte av hjälp som 

skedde mellan dem.  

Först lästes intervjuutskrifterna igenom fler gånger för att få en känsla för 

helheten, vilket rekommenderas vid kvalitativa innehållsanalyser (Graneheim & 

Lundman 2004, 108). Därefter tillämpades öppen kodning, där anteckningar 

gjordes vid sidan av citaten. Kategorier skapades utifrån det empiriska 

materialet, vilket rekommenderas om det inte finns tillräckligt mycket forskning 

på ett område, eller om kunskapen är fragmenterad (Elo & Kyngäs 2008,113; 

Hsieh & Shannon 2005, 1279). Kategoriernas indelning baserades exempelvis 

på respondenternas olika motiv för att flytta till Oslo och för att återvända.  
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3.4. Metoddiskussion 

3.4.1 Urval 

Ett icke-sannolikhetsurval av respondenter har tillämpats i denna studie, vilket 

innebär att deltagarna inte valts ut slumpmässigt, utan handplockats för att 

kunna täcka in en större variation av bakgrund och erfarenheter (Denscombe 

2009, 37-38). De valdes utifrån de kriterier som rörde studiens frågeställningar, 

och av bekvämlighetsskäl valdes endast respondenter som var bosatta i samma 

stad som mig. Respondenterna hittades genom tips från bekanta till författaren. 

När inte fler respondenter kunde hittas på detta sätt användes ”snöbollsmetoden” 

för att hitta en sista respondent, det vill säga att en respondent tipsade om 

ytterligare en person som jag kunde kontakta (Denscombe 2009, 38). Två av 

respondenterna är därmed bekanta med varandra men flyttade inte till Oslo 

tillsammans. 

En så stor variation av respondenter som möjligt har eftersträvats. Tre kvinnor 

och tre män ingick i studien. Alla respondenter var i åldrarna 19-21 när de 

flyttade till Oslo, vilket innebär att urvalet är relativt homogent på avseende på 

ålder. Å andra sidan är det främst i den åldern som unga svenskar flyttar 

utomlands för att jobba, medan internationell migration som sker i 25-årsåldern 

oftare är relaterade till studier (Frändberg 2013). I övrigt har diversitet i urvalet 

försökt uppnås genom att intervjua både respondenter från urbana och mer 

rurala områden, samt en person med utomeuropeisk bakgrund. I intervjustudien 

ingick såväl respondenter som flyttade till Oslo med partner, som de som 

flyttade med vänner, eller som flyttade själv. Den respondent som bodde i Oslo 

kortast tid bodde där i sex månader och den som stannade längst bodde där i fyra 

och ett halvt år. Med denna variation av kön, etnicitet, hemort, om de flyttade till 

Oslo med någon eller ej, samt Oslovistelsens varaktighet, är förhoppningen att 

kunna belysa fenomenet om ungdomar från Västerbotten som bott i Oslo, och 

sedan flyttat tillbaka, på ett diversifierat sätt. 

En nackdel med urvalet är att det för de flesta respondenter förflutit flera år 

sedan de bestämde sig för att flytta till Oslo och tillbaka. Risken att 

respondenterna har glömt hur de tänkte och resonerade innan de åkte till Oslo 

ökar med den tid som förflutit efteråt. Dock var det svårt att på mycket 

begränsad tid hitta respondenter som nyligen har kommit tillbaka. Forskning om 



 

16 
 

beslutsprocessen kring återvandring har främst gjorts efter att återvändandet 

redan har skett. Detta kan vara ett problem eftersom besluten kan rationaliseras 

och legitimeras i efterhand (Tollefsen 2000, 39). Ett annat tänkbart problem med 

urvalet i denna studie är att endast personer som flyttat tillbaka till sin hemort, 

eller närheten av sin hemort, har intervjuats. Detta kan ha lett till en viss ”bias” i 

resultaten, då beslutsprocessen kanske inte blir tillräckligt mångsidigt belyst. 

3.4.2. Intervjuareffekten och källkritik 

En av de möjliga intervjuareffekterna i samband med intervjuer är att människor 

kan svara olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer frågorna. 

Hur mycket information respondenten är villig att ge ut och hur ärliga de är i sin 

information är beroende av intervjuarens ålder, kön, etnicitet, sociala och 

ekonomiska status - eller rättare sagt vad intervjuarens identitet betyder för 

respondenten (Denscombe 2009, 244-245). Ju mer lika respondenten och 

intervjuaren är, desto mer brukar respondenten generellt sett anförtro sig. Dock 

gäller detta främst frågor som berör känsliga ämnen (Esaiasson et al 2012, 335). 

Samtliga respondenter var relativt jämngamla med mig (intervjuaren), vilket 

minskar risken för en intervjuareffekt. Tre av respondenterna var av motsatt kön 

till intervjuaren, men effekterna av detta får anses vara marginella i denna studie 

eftersom studien behandlar ett ämne som generellt sett inte betraktas som 

känsligt. Detta ökar förhoppningsvis respondenternas vilja att svara 

sanningsenligt på intervjufrågorna. 

När det gäller de källor som använts för uppsatsens övriga delar anser jag de 

flesta vara tillförlitliga. De vetenskapliga artiklar och akademiska avhandlingar 

som använts är granskade av andra forskare innan publicering, vilket ökar deras 

tillförlitlighet. Ett antal böcker har också använts för uppsatsens presentation av 

tidigare forskning. Det faktum att många av dessa författare har blivit flitigt 

refererade till i forskningssammanhang (exempelvis Faist 2000), bör öka 

tillförlitligheten i dessa källor. En svaghet med kapitlen om tidigare forskning 

kan vara de andrahandsreferenser som använts. Dessa källor har dock inte har 

varit tillgängliga inom ramen för de resurser som funnits till förfogande. 
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3.4.3. Reflexivitet 

En eventuell nackdel med att arbeta utifrån kvalitativa metoder, är att det finns 

en risk för att forskarens egen identitet och egna övertygelser påverkar 

tolkningarna och analysen av materialet (Denscombe 2009, 399). I kvalitativ 

samhällsforskning går det inte att utifrån en helt neutral position studera den 

sociala världen, och denna problematik kallas reflexivitet. Detta innebär att det 

inte går att få helt objektiv kunskap om den sociala världen. Människors sätt att 

begripa världen formas av deras personliga erfarenheter, och de normer och 

värderingar var och en vuxit upp med och är omgiven av (Denscombe 2009, 

423-424). Det är därför viktigt att reflektera över vad ens egna värderingar och 

föreställningar kan tänkas ha för påverkan på den analys man gör. 

3.4.4. Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Inom kvantitativ forskning pratar man om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet som tre viktiga aspekter av en studie. Inom kvalitativ 

forskning är dessa aspekter också viktiga, men här används istället termerna 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman 2004, 

109). Med trovärdighet (validitet) menas att man empiriskt studerar det man 

ämnar studera, samt att man använder rätt verktyg för att undersöka detta 

(Bergström & Boréus 2005, 34). Att välja respondenter med olika erfarenheter 

och bakgrund ökar möjligheterna att belysa forskningsfrågorna ur olika 

varierande aspekter, och därmed ökar förutsättningarna för hög trovärdighet 

(Graneheim & Lundman 2004, 109-110). I denna studie har en så stor diversitet 

som möjligt bland respondenterna eftersträvats. 

Tillförlitligheten i en studie kan förbättras genom noggrannhet i alla led av 

studien, och genom att försöka minimera felkällor så mycket det är möjligt. En 

viktig aspekt av tillförlitligheten är intersubjektivitet, det vill säga att olika 

personer bör kunna komma fram till samma tolkningar av det empiriska 

materialet. Att vara transparent i sin analys och motivera, genom att exempelvis 

lyfta fram citat, ökar tillförlitligheten (Bergström & Boréus 2005, 35-36), vilket 

eftersträvas i denna studie. 

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultaten kan överföras till 

andra omständigheter. Överförbarheten i denna studie förbättras genom att det 
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ges en tydlig beskrivning av materialinsamlingsmetod, respondenter och 

samhällskontext, samt en rikhaltig presentation av resultatet (Graneheim & 

Lundman 2004, 110). 

3.4.5. Forskningsetik 

Det finns ett antal etiska aspekter som bör beaktas i forskning som bygger på 

intervjuer. En av dessa är att deltagare i en studie i största möjliga mån ska 

informeras om studiens syfte, och informerat samtycke är ett krav (Denscombe 

2009, 196). Samtliga deltagare i denna undersökning informerades om studiens 

övergripande syfte redan när de tillfrågades om de ville delta. En annan viktig 

aspekt är att informationen som framkommer i en undersökning ska hanteras på 

ett konfidentiellt sätt, och att deltagarnas identitet inte får avslöjas (Denscombe 

2009, 196). Deltagarnas intressen ska skyddas och deltagandet i en 

forskningsstudie ska inte riskera att ge negativa konsekvenser för dem 

(Denscombe 2009, 195). Eftersom denna studie inte berör ett känsligt ämne, 

samt att deltagarna getts anonymitet i uppsatsen genom bland annat fiktiva 

namn, är det ytterst osannolikt att deltagandet kommer att innebär några 

negativa konsekvenser för deltagarna. Forskningsetik handlar även om att de 

analyser som görs ska vara objektiva och sanningsenliga. Analyserna i denna 

studie har gjorts utifrån ordagranna citat och en så objektiv analys som möjligt 

har eftersträvats. 
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4. RESULTAT 

Här ges först en kort presentation av respondenterna, som alla har getts fiktiva 

namn. Därefter följer resultatet uppdelat i olika kapitel: beslutsprocessen som 

föregick flytten till Oslo, upplevelserna av att bo och arbeta i Oslo, vad 

respondenterna hade för tankar om Oslovistelsens längd och slutligen vad som 

påverkade beslutet att flytta hem. 

4.1. Presentation av respondenterna 

Respondent 1 heter Hampus, är 24 år och uppvuxen utanför Umeå. Ingen av 

hans syskon har bott utomlands. Innan Hampus flyttade till Oslo bodde han med 

sin flickvän i Umeå och jobbade på ett privat företag som skulle lägga ned inom 

en snar framtid. Han flyttade till Oslo med sin sambo ca 20 månader efter 

avslutade gymnasiestudier, det vill säga när han var 20 år. I Oslo jobbade 

Hampus som ”barnhageassistent” (på dagis) – först genom ett 

bemanningsföretag och senare direkt åt kommunen. Idag arbetar han och bor 

med sin flickvän i Umeå. 

Respondent 2 är en 23-årig man vid namn Anton. Innan Oslovistelsen bodde 

han hemma hos sina föräldrar i en ort utanför Skellefteå, och hade ett heltidsjobb 

inom servicebranschen. Anton har två äldre syskon, varav den äldsta är en 12 år 

äldre syster som har både har jobbat och studerat i Frankrike. Han flyttade till 

Oslo i två omgångar med sin flickvän, varav första gången var ett halvår efter 

avslutade gymnasiestudier (när han var 19 år). Båda gångerna jobbade han på 

dagis, där han började genom ett bemanningsföretag men senare fick ett vikariat 

åt kommunen. Sedan några år tillbaka studerar han i Umeå och bor där 

tillsammans med sin flickvän. 

Respondent 3 heter Emma, är 25 år, och är uppvuxen i Umeå. Emma har en 

storasyster som har bott i London de senaste nio åren. Innan Emma flyttade till 

Oslo bodde hon hemma och arbetade deltid, ca 70 %, inom servicebranschen. 

Hon flyttade till Oslo med sin bästa vän ett halvår efter studenten, när hon var 19 

år. Där började hon arbeta genom ett bemanningsföretag men fick efter tre 

månader jobb på en chokladfabrik. Sedan några år tillbaka studerar hon i Umeå. 
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Respondent 4 är 26 år, heter Erik och är uppvuxen i Umeå. Båda hans äldre 

systrar hade bott i Oslo innan han flyttade dit. Innan Erik flyttade till Oslo 

jobbade han heltid inom servicebranschen i Umeå och bodde hemma hos sina 

föräldrar. Han flyttade till Oslo själv drygt ett och ett halvt år efter att han gått ut 

gymnasiet, vid 20 års ålder. I Oslo jobbade han hela tiden inom ett 

bevakningsföretag, där han började som väktare och senare jobbade med 

administrativa sysslor. Sedan hösten 2012 är han tillbaka i Umeå och studerar. 

Respondent 5 heter Sofie och är 24 år. Hon är uppvuxen i Skellefteå. Båda 

hennes föräldrar har bott tillfälligt utanför Europa när de var yngre. Efter 

gymnasiet bodde Sofie hemma hos sina föräldrar och jobbade inom vården, samt 

reste runt några månader i Australien. Två och ett halvt år efter att Sofie gått ut 

gymnasiet, när hon var 21 år gammal, flyttade hon till Oslo med två vänner. Där 

fick hon jobb på en biografkedja, men hon provade även att jobba som 

telefonförsäljare under en månad. Ett halvår senare flyttade hon tillbaka till 

Sverige och sedan hösten 2012 bor och studerar hon i Umeå. 

Respondent 6 är en 25-årig kvinna vid namn Fadwa. Hon har utomeuropeisk 

bakgrund men är uppvuxen i Umeå. Hennes storasyster hade bott i USA innan 

Fadwa flyttade till Oslo. Innan Fadwa flyttade till Oslo bodde hon hemma hos 

sina föräldrar och hade ett heltidsjobb inom servicebranschen i Umeå. Nästan ett 

och ett halvt år efter avslutade gymnasiestudier flyttade hon själv till Oslo, 20 år 

gammal. Hon fick jobb i en matbutik och jobbade på samma ställe tills hon 

flyttade tillbaka till Sverige. Idag är hon bosatt i och har heltidsjobb i Umeå. 

 

Tabell 1. Sammanställning av respondenternas ålder vid intervjutillfället, var de växte upp, 

när de flyttade till Oslo, samt de fiktiva namn som de tilldelats i studien. 

Nr Namn Ålder Uppvuxen i Flyttade till Oslo 

1 Hampus 24 Umeå 2009 (mars) 

2 Anton 23 Liten ort utanför Skellefteå 2009 (februari och september) 

3 Emma 25 Umeå 2008 (januari) 

4 Erik 26 Umeå 2007 (oktober) 

5 Sofie 24 Skellefteå 2010 (januari) 

6 Fadwa 25 Umeå 2008 (oktober) 
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4.2. Beslutsprocessen inför migrationen till Oslo 

Här presenteras de aspekter som var av betydelse för respondenternas beslut att 

flytta hemifrån och till Oslo. 

4.2.1. Tjäna pengar – för att kunna resa 

Återkommande i alla intervjuer var att det var viktigt för migrationsbeslutet att 

veta att det var lättare att få jobb i Oslo, och att lönerna var högre än i Sverige. 

Alla respondenter säger att de hade som mål att tjäna ihop pengar för att kunna 

resa, och för fem av respondenterna var detta dessutom det huvudsakliga målet. 

Så här säger några av respondenterna: 

”Att spara pengar, så att vi kunde fara ut och resa sen. Det var ju som hela 

poängen med att vi skulle dit” /Hampus 

”Det var väl främst att spara ihop pengar som var målet.” /Sofie 

”[…] ’här är en stad där man kan jobba mycket och tjäna mycket pengar’, och 

det var väl det som jag var ute efter.” /Emma 

Fadwa ville också ut och resa, och för henne var det reseplanerna som triggade 

igång beslutet att flytta till Oslo. Att lönerna var högre var en del av förklaringen 

till varför hon valde att flytta till Oslo, men inte den viktigaste (se kapitel 4.2.2). 

Erik däremot, hade inget tydligt mål med sin Oslovistelse, men även han hade 

från början en tanke om att han ville spara pengar för att kunna resa: 

”I början hade jag ju inget mål alls, det var bara att stanna där spara lite 

pengar för att fara ut och resa. Men det ändras ju som över tiden så det är svårt 

att svara på.” /Erik 

För Emma var målet med migrationen till Oslo också att kunna resa. Däremot 

hade hon inga förväntningar på själva tiden där: 

”Det kändes ju aldrig riktigt som att ’det här kommer vara livet’, ’oj vad häftigt 

det här är’, utan det kändes mer som ett nödvändigt ont.” /Emma 
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Detta tyder på att respondenterna, åtminstone till en början, verkade se en 

migration till Oslo som ett medel för att kunna förverkliga sina resedrömmar. 

Flera av respondenterna hade redan jobb på sin hemort innan de flyttade till 

Oslo. Hampus visste dock att han skulle bli av med sitt jobb och Erik hade just 

sagt upp sig från sitt jobb, eftersom han tyckte att det var för ”slitigt”. Ingen av 

dem hade heller börjat leta andra jobb i Umeå. Eftersom Hampus sambo inte 

hade jobb, så kanske de kände att det var större chans att båda två skulle hitta 

nya jobb i Oslo. Anton berättar att han var less på det jobb han hade på sin 

hemort. Men att det faktum att han ändå hade ett jobb medan hans flickvän var 

arbetslös, gjorde att hon var mer benägen och drivande i frågan om att flytta till 

en stad där det fanns fler arbetstillfällen. 

4.2.2. Ett steg in i vuxenvärlden 

Viljan till större självständighet tycks ha inverkat på respondenternas beslut att 

flytta. Fadwa skiljer sig från de andra när det gäller det huvudsakliga målet med 

att flytta till Oslo. Även hon ville spara ihop pengar för att resa, men hon hade 

redan ett heltidsjobb i Umeå. Förutom att hon tyckte att det lät lockande att det 

bodde många svenskar i Oslo, och att det var högre löner, beskriver hon sin 

beslutsprocess så här:  

”Min plan var ju att åka till Australien […]. Min plan var ju att åka själv också, 

så därför ville jag testa något lättare, som en utmaning. Och därför kände jag 

att Oslo skulle vara en bra idé. Dels att jag skulle känna efter hur man kan klara 

sig på egen hand, utan att känna någon, och utan någon sorts nätverk. Och då 

kände jag att det var en bra utmaning.” /Fadwa 

Det var med andra ord att få träna på att klara sig på egen hand, som var det 

viktigaste för hennes beslut. Men att bli självständig och flytta hemifrån var en 

viktig aspekt i de flesta respondenters beslut att flytta. Även om det bara var 

Fadwa som bokstavligen uttryckte att hon ville ha en utmaning för att se hur hon 

klarade sig på egen hand, kan det hända att fler respondenter funderade på 

liknande sätt med tanke på att många ville flytta hemifrån och valde att flytta 

långt. Alla respondenter utom Hampus bodde hemma hos sina föräldrar innan de 

flyttade till Oslo. Anton säger att han och hans flickvän ville flytta hemifrån, och 

det ville även Sofie göra: 
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”Jag ville ju liksom inte vara kvar i Skellefteå och bo hemma med mina 

föräldrar. […] Sen ville jag ut på en ny resa så då kändes det väl värdare och 

åka till Oslo och tjäna mer pengar, samtidigt som jag liksom kunde få en egen 

lägenhet med mina kompisar, och jamen, komma bort från Skellefteå liksom.” 

/Sofie 

Detta kan tolkas som att det var viktigt för Sofie att ta sig en bit bort från 

föräldrarna och hemstaden. Hon ville göra något nytt. Även det faktum att 

lönerna är högre i Oslo än i hennes hemstad var viktigt för beslutet, vilket 

påvisades i föregående kapitel. En längtan efter att få uppleva större 

självständighet framkommer även i Emmas berättelse: 

”Alltså att jag hade ju som ett hyfsat jobb här så jag kunde ju lika gärna ha 

varit kvar här men... dels att bryta sig loss och göra nånting […].” /Emma 

Emma säger också att hon inte hade något ”bättre för sig”. Det går att ana en 

längtan efter att göra något nytt och att stå på egna ben. Särskilt tydligt blir detta 

när hon berättar att hon hade funderat på att flytta till London, men att hon ville 

göra något som hennes syster inte hade gjort. Hon ville göra något eget och om 

hon hade flyttat till London, där hennes syster redan bodde, skulle hon 

fortfarande bo nära någon i sin egen familj. Det kan tänkas att viljan att stå på 

egna ben var en viktig anledning till att flera av respondenterna ville flytta 

hemifrån och bort från sin hemstad, det vill säga en push-faktor, men för Emma 

hade det till och med viss betydelse för var hon valde att flytta. Även i Hampus 

berättelse framkommer en önskan att få testa något annat: 

”Det kändes lite läskigt att bara flytta. Men… Det var som, det kändes bara som 

att det var kul att testa nånting.” /Hampus 

Det kan sammanfattningsvis tolkas som att en flytt till Oslo för många av 

respondenterna handlade om ett steg in i ett självständigt vuxenliv och en 

längtan efter att prova något nytt. 

4.2.3. Storstadens lockelse 

Några av respondenterna uppgav även att det faktum att Oslo är en större stad än 

de städer och orter de vuxit upp i, var lockande, och därmed en orsak till varför 

de valde att flytta just till Oslo: 
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”Det kändes som bra att kombinera, en stor stad när man är från en relativt 

liten stad, och få uppleva det.” /Hampus 

”Vi ville flytta hemifrån, jag var less på mitt jobb, hon var arbetslös, och vi ville 

bo i en stad egentligen, och så idéerna började växa fram. […] däremot 

funderade vi om vi skulle fara någon annanstans i Norge, men då var det just 

det här med att vi ville uppleva en storstad, gjorde att vi for dit.” /Anton 

Både Hampus och Anton ville alltså uppleva en storstad. Anton och hans 

flickvän hade funderat på andra ställen i Norge, men det kan tolkas som att deras 

föreställningar om vilka kvaliteter och egenskaper en storstad har, påverkade 

deras beslut att välja just Oslo. Även Sofie hade funderat på andra ställen i 

Norge: 

”[…] jag tyckte liksom att det liksom lät roligare att bo i Oslo, som ändå är en 

huvudstad, än att typ slava i Nordnorge och rensa fisk eller nåt sånt dära. […] 

Att man skulle kunna tjäna ihop pengar till en resa, och att man ändå skulle, 

jamen, kunna träffa folk och att det skulle vara som roligt. Inte bara jobb, jobb, 

jobb.” /Sofie 

Sofie hade en föreställning om att de som åker till andra platser i Norge bara 

jobbar och ”slavar”. Denna föreställning påverkade hennes faktiska beslut. Hon 

hade även funderat på att flytta till London. Hon hade kompisar som hade bott 

där och det lät kul, men att de blev ”panka”. Där var hyrorna höga och lönerna 

låga, medan hon hade hört att det i Oslo var höga hyror men även höga löner. 

Här framgår att den information hon hade om de bägge städerna, de rykten hon 

hört, och den bild hon hade av Oslo och London, spelade roll i hennes beslut att 

utesluta London. Hon prioriterade att spara pengar, men när hon ställde mindre 

platser i Nordnorge mot Oslo, tyckte hon att Oslo lät bättre eftersom hon ville åt 

vissa livskvaliteter. Hon ville alltså kunna kombinera att tjäna pengar med att få 

bo en större stad, eftersom hon ändå ville ha kul under tiden. Oslo blev en 

medelväg hon valde.  

Fadwa räknade ut att hon kunde tjäna ihop pengar till sin Australienresa genom 

att fortsätta jobba i Umeå eftersom hon tjänade bra. Men efter att ha varit i USA 

och träffat folk från olika länder, kände hon att den större staden Oslo skulle 

passa henne bättre än att vara kvar i Umeå. Hon berättar varför: 

”Dels för att det var väldigt många svenskar från olika delar av Sverige där, 

och dels att Oslo är huvudstaden och då kan jag tänka mig att det bor många 
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internationella människor där. Och då kände jag att, ja, det var en viktig del av 

det, det som avgjorde mellan att vara kvar eller åka iväg.”/Fadwa 

Detta innebär att hon gjorde ekonomiska beräkningar inför sitt migrationsbeslut, 

men eftersom att det enligt hennes beräkningar varken skulle göra till eller från 

att flytta så var det andra saker som värderades högre. Hon säger också att 

”miljön var nog första prioriteringen, sen var det pengarna.”. De livskvaliteter 

som Oslo förväntades kunna erbjuda var med andra ord högre än de värden 

hemorten hade att erbjuda. 

För Erik däremot spelade det ingen roll hur stor eller liten stad han flyttade till, 

utan det var att han fick erbjudande om jobb och bostad som var det avgörande 

för om och var han skulle flytta. 

4.2.4. De sociala kontakternas betydelse 

Av intervjuerna framgick att sociala kontakter hade stor betydelse för besluten 

att flytta till Oslo. 

”Hade jag inte haft folk med erfarenhet, nyligt med erfarenhet, som hade varit 

där så tror jag inte att jag hade tagit steget.” /Anton 

Anton berättar också att alla han kände som hade varit eller var i Oslo hade 

positiva upplevelser därifrån, och alla hade fått jobb där. Detta visar att den 

nyligen positiva feedback som Anton fick från vänner och bekanta som nyligen 

varit där, hade en avgörande betydelse i hans beslut att flytta. Alla respondenter 

nämnde i intervjuerna att de hade hört att det var enkelt att få jobb i Oslo, och att 

man tjänade mycket pengar, och detta var viktigt att veta. Dels hade de hört 

allmänna rykten, men alla hade även någon form av bekanta som bodde eller 

hade bott i Oslo och min uppfattning är att denna information var mycket 

betydelsefull för beslutet att flytta till Oslo.  

Samtliga respondenter hade ordnat bostad innan de flyttade till Oslo. För fyra av 

dem skedde detta genom sociala kontakter. Hampus och hans sambo skulle få bo 

hos sambons gamla klasskompisar den första månaden. Emma och hennes bästa 

vän skulle få flytta in hos dennes kompis (bekant till Emma), som redan bodde i 

Oslo. 
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”Eftersom vi fick ett erbjudande om att flytta in i den här lägenheten så var det 

ju ganska enkelt att bara, ’ja men då gör vi det då’.” /Emma 

Att Emma skulle flytta till Oslo hade hon redan bestämt sig för, men citatet 

indikerar att erbjudandet om boende var det som avgjorde tidpunkten för flytten. 

Sofie och hennes två vänner däremot, hade funderat på olika ställen i Norge, 

men hade inte bestämt sig helt. Hon fick sedan ett mail från en vän som bodde i 

Oslo, som frågade om hon letade lägenhet där, eftersom en gemensam vän till 

dem skulle flytta ut: 

[…] Nog hade vi tänkt på Oslo innan, men det var väl som, inget bestämt 

eftersom vi hade knappt börjat leta lägenhet tror jag. Vi hade väl kollat, men 

inte så här jätteseriöst, men när hon hörde av sig sa vi att ’ja vi är sugna på 

Oslo’. Och sen dök det upp och då, då kändes det som ganska självklart.” /Sofie 

Trots Sofies resonemang om att det verkade roligare att bo i en storstad än i 

Nordnorge, verkade det vara erbjudandet om lägenhet som avgjorde att hon 

flyttade just till Oslo, och att hon flyttade vid den tidpunkten. Erik beskriver en 

liknande situation, men han fick dessutom erbjudande om jobb: 

”Det var min näst äldsta syster som pratade mycket bra om Oslo. Att man kunde 

tjäna mycket pengar och att det var lätt att fixa jobb. Men det var ju som sagt, 

hon ringde och hade lägenhet och jobb som jag bara kunde ta. Så mycket 

övertalning krävdes inte. […] Då hade jag ju precis slutat på jobbet i, ja, i 

Umeå, så det var bara att åka.” /Erik 

Dock var inte Oslo, eller ens en flytt överhuvudtaget, något han hade planerat 

utan det bara ”dök upp”. Förutom att han hade hört mycket bra om Oslo från sin 

syster, blev beslutet enkelt eftersom han skulle få ta över både sin systers jobb 

och boende när hon skulle flytta därifrån. Samverkan mellan tillfälligheterna att 

han just sagt upp sig från jobbet i Umeå, och att det samtidigt dök upp både jobb 

och boende i Oslo, var avgörande för att han tog steget, och just vid den 

tidpunkten. Hade han fått erbjudande om jobb och bostad någon annanstans i 

Norge istället hade han flyttat dit också: 

”Om syrran hade bott i, ja, Svalbard, så hade jag säkert flyttat dit också.” /Erik 

Anton och Fadwa ordnade däremot inte boende genom sociala kontakter innan 

de flyttade. Fadwa hade tagit kontakt med Svenska Föreningen, och ordnade ett 

rum hos dem innan avresan. Anton och hans flickvän hittade en plats i ett 
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svenskt kollektiv genom en norsk hemsida för uthyrning av bostäder. Men 

gemensamt för alla var att de ansåg att det var mycket viktigt att ha ordnat 

bostad innan de flyttade till Oslo. För Erik och Sofie var det till och med kanske 

det avgörande när det gällde varför det blev just Oslo de flyttade till. 

Erik var den enda som hade ordnat jobb innan han flyttade, men det var inte lika 

viktigt för de övriga respondenterna att detta var ordnat, eftersom de alla hade en 

bild av att det var enkelt att skaffa jobb där. Som framgår av detta kapitel 

flyttade många av respondenterna dessutom till Oslo relativt impulsivt. 

4.3. Upplevelser av att som svensk bo och arbeta i Oslo 

De flesta respondenter fick jobb relativt snabbt efter att de kom till Oslo. Emma 

och Fadwa fick jobb samma dag som de började söka jobb. Erik hade redan sitt 

jobb garanterat och de andra fick jobb inom några veckor. Att leva ekonomiskt 

var ett återkommande tema i flera av respondenternas berättelser om sin tid i 

Oslo. 

”Jag levde som en kyrkråtta, även om jag tjänade, fick ut 28 000 NOK. Alltså 

jag levde på tonfisk, krossade tomater och yoghurt.” /Emma 

Även Anton nämner att han och sambon levde som ”råttor” mot slutet. Trots att 

de tjänade pengar ville de spara så mycket som möjligt till sina resor. Fadwa 

däremot var inte bara inställd på att spara pengar: 

”Mitt mål var väl få ihop pengar till min resa, få ett bra jobb, men samtidigt ha 

roligt.[…] Inte bara ha fokus på att få ihop pengar och sitta hemma. Kanske 

också få lära mig om den nya kulturen, den nya miljön, och lära mig ett språk.” 

/Fadwa 

Fadwa försökte leva ekonomiskt men ändå ha det bra och unna sig saker. Hon 

såg alltså inte sin Oslovistelse endast som en tid då hon ville spara pengar för sin 

resa. Som framgår av citatet ville hon även ta del av den norska kulturen och 

språket. Hon var även den enda av respondenterna som uppgav att hon främst 

umgicks med norrmän under sin tid i Oslo. Hon berättar att trots att hon bodde 

på Svenska Föreningen de första fyra månaderna, umgicks hon i princip bara 

med norrmän i början. Erik umgicks både med svenskar och norrmän men säger 

att det mest blev svenskar. Övriga respondenter berättar att de nästan bara 
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umgicks med andra svenskar medan de bodde i Oslo – och främst med svenskar 

från samma område i Sverige som de själva. För de flesta av respondenterna 

skedde alltså ingen större integration med Oslos norska befolkning, utan de 

umgicks med sina egna landsmän, och främst med tidigare bekanta och deras 

bekanta. Detta stämmer väl överens med det Price (1979) hävdar; att det är 

vanligt att migrationsnätverken även bildar en sorts community på den nya 

destinationen.  

Alla respondenter berättade att de trivdes bra i Oslo. Hampus betonar att han 

trivdes ”jättebra”. Detta menade han berodde på att han trivdes med sitt jobb 

och sina arbetskamrater, samt att han och hans sambo fick tag på en ”jättefin” 

lägenhet i ett bra område. Emma beskriver varför hon trivdes: 

”Först var det dom jag umgicks med. Sen så tyckte jag att det var skönt att vara 

anonym i en stad. Och sen så. Jag såg det ju alltid som en kort period så det var 

ju som ett läger typ. Och även de dagar man inte trivdes så var det ju som att, 

jamen man står ut, för ja, det här är bara en kort tid i sitt liv” /Emma 

Det sociala umgänget verkar med andra ord spela stor roll för huruvida individer 

trivs på en plats eller inte. Av Emmas svar framkommer även att hon 

uppskattade kvaliteterna med en lite större stad; att få vara anonym. Hon hade 

även en strategi för att klara av de stunder då hon trivdes mindre bra och det 

verkade vara viktigt att veta att tiden i Oslo bara var tillfällig. För Erik gick det 

upp och ner med hur han trivdes. Han trivdes mer i början, för att han hade gott 

om pengar, att han hade lärt känna folk, att det var kul att festa i Oslo, och att 

det var spännande. Mot slutet trivdes han dock mindre bra, och han förklarar 

varför: 

”Frustrerande, jag tycker att det norska systemet är klumpigt på nåt sätt. Det 

kändes oordnat på nåt sätt. Och så hade det mycket att göra med att… jag 

tycker som att Norge är dålig på att integrera svenskar. Norrmän är väldigt 

duktiga på att stämpla att man inte är norsk och att man är svensk. Och över 

tiden blir man ju så fruktansvärt less på det.” /Erik 

Erik säger också att han inte tycker att norrmän tar svenskar seriöst i 

arbetssituationer, och att han var less på alla skämt om svenskar. Eftersom han 

var den enda respondenten som uttryckte detta kanske det går att koppla till att 

han stannade flera år längre än de andra respondenterna. De flesta andra 

respondenter verkade inte heller ha särskilt stort intresse av att umgås med 
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norrmän under sin tid i Oslo, och då kanske de inte heller reagerade över en 

eventuell brist på integration. 

Däremot upplever Erik att norska arbetsgivare främst ser positivt på svenska 

ungdomar som arbetskraft. Att svenskar är duktiga på att jobba, duktiga på 

service, ställer upp och jobbar intensivt. Men han tror även att arbetsgivare inte 

ser svenskar som lika mycket värda att investera i när det gäller upplärning 

eftersom de inte stannar för evigt. Alla övriga respondenter nämnde att de 

uppfattade att norska arbetsgivare såg positivt på svenska ungdomar som 

arbetskraft. Hampus och Fadwa säger: 

”Jag fick intrycket att norska arbetsgivare tycker svenska ungdomar har hög 

arbetsmoral. Många åker ju dit just för att jobba. Tycker även att man märkte 

att de flesta hade en bra bild av svenska ungdomar som kommer för att jobba” 

/Hampus 

”Väldigt positivt, dom prioriterar oss först. Om det skulle stå mellan en norsk 

och en svensk som skulle söka jobb så skulle svensken få jobbet. Dom älskar 

svenskar.” /Fadwa 

Fadwa berättar också att de jobb som svenskarna tar är jobb som de norska 

ungdomarna såg som ”skitjobb”, det vill säga jobb som de själva inte ville ha. 

Alla respondenter, utom Erik stundvis, verkade känna sig välkomna och 

behövda i det norska samhället. Det kan tänkas att detta också kan ha bidragit 

till att de trivdes i Oslo. 

4.4. Tankar om Oslovistelsens varaktighet 

Gemensamt för alla respondenter var att de alla hade bestämt sig redan innan de 

flyttade till Oslo att det endast skulle vara temporärt, och att de ville flytta 

tillbaka till Sverige så småningom. Detta avspeglas i dessa citat:  

”Det fanns ingen tanke om att bli permanenta där. Så det visste man ju.” /Anton 

”Ja det var ju inte tänkt att det skulle vara för evigt liksom. Så jag var ju liksom 

inställd på att det skulle vara tillfälligt.” /Erik 

Alla hade även en tanke om ungefär hur länge de skulle stanna. Det var dock 

bara Sofie som bodde i Oslo lika länge som hon hade planerat – de övriga 
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stannade längre. Några respondenter uppger att de stannade kvar längre för att 

de inte hade sparat tillräckligt mycket pengar, samt att de trivdes bra i Oslo:  

”Vi hade ju som sagt, satt en tidsplan liksom att vi skulle ju vara där ett år, 

spara pengar och sen skulle vi fara ut och resa. […] när det hade gått ett år så 

hade vi inte sparat några pengar. För att ja, för att Oslo är en storstad och det 

kostar mycket att leva där, och det finns jättemycket att göra där, när man är 

från en liten stad. Så det ville man ju som ta vara på.” /Hampus 

Hampus och hans flickvän stannade alltså ett halvår längre än planerat. Han 

menar att de stannade längre för att de inte hade sparat tillräckligt mycket 

pengar under första året och för att de trivdes bra. Även Fadwa hade satt en 

tidsplan: 

”Min plan var egentligen att bara stanna kanske sex månader. […] Men ett år 

var maxgräns för att jag hade mål om att jag skulle åka vidare. […] det var som 

att… ’Jag måste resa inom ett år’.” /Fadwa 

Trots dessa planer stannade Fadwa i Oslo i nästan 15 månader. Detta eftersom 

hon trivdes och behövde spara mer pengar till sin resa. 

Anton och hans flickvän hade först planerat att stanna i Oslo fram till sommaren. 

Flickvännen visste att hon ville tillbaka och sommarjobba på hemorten, på 

samma jobb som tidigare. Anton menar att detta var anledningen till att de först 

flyttade hem, samt för att ”det var planen”. Då hade de bott där i fyra månader. 

Däremot fanns först inte med i planen att flytta tillbaka till Oslo igen, utan 

tanken var att de skulle resa till Australien under den kommande hösten, vilket 

dock inte blev av på grund av dålig framförhållning: 

”[…] Första vännerna var ju bara där 4,5 månad. Och tanken var ju som att vi 

inte skulle vara där så mycket längre. Utan det var bara en kortsiktig plan men 

sen så trivdes vi så pass bra så att vi ändå, sen när vi var det som att ’jamen vad 

ska vi göra hemma då?’. Och då flyttade vi tillbaka igen.” /Anton 

De hade med andra ord ingen plan för vad de skulle göra i Sverige till hösten 

och flyttade då tillbaka till Oslo eftersom de hade trivts där. Andra gången hade 

de ingen plan på hur länge de skulle stanna, men Anton säger ändå att det fanns 

en idé om att de skulle hem till sommaren igen eftersom flickvännen tyckte om 

sommarjobbet på hemorten. Den gången bodde de kvar i Oslo i nio månader. 
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Emma stannade också längre än planerat: 

”[…] jag tror i början tänkte jag typ sex månader, men det kastade jag, den 

tanken skrotade jag egentligen ganska fort.” /Emma 

Hon stannade istället i Oslo i 11 månader och säger att det berodde på att hon 

hade det trevligt där, samt för att hon inte hade tjänat tillräckligt mycket pengar 

efter ett halvår. Erik stannade betydligt mycket längre än han först hade tänkt. 

Innan han flyttade hade han bara tänkt sig att stanna i några månader eller ett 

halvår. Det skulle dock ta fyra och ett halvt år innan han flyttade från Oslo. På 

frågan om varför han valde att stanna längre svarade han:  

”Nämen jag fick en befordring per år cirka. Och varje gång jag egentligen 

skulle sluta och flytta därifrån så blev jag erbjuden ett nytt bättre jobb och då 

var planen att jag skulle stanna ett år till, och sen efter en tid igen när jag 

funderade på att flytta hem så fick jag ett nytt erbjudande, och så blev det så 

igen.” /Erik 

Han uppgav att det främst handlade om den arbetslivsfarenhet han fick chans att 

förvärva inom det företag han jobbade för, snarare än högre lön, som motiverade 

honom att stanna kvar längre. Detta visar att det finns unga svenskar som väljer 

att stanna kvar längre på en plats för att bygga upp sitt humankapital som en 

strategi för framtida yrkeskarriär, i enlighet med humankapitalsteorin. 

4.5. Beslutet att flytta tillbaka 

När det gäller beslutet att flytta tillbaka till Sverige och Västerbotten, framkom 

flera olika förklaringar bland respondenterna. För många fanns även mer än en 

förklaring till varför de valde den tidpunkt de gjorde. Erik beslutade sig för att 

flytta från Oslo på grund av missnöje över sin arbetssituation. Efter att 

ytterligare en gång ha funderat på att flytta från Oslo blev han övertalad av sin 

avdelningschef att stanna och blev erbjuden ytterligare en befordring som skulle 

innebära högre lön och mindre jobb. Men chefen slutade strax därefter, och Erik 

säger att det inte alls blev som han hade blivit utlovad. 

Det blev inte mindre jobb, utan den höga arbetspressen fortsatte. Erik slutade 

därför sitt jobb eftersom han snarare ville jobba mindre. Han använder själv 

ordet ”missnöje” när han sammanfattar varför han valde att flytta från Oslo. Han 

kunde vara kvar om vissa krav blev uppfyllda, men när det inte blev så valde 
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han att sluta. Detta visar på att en individs arbetsvillkor kan vara avgörande i 

beslutet mellan att stanna kvar på den ”nya destinationen” eller återvända till sin 

ursprungsort. Detta var i februari 2012, och därefter flyttade han till en kompis i 

en annan del av Norge, där han jobbade några månader. Men han hade redan 

bestämt att han till hösten skulle flytta tillbaka till Sverige: 

”Jag ville tillbaka sen länge. Jag kände att det var dags att börja studera om det 

skulle bli nåt.” /Erik 

Den avgörande händelsen som fick honom att till slut bestämma sig, verkade 

vara hans missnöje över arbetsförhållandena. 

Första gången Anton och hans sambo flyttade tillbaka till sin hemort var det på 

grund av att båda hade erbjudanden om sommarjobb på sin hemort och sambon 

ville tillbaka till det. Andra gången de bodde i Oslo fanns det också en idé om 

att de ville tillbaka hem till sommaren, men även andra faktorer spelade in: 

”Jag var både less på att jobba i sig, och jag var sugen på att studera, men att 

jobbet jag gjorde… Jag var less på branschen, jag ville göra något annat. Så 

målet när vi flyttade hem andra gången var att vi skulle studera och det var som 

inget snack om saken, utan vi ville inte göra något annat.” /Anton 

Anton var både less på sitt jobb, less på att jobba i sig, och han och flickvännen 

ville börja studera. Vad hans partner ville verkade också ha stor betydelse för 

beslutet; att hon ville tillbaka till sitt sommarjobb. Både Anton och Erik ville 

flytta tillbaka och börja studera. Anton, som vid återvändandet var 20 år, 

uttryckte det mer som att han ville börja studera, medan Erik, som var 25 år vid 

återvändandet, uttryckte det mer i termer av att han kände att det var dags. 

Sofie hade ett sommarjobb i Skellefteå som hon hade lovat att komma tillbaka 

till: 

”Jag hade lovat mitt vanliga jobb att jag skulle komma tillbaka till sommaren. 

[…] jamen främst det. Plus att det var inte så mycket jobb på biografen sista 

månaden. Nämen jag var ju som alltid inställd på att jag bara skulle vara där 

fram till sommaren. Jamen att jag ville hem och träffa alla kompisar som kom 

hem över sommaren och så.” /Sofie 

På samma sätt som Anton resonerade första gången han flyttade tillbaka till 

Sverige, uttrycker Sofie på något sätt att även hon flyttade hem eftersom det var 
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planen. Att hon nämner att hon inte fick jobba så mycket kan tyda på att ett, om 

än litet, missnöje över anställningsvillkoren kan ha haft viss betydelse för 

beslutet att flytta tillbaka. Även det faktum att hon ville träffa vännerna i 

Skellefteå var en del av förklaringen. En annan som pratade om sociala 

relationer som anledning till hemvändandet var Hampus:  

”Jag hade ju gärna bott kvar i Oslo om det inte hade varit för att det är så långt 

hem, och så bökigt att ta sig hem. […] Sen saknar man ju såklart familjen och 

alla vänner som man har. […] Om jag hade haft kanske några av mina närmsta 

vänner där, då hade jag ju stannat kvar.” /Hampus 

Han uttryckte att det långa avståndet till familj och vänner i Umeå var 

anledningen till varför han valde att flytta tillbaka. Trots att han trivdes jättebra i 

Oslo kan det tolkas som att han kände att det var något som saknades.  

Sociala relationer hade även stor betydelse för när Emma valde att flytta tillbaka 

till Umeå. Det var dock inte längtan till sina närstående som prioriterades, utan 

att de hon bodde med skulle flytta hem. Hon säger att hon flyttade hem för att de 

hon bodde med, och vännen hon hade flyttat dit med, skulle flytta tillbaka. Hon 

berättar hur beslutet gick till: 

”Det blev som att vi bestämde oss allihopa, att ’nämen nu flyttar vi hem’. Jag 

hade nog ingen speciell längtan för jag hade ju inte så mycket att göra där i 

januari. […] Men det var som att vi redan hade bestämt oss. ’Nu är det så 

här’.” /Emma 

För Emma och hennes vänner var det alltså ett kollektivt beslut att flytta tillbaka 

till Sverige. De hade redan ”bestämt sig” tillsammans. Hon säger att hon 

egentligen inte hade någon längtan att flytta hem just då. Att hon valde att flytta 

hem ändå innebär att de sociala banden spelade en central roll och styrde 

beslutet. 

Fadwa berättar att hon flyttade hem från Oslo för att hon sedan tidigare hade 

bestämt att hon skulle resa, och att hon redan hade stannat längre än planerat. 

Hon hade uppnått sitt mål med att spara ihop pengar till sin resa. Jag uppfattar 

det som att de flesta respondenter som hade stannat längre än planerat för att de 

inte hade sparat ihop tillräckligt med pengar, flyttade hem på grund av att deras 
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mål med sparandet var uppfyllt. Fadwa hade dessutom uppfyllt sitt mål att lära 

sig att klara sig på egen hand i ett land där hon från början inte kände någon. 

Några veckor efter hemkomsten åkte hon själv till Australien där hon stannade 

ett år. 

Hampus, Emma och Sofie fullföljde också sina planer på att resa och de åkte 

alla bland annat på två-tre månader långa resor till Asien nära inpå hemflytten. 

Eftersom Anton mot slutet av sin Oslovistelse kände att han ville börja studera, 

lade han resplanerna åt sidan i några år, men åkte på utbytestermin utanför 

Europa två år senare. Även Erik hade planerat att resa efter sin Oslovistelse, 

men de planerna försvann medan han bodde i Oslo. Detta visar att även om unga 

svenskar som flyttar till Oslo för att arbeta och har målet att resa efteråt, så kan 

detta behov tonas ned eller försvinna medan de befinner sig i Oslo. Eller att de 

så småningom känner att målet att börja studera blir viktigare än att resa. 

  



 

35 
 

5. DISKUSSION 

Resultatet visade att det fanns många likheter mellan respondenternas berättelser 

om sin temporära migration till Oslo. Nedan diskuteras respondenternas 

beslutsprocess att flytta till Oslo, samt aspekter som påverkade vistelsens 

varaktighet, i förhållande till olika teorier och tidigare forskning. Diskussionen 

avslutas med avslutande reflektioner kring studien. 

5.1. Beslutet att flytta 

De flesta respondenter i denna studie uttryckte att ett av de huvudsakliga målen 

med att flytta till Oslo var att spara ihop pengar för att kunna resa. Att 

respondenterna hade som mål att tjäna pengar för att kunna resa, kan tolkas som 

att det inte var de faktiska pengar de tjänade i sig som lockade, utan vad de 

sedan skulle göra med pengarna, som var den huvudsakliga pull-faktorn. Dagens 

unga svenskar är resebenägna och verkar vara villiga att temporärt flytta från 

Sverige för att tjäna hop de pengar som behövs för att kunna genomföra de resor 

de drömmer om. Detta innebär att det finns en temporär migration som i en del 

unga svenskars fall föregår resandet. Resedrömmar tycks därför kunna generera 

temporär arbetsmigration till länder med högre löner. 

Resultaten i denna studie liknar i många avseenden resultaten i Nymans (1984) 

och Nyman-Kurkialas (1999) studier av unga finländares temporära migration 

till Sverige under 1970- och 80-talen. Ekonomiska motiv var tungt vägande för 

både de finländare som migrerade till Sverige, och för de unga svenskar som 

flyttade till Oslo. Målet med vad pengarna skulle användas till skiljde sig 

däremot mellan de två migrationsgrupperna. Detta kanske kan förklaras med att 

det gått över 30 år sedan migrationsvågen av unga finländare, och i dagens 

västerländska kontext verkar unga allt mer prioritera utlandsresor högt. 

De flesta respondenter bodde hemma hos sina föräldrar innan de flyttade till 

Oslo och flera av dem uttryckte en önskan om att flytta hemifrån, att bryta sig 

loss eller att de ville ha en utmaning. Detta tyder på att de ville bli mer 

självständiga. De kan ha känt, medvetet eller omedvetet, att det skulle ge en 

större känsla av självständighet att flytta långt ifrån föräldrarna än att bosätta sig 

i samma stad. Detta överensstämmer med vad Blos (1979) hävdar; att befinna 

sig långt ifrån sina föräldrar ökar självständigheten. Kanske finns det även vissa 

likheter med långvariga utlandsresor, om de utgör en del i en övergångsprocess 
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till vuxenvärlden (åtminstone de resor som respondenterna gjorde efteråt). Att 

som ung flytta till ett annat land och klarar sig på egen hand, eller åtminstone 

utan hjälp från föräldrar, verkar därmed delvis handla om personlig utveckling. 

I resultatet framkom att några respondenter vägde Oslo mot andra platser utifrån 

de föreställningar de hade om olika platser. Detta tyder på att respondenternas 

föreställningar fick reella konsekvenser för deras val av destination, i enlighet 

med teorier om ”geographical imaginations” (Gregory 1994). De flesta 

respondenter ville även uppleva en storstad, eftersom en sådan lockade med sitt 

stora nöjesutbud, en blandning av nationaliteter och möjligheter till anonymitet. 

En del respondenter valde Oslo framför Nordnorge eller att stanna kvar i Umeå, 

eftersom de ansåg att Oslo bäst kunde uppfylla de livskvaliteter de ville ha. Som 

nämndes i litteraturöversikten, menar Rudzitis (1989) att ekonomiska 

dimensioner i migrationsbeslut bör ses i en större livsstilskontext, och detta gör 

sig gällande här. Att migration enligt Boyle m fl (1998) oftast involverar någon 

livskvalitetsaspekt, kanske i detta fall även kan sträcka sig till att gälla den 

livsstil som respondenterna förväntade sig kunna ha efteråt (det vill säga att åka 

ut och resa). Ungas temporära arbetsmigration bör därmed både ses i ljuset av 

vilken miljö de vill flytta till, men även vilken livsstil de vill ha efteråt. 

Jobb och pengar verkar vara viktigt för beslutet att flytta dit, men inte ett 

tillräckligt incitament eftersom det fanns andra alternativ som skulle vara mer 

ekonomiskt lönsamma. De sociala aspekterna var inte heller helt dominerande. 

Beslutet att flytta till Oslo verkade för en del därmed vara en avvägning. Nästan 

alla respondenter hade jobb i Sverige innan de flyttade, men de förväntade sig 

att snabbare kunna tjäna ihop pengar till sina resor om de jobbade i Oslo. 

Respondenterna kan ses som nyttomaximerare, i enlighet med neoklassisk teori, 

eftersom de flyttade till den plats de trodde skulle ge dem högst nytta. Men 

nyttan behöver inte enbart handla om ekonomiska aspekter, vilket den 

ursprungliga ekonomiska neoklassiska teorin verkar utgå från. Nytta kan istället 

anses omfatta allt man värdesätter, exempelvis välavlönat jobb, umgänge med 

vänner och bekanta, och att få bo i en storstad. Här verkade den högsta nyttan 

vara en kombination av att kunna spara mycket pengar till sina resor (men 

kanske inte lika mycket som de hade kunnat göra i Nordnorge), flytta (långt) 

hemifrån där de hade möjlighet att känna större självständighet, samt att uppleva 

en storstad. En del svenska ungdomar som flyttar till Oslo verkar därmed även 

se själva Oslovistelsen som ett äventyr i sig. 
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Något som tydligt framkom av resultatet var att sociala nätverk hade stor 

betydelse för respondenternas beslut att flytta till Oslo. Enligt social 

nätverksteori kan feedback från tidigare migranter påverka individers 

migrationsbeslut (Mabogunje 1970, refererad i Boyle) och detta bekräftas även i 

denna studie. Att de flesta respondenter hade ordnat bostad genom sociala 

kontakter är tydliga exempel på hur sociala nätverk kan minska kostnaderna för 

migration, i enlighet vad bland annat Faist (2000) hävdar. Men resultaten här 

tyder också på att erbjudande av jobb eller bostad (många gånger genom sociala 

kontakter) kan vara avgörande för ett beslut att migrera och för val av tidpunkt. I 

några av fallen i denna studie kom erbjudandet om bostad redan innan 

respondenterna hade bestämt sig för var de skulle flytta, eller att ens flytta över 

huvud taget.  

Något annat som kan tänkas ha påverkat några av respondenternas beslut att 

migrera är det faktum att de flesta hade syskon som bodde eller hade bott utom-

lands. Att ha ett syskon som redan har erfarenhet av emigration gör kanske att 

det inte känns som ett överväldigande steg att själv flytta utomlands. Kanske 

finns det i vissa fall till och med individer som känner en viss press på sig, att de 

också borde resa eller flytta utomlands, om de har syskon som redan gjort detta. 

På sätt och vis kan kanske svenska ungdomars temporära migration beskrivas 

som kedjemigration, något som Price (1979) och Nyman-Kurkiala (1999) skrivit 

om. I fallet med Oslosvenskarna verkar det dock handla om en något mer mång-

dimensionell struktur än en ”kedja”, vilket med tanke på de sociala nätverkens 

betydelse kanske skulle kunna gå under benämningen nätverksmigration. 

5.2. Aspekter som påverkade Oslovistelsens längd 

Alla deltagare i studien hade bestämt sig redan innan de flyttade till Oslo att det 

endast skulle vara temporärt. De flesta stannade dock längre än planerat, vilket i 

de flestas fall berodde på att de trivdes bra och att de inte hade sparat tillräckligt 

mycket pengar. Att en respondent stannade flera år längre än planerat på grund 

av de befordringar han fick inom arbetet, visar att målet med en temporär flytt 

kan förändras över tiden. I detta fall övergick det från en vilja att resa till en vilja 

att bygga upp meriterande arbetslivserfarenhet, i enlighet med 

humankapitalsteori. 
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Respondenterna hade varierande förklaringar till skälen att flytta tillbaka hem 

igen. Några av dem nämnde att de flyttade hem ”för att det var planen” och att 

de var inställda på att det bara skulle vara tillfälligt. Att flytta hem för att man 

var inställd på det redan från början var ett svar som även förekom i Nyman-

Kurkialas (1999) studie. Alla respondenter i denna studie hade dessutom en 

ungefärlig tanke om hur länge de skulle vara kvar i Oslo, och många hade också 

planerat att resa efteråt. Detta tycks vara viktiga aspekter för beslut att 

återvandra.  

Enligt tidigare forskning handlar återvändande migration många gånger om 

avsaknad av familj och vänner på hemorten (Appleyard 1962a; 1962b, refererad 

i Bovenkerk 1974) och detta stämmer in på några av respondenternas svar. Detta 

innebär att sociala nätverk inte bara har betydelse för beslutet att emigrera, utan 

även för beslutet att återvandra. I ett av fallen spelade missnöje över 

arbetsförhållandena in i beslutet att flytta hem igen. Det kan även tolkas som att 

respondentens uppfattning om att man i Norge är dåliga på att integrera 

svenskar, och hans upplevelser av att norrmän inte tar svenskar lika seriöst som 

norrmän, påverkade det faktum att han inte längre ville bo kvar i Oslo. Även 

detta finns det stöd för i forskning kring återvändande migration: att man väljer 

att flytta tillbaka för att det inte blev som man hade tänkt sig, eller misslyckande 

när det gäller integration i det nya landet (Finnäs & Saarela 2007). Att 

respondenterna i denna studie flyttade hem från Oslo för att resa, när de hade 

sparat ihop tillräckligt mycket pengar, kan även tolkas som att de flyttade 

tillbaka eftersom deras mål var uppfyllt. 

5.3. Avslutning 

Med denna studie hoppas jag ha ökat förståelsen för unga svenskars beslut att 

flytta till Oslo för att arbeta, hur de upplever sin tid där, samt vad som kan 

påverka deras beslut att återvända. Något som kan konstateras är att 

migrationsbeslut är komplexa och flerdimensionella processer, som både 

påverkas av anledningar att flytta från en plats, samt omständigheter på en 

annan destination som lockar. Detta stödjer push-pull-teorin. Ingen 

migrationsteori som jag har påträffat verkar ensamt kunna förklara de komplexa 

beslutsprocesser som respondenterna beskrev. Det har däremot visats här att 

delar av ett flertal teorier kan hjälpa till att förklara de flesta aspekter av ungas 

svenskars temporära arbetsmigration. Att ekonomiska aspekter är viktiga för 
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migrationsbeslut är känt sedan länge. Men att en önskan om att resa kan inverka 

på ett migrationsbeslut är något jag hittills inte funnit i tidigare forskning. Att 

det finns mycket forskning kring migration gör det dock omöjligt att inom 

ramen för en kandidatuppsats ta del av all för studien relevant forskning.  

Frändberg (2013) kom i sin studie fram till att människor som bott utomlands 

som unga i högre utsträckning lever internationella liv i framtiden än de som 

inte gjort det. Detta menar hon beror på de internationella kontakter man knyter 

när man bor utomlands. Vad som också har påvisats här är att migration och 

turism kan vara nära förbundna i dagens västerländska kontext, på så sätt att 

resedrömmar kan trigga arbetsmigration. Dessutom verkar den temporära 

arbetsmigration som här undersökts verkar även ha vissa likheter (framförallt en 

självständighetsaspekt) med ungas långväga och långvariga resande som det 

forskats kring. Framtida forskning skulle därför kanske kunna dra fördel av att 

integrera turism i migrationsforskning, och vice versa. 

Ambitionen med denna studie var från början att även inkludera fler aspekter 

som jag ställde frågor om i intervjuerna, till exempel respondenternas tankar i 

efterhand om Oslovistelsen, vad den har gett dem samt och hur de tänker kring 

framtida migrationer. Dock har det varken funnits tid eller utrymme att 

analysera och tolka dessa här. Det skulle däremot finnas möjlighet att i en annan 

studie belysa detta utifrån det material som finns.  

Det hade varit önskvärt att i denna studie även intervjua personer som inte flyttat 

till sin hemort efteråt. När det gäller urvalets påverkan på resultatet, kan det 

hända att andra svar hade framkommit från personer som har bott i Oslo men 

som sedan flyttat vidare till någon annan plats än sin hemort. I dessa fall skulle 

migrationen till Oslo kanske inte enbart ses som en temporär migration, utan 

kanske snarare som en del i en cirkulär migration. Om man endast hade varit ute 

efter att undersöka beslutet att flytta till Oslo, hade även respondenter som 

fortfarande bor kvar i Oslo kunnat intervjuas. Även dessa hade kunnat ha andra 

argument till varför de flyttade dit, än de som framkommit i denna studie. Dock 

hade det då inte med säkerhet varit fråga om temporär migration, vilket var det 

fenomen som denna studie syftade till att undersöka. 
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En annan tanke i efterhand är att en del av de resultat som framkom i denna 

studie troligtvis inte hade framkommit i en kvantitativ studie. Exempelvis den 

beskrivning Erik gjorde av varför han trivdes mindre bra i Oslo mot slutet, och 

missnöjet över arbetsförhållandena, hade kanske varit svåra att fånga med en 

enkätundersökning. Likaså hur några av respondenterna resonerade med sig 

själva när det gällde val av destination. En enkätundersökning bland unga 

svenskar som bor eller har bott i Oslo skulle däremot kunna komplettera en 

intervjustudie som denna, och bidra till att man skulle kunna generalisera 

resultaten på ett sätt som inte är möjligt med en begränsad intervjustudie.  
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6. SAMMANFATTNING 

I denna uppsats har unga svenskars beslut att flytta till Oslo belysts, samt 

aspekter som påverkade Oslovistelsens varaktighet. Detta gjordes genom 

djupintervjuer med tre unga män och tre unga kvinnor från Västerbotten, som 

alla flyttade temporärt till Oslo i åldrarna 19-21. Två av dem flyttade själva till 

Oslo, två flyttade med en partner och två av dem med vänner. 

Resultatet visar att det var viktigt för beslutet att flytta till Oslo att känna till att 

det var enkelt att få jobb och att lönerna var höga i Oslo. Detta eftersom de flesta 

respondenter ville spara ihop pengar för att sedan kunna resa. Att flytta till 

Norge framstår därmed bland annat som ett medel för att förverkliga de egna 

resedrömmarna. Om detta är fallet för många andra unga som flyttar till Norge 

för att jobb, innebär det att det finns en temporär arbetsmigration som i vissa fall 

föregår unga svenskars resande i världen. Att spara ihop pengar till resor var till 

en början det huvudsakliga målet för alla utom en respondent, vars huvudsakliga 

anledning till att flytta till Oslo var för att få en utmaning. Hon ville se hur hon 

klarade sig själv i ett nytt land där hon inte kände någon, innan hon åkte själv på 

längre resor. 

De flesta respondenter uttryckte att de innan Osloflytten ville flytta hemifrån. 

Beslutet att flytta långt hemifrån kan ses som en vilja att bli mer självständig och 

som ett steg in i vuxenvärlden, i enlighet med forskning om ungas övergång till 

vuxenvärlden. Att flytta till en storstad ansågs attraktivt av de flesta 

respondenter och detta påverkade beslutet att flytta till Oslo istället för andra 

mindre platser i Norge. Det som lockade med att bo i en storstad var 

blandningen av nationaliteter, större anonymitet, och ett större nöjesutbud. Det 

framgick även att sociala kontakter var viktigt eller avgörande för fem av sex 

respondenters beslut att flytta till Oslo. Alla hade hört från vänner eller bekanta 

att det var enkelt att få jobb och att lönerna var höga i Oslo. Fyra av 

respondenterna ordnade bostad genom sociala kontakter innan de flyttade. En 

respondent fick även jobb innan avresan, genom sin syster. Detta bekräftar att 

sociala nätverk är viktiga vid migration eftersom tidigare migranter förser 

potentiella migranter med information, samt kan bidra till att minska 

kostnaderna för migration. 
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Samtliga respondenter trivdes bra i Oslo, mycket på grund av de människor de 

umgicks med samt att det fanns mycket att göra i Oslo. Att de hade gott om 

pengar, trivdes med sitt jobb och bodde bra var andra anledningar som framkom. 

Den respondent som bodde längst i Oslo trivdes mindre bra mot slutet, vilket 

berodde på att han tyckte att Norge var dåligt på att integrera svenskar och att 

han inte tyckte att norrmän tog svenskar lika seriöst. Alla respondenter hade 

bestämt i förväg att Oslovistelsen endast skulle vara temporär. De hade alla en 

ungefärlig tanke om hur länge de skulle stanna, men alla förutom en stannade 

längre än planerat. 

Anledningarna till att respondenterna sedan flyttade hem varierade, men alla 

hade hela tiden varit inställda på att vistelsen endast skulle vara tillfällig. Det 

långa avståndet hem och avsaknad av familj och nära vänner var en av 

förklaringarna som framkom, och detta är även enligt tidigare 

migrationsforskning också en vanlig orsak till återvandring. Andra förklaringar 

till återvändandet var att respondenterna hade bestämt att de skulle ut och resa, 

att de ville börja studera (i Sverige), att de ville tillbaka till ett sommarjobb på 

sin hemort eller att det var ett gemensamt beslut, som togs tillsammans med 

vänner, att flytta hem. För en respondent var det missnöje över arbetssituationen 

som fick honom att bestämma sig för att flytta från Oslo. De flesta respondenter 

åkte ut och reste efter att de flyttat tillbaka till Sverige. För några nedtonades 

önskan om att resa, och för en kom målet med Oslovistelsen istället att handla 

om att bygga upp meriterande arbetslivserfarenhet. Detta visar att temporära 

migranter även kan finna nya mål med sin tid på den nya platsen. 
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BILAGA 1: INTERVJUMANUAL 

Bakgrund: 

- Ålder? 

- Uppvuxen i? 

- Sysselsättning nu? 

- Sysselsättning innan du flyttade till Oslo? 

- Föräldrar akademisk examen?  

- Antal syskon, vilken i ordningen är du? 

(Om syskon: hade de bott utomlands innan du flyttade till Oslo?) 

- Civilstatus?   Innan Oslo? 

- Kan du berätta lite om din flyttningsbakgrund innan du flyttade till Oslo? 

(Flyttat runt med familj eller själv?) 

- Hade du rest mycket i världen innan du flyttade till Oslo (med vänner, familj)? 

Innan flytten till Oslo – beslutsprocessen: 

- Kan du berätta om hur idén om att flytta till Oslo växte fram? 

- Hur länge hade du funderat på det? 

- Kände du eller visste du någon som redan bodde eller hade bott i Oslo när du 

bestämde dig för att flytta dit? 

- Vilka faktorer spelade in för dig när du bestämde dig för att flytta till Oslo? 

(Både i Sverige och Norge) Fanns det någon orsak som var viktigare än de 

andra? 
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- Funderade du mellan olika alternativ? Vilka? (Flytta till andra ställen i Norge? 

Andra länder? Stanna kvar och jobba eller studera?) 

- Varför blev det just Oslo? 

- Flyttade du själv eller med någon/några? Vilka då isåfall? 

(Följdfråga om åkte med någon: Vem var drivande?)  

(Följdfråga: Tror du att du hade flyttat dit även om dina kompisar inte hade 

flyttat dit?) 

Mål och förväntningar: 

- Vad hade du för förväntningar innan du åkte? 

- Hade du något mål med din Oslovistelse, och i så fall vad? 

-När flyttade du till Oslo? 

Jobb och bostad: 

-Hade du ordnat jobb innan du åkte? 

-Hade du ordnat bostad innan du åkte?  

(Om ja: var det viktigt att veta att något av dessa var ordnat innan du åkte?) 

-Hur ordnade du bostad? (Svenska föreningen?) 

- Kan du berätta hur det gick till när du skaffade jobb? (Vad jobbade du med?) 

- Hade du samma jobb hela tiden?  

-Lön? Anställningsform? Arbetstider? 

-Hur uppfattar du att norska arbetsgivare ser på svenska ungdomar som 

arbetskraft?  



 

50 
 

I Oslo: 

- Trivdes du i Oslo? 

- Motsvarade livet i Oslo dina förväntningar? 

-Vilka umgicks du med när du bodde där? 

Flytta tillbaka: 

- Hade du bestämt dig redan innan du åkte till Oslo att du någon gång skulle 

flytta tillbaka? 

- Hade du i förväg bestämt dig för, eller hade du någon tanke om, hur länge du 

skulle stanna? 

- När flyttade du tillbaka? 

- Vad var det som fick dig att bestämma dig för att flytta tillbaka? 

- Var det fler kompisar som hade flyttat eller skulle flytta tillbaka till Sverige?  

Efteråt: 

- Vad gjorde du när du kom tillbaka till Sverige? (Reste? Började plugga/jobba 

direkt?) 

- Har du rest efteråt, och var isåfall? 

- Har du bott, eller skulle du kunna tänka dig att bo utomlands igen? 

- Vad känner du, såhär i efterhand, att Oslovistelsen har gett dig? 

- Tack så mycket, det var alla frågor jag hade. Är det något du själv vill tillägga, 

eller något du har kommit på i efterhand?  

 


