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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka unga svenskars anledningar samt erfarenhet av migration från 

Sverige till Barcelona, Spanien, och såvida de kan tänka sig att permanent bosätta sig utomlands. 

Forskning inom migration finns det gott om, dock saknas kvalitativa studier som fokuserar på 

svenska ungdomars motiv till utlandsflytten. Studiens teoretiska ramverk bygger på fyra 

perspektiv; ”Push-pullteorin” som handlar om olika faktorer som har dragit individen till den nya 

orten samt ifrån ursprungsorten, ”socialt nätverksteorin” som behandlar frågan om huruvida ens 

kontaktnätverk kan påverka beslut inför en sådan flytt, ”platsanknytningar” som berättar om hur 

vi känner inför olika platser och hur pass mycket man känner en anknytning till platsen ifråga sett 

ur olika dimensioner, samt ”identitet” där jag undersöker om informanternas identitetsbygge kan 

vara en drivkraft i beslutsprocessen. Studiens data består av 8 informanter som har intervjuats i 

Barcelona. Samtliga informanter är svenska kvinnor och män mellan 21–28 år. Studien visar att 

anledningen till deras flytt till Barcelona var att de behövde en ny start i livet. De ville hitta sig 

själv, utvecklas samt få uppleva något mer, något nytt. De förklarar att de flyttade ifrån Sverige 

för att få kunna vara vem man vill och göra vad man vill utan en massa normer som begränsar 

ens handlingsutrymme. Push-faktorer dominerade således i beslutsfattandet. Sociala 

nätverksteorin verkar ha en stor påverkan på deras flytt då alla har flera vänner som har flyttat 

utomlands. Nästan alla kunde tänka sig att permanent bosätta sig utomlands och det som då 

skulle vara den främsta orsaken var om de skulle inleda ett förhållande med någon som bor i 

utlandet. En annan anledning skulle vara jobbet/karriären. 
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1. Inledning 

En längtan efter att få träffa den sanna kärleken, en extra merit på CV:t, den exotiska kulturen 

eller helt enkelt tanken av att slippa den långt pågående kylan hemma i Sverige. Vad är det som 

lockar unga svenskar att ta sitt pick och pack för att bege sig ut på ett äventyr i ett annat land än 

Sverige? Många kulturer, samhällen och övriga grupper, exempelvis sådana baserade på klass 

och kön, har en viss mall att utgå ifrån när man tar stora val i livet. I vissa fall följer man helst 

denna kulturella mall med avsikt att inte avvika från samhället. Men våra livsöden är inte skrivna 

på sten. Många gillar utmaningen att avvika från de ”vanliga” stegen i livet. Vissa behöver fly 

från sin vardag eller helt enkelt se och upptäcka nya kulturer. Andra följer efter sin stora kärlek. 

Benägenheten att migrera tenderar att vara högst bland unga människor enligt United nation 

(2011: 1). 

Tack den vare den utvecklade informationstekniken har det blivit så mycket enklare att vara 

rörlig mellan olika länder psykiskt. Genom att t.ex. kolla på filmer på nätet om diverse länder så 

kan detta bidra till ett öppnat intresse för att besöka samtliga länder fysiskt. Man har lättare att 

uppnå kunskap vare sig det handlar om att ta reda på information om länder, söka jobb via 

diverse hemsidor eller söka efter de billigaste resorna mm. Individens möjligheter att överbrygga 

geografiska avstånd har - tack vare bland annat globaliseringen - förändrats genom historien. Att 

studera och arbeta utomlands är inte lika svårt idag som det var förr. Frändberg och Vilhelmson 

(2005) skriver i sin bok ”Rörlighetens omvandling: om resor och virtuell kommunikation” att ” 

Många unga betraktar internationell erfarenhet som ett självklart, och av omgivningen – till 

exempel framtida arbetsgivare – förväntat inslag i vuxenblivandet” (Frändberg och Vilhelmson, 

2005: 28). 

Enligt hämtade uppgifter från SCB (2017) har det ökat från ca 9000 svenskar i snitt per år mellan 

20 - 30 år från hela riket som flyttade utomlands mellan åren 2001 - 2005, till ca 18 000 i snitt per 

år i samma ålderskategori mellan åren 2006 - 2016. Det är en ökning på ca 9000 individer. 

Samtliga uppgifter är på bas av individer vilka är registrerade under obefintligregistret, d.v.s. 

individer som har oavbrutet under två års tid varit folkbokförda under rubriken "Utan känd 

hemvist" (Statistiska centralbyrån, 2017). Alltså är det ytterst sannolikt att siffrorna är betydligt 

http://www.scb.se/
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mycket högre om man inkluderar de som bor utomlands i mindre än två år samt de som 

fortfarande står skriva på sin hemadress i Sverige under den tiden som de bor utomlands. 

Westling (2012) skriver i sin studie att utvandringen bara ökar med åren. Sedan 1960-talet har 

antalet utvandrade mer än tredubblats hävdar Westling. Han nämner även att det inte finns någon 

heltäckande statistik över antalet svenskar bosatta i andra länder då de flesta flytten inte 

registreras (Westling, 2012: 2). 

Samtliga befintliga siffror tyder på att det finns ett ökande intresse bland unga svenskar att flytta 

utomlands. Vad just denna ökning av siffror handlar om är dels vad jag med denna studie har som 

avsikt att ta reda på, dvs. vad är det som driver unga svenskar att emigrera till andra länder idag. 

Detta är ett ämne som det till stor del saknas forskning kring. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genom intervjuer undersöka unga svenskars motiv till och 

upplevelser av sin migration till utlandet samt studera huruvida de kan tänka sig att permanent 

bosätta sig utomlands. För att bringa klarhet i detta har följande frågeställningar formulerats: 

- Vilka motiv eller anledningar anger intervjupersonerna till varför de väljer flytta 

utomlands? 

- Hur upplever intervjupersonerna tillvaron i landet de migrerat till i jämförelse med det 

tidigare livet i Sverige?  

- I vilken utsträckning uppfattar intervjupersonerna att flytten är permanent eller tillfällig? 

1.2 Avgränsningar 

En avgränsning är att selektionen av intervjupersoner utgörs av unga män och kvinnor i åldern 

21–28 år som är födda och uppvuxna i Sverige. Jag har även begränsat studien till individer som 

har bott i utlandet i minst tre månader för att de ska ha hunnit få en uppfattning om hur det är att 

bo utomlands snarare än att enbart ha en semesterkänsla, samt för att de ska ha hunnit reflektera 

över om de kan tänka sig att bo kvar i utlandet under en längre period eller permanent, eller om 

de hellre vill flytta tillbaka hem till Sverige. Studien är även begränsad till svenskars migration 
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till staden Barcelona. Samtliga intervjuer har gjorts i Barcelona med ungdomar som är bosatta i 

Barcelona. Ungdomar i även andra städer och länder hade studerats om det funnits tillräckligt 

med tid och resurser. 

2. Teori och tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera teoretiska utgångspunkter. Det teoretiska ramverket grundar sig i 

push & pull teorin, social nätverksteori, platsanknytning samt identitet. Sedan följer ett avsnitt 

som redogör för tidigare forskning, både nationella samt internationella forskningar. 

2.1 Push-pull teori 

Lee (1966) har utvecklat en migrationsteori som publicerades i en artikel som heter A theory of 

migration. Han har utgått ifrån Ernest George Ravensteins push-pull teori som skapades 1885, 

som han i sin tur har utvecklat och anpassat till det mer moderna samhället. Han har delat upp 

den beslutsfattande processen kopplad till migration i fyra olika faktorer. Dessa är; 

1. Faktorer associerade med ursprungsorten. 

2. Faktorer associerade med den nya orten. 

3. Mellanliggande hinder. 

4. Personliga faktorer (Lee, 1966: 50) 

Med hjälp av dessa har Lee skapat en modell som illustreras i figur 1 (se nästa sida) där 

plustecknen står för faktorer som individen anses vara positiva och lockande och minustecknet 

står för det motsatta. Nolltecknen står för faktorer som individen är likgiltig inför. Det som ligger 

mellan ursprungsorten och den nya orten kallar Lee för mellanliggande hinder. Han menar att 

plus- och minustecknen är inte helt avgörande för själva flytten, utan det kan även förekomma 

hinder som gör att man – trots flera plustecken på den nya orten – inte har möjlighet att flytta dit. 

Dessa orsaker kan bland annat vara ekonomiska skäl eller distansen. Lee förklarar även att en 

faktor som kanske anses som lockande för en person kan anses som något negativt för en annan. 
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Därför är det svårt att skapa en modell som gäller för alla migranter. Han menar dock att man kan 

göra en genomsnittlig beräkning för en viss grupp av människor (Lee, 1966: 50). 

Figur 1. (Hämtad från Everett Lees A theory of migration, 1966) 

 

 

Jag har valt att utgå från bland annat den här teorin eftersom den tillhandahåller en diskussion om 

de direkta orsakerna till varför människor väljer att migrera, vilket är syftet med denna studie. 

Däremot så tycker jag inte att den täcker ett fullkomligt perspektiv på migration och dess orsaker, 

då jag även anser att yttre faktorer kan ha en påverkan på sådana beslut. En sådan rimlig faktor 

skulle kunna vara ens sociala nätverk, dvs att en eller flera personer i ens omgivning har flyttat 

utomlands och har motiverat individen att göra detsamma. Därför har jag valt att även tillämpa 

mig av social nätverksteori. 

2.2 Social nätverksteori 

En rad forskare har tillämpat social nätverksteori i sina studier av migration, oftast när man talar 

om migrationsrörelse, eller migrationsmönster. Social nätverksteori - i förhållande till migration – 

fokuserar på det nätverk man besitter och hur samtliga relationer inom detta nätverk kan påverka, 

eller underlätta ens beslut inför en flytt. Detta främst med hjälp av informationsspridning 

(Nyman-Kurkiala, 1999: 39). Faist (1999) förklarar att informationen har en avgörande roll för 

själva beslutet av utlandsflytten. Han hävdar att informationen från bland annat vänner eller 

familj kan underlätta för en att få jobb och/eller boende, på så sätt att dessa har tidigare migrerat 

till destinationen och kan därmed förse en med användbara resurser (Faist, 1999: 63). Boyd 
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(1989) hävdar att det sociala nätverket är av stor betydelse för studier inom internationell 

migration. Hon menar att samtliga nätverk är informationsledningar och de fungerar även som 

sociala och ekonomiska stöd (Boyd, 1989: 639). Migrationskedja är ett begrepp som utmynnar i 

social nätverksteori, vilket innebär att migranter påverkar senare migranter att flytta till den orten, 

och med tiden så bildas det en sorts kedja som består av migranter som på ett eller annat sätt är 

länkade till varandra (Nyman-Kurkiala, 1999: 18-19). Coleman (1988) skriver om socialt kapital 

och framhäver vikten av sociala relationer. Han skriver ”An important form of social capital is 

the potential for information that inheres in social relations. Information is important in providing 

a basis for action” (Coleman, 1988: 104). 

Då det har visat sig under studiens gång att alla informanter har en eller flera vänner och bekanta 

som bor eller har bott utomlands, så har det blivit intressant att studera huruvida detta har 

påverkat deras beslut inför flytten. Även om det inte har behövt vara just orsaken till flytten så 

kan det ha fungerat som en motivation till en flytt till utlandet. 

2.3 Platsanknytning 

Scannel och Gifford (2010) har i en artikel beskrivit begreppet platsanknytning vilket definieras 

som det som håller ihop individen och dess betydelsefulla miljö/plats. De har delat upp begreppet 

i tre olika dimensioner; den personliga, den psykologiska samt platsen. Den personliga hänvisar 

till den individuella eller kollektiva betydelsen. Den psykologiska beskriver de affektiva, 

kognitiva samt den beteendemässiga delen. Platsen hänvisar till det rumsliga och de fysiska 

elementen. De menar att man får en starkare anknytning till en plats om man har fått uppleva 

positiva erfarenheter till den platsen som tex träffa sin partner eller andra händelser som bidrar till 

personlig utveckling. Dessa upplevelser skapar en mening och därmed ger en speciell anknytning 

till platsen (Scannel & Gifford, 2010: 2). 

Malmberg m.fl. (2005) har studerat platsanknytning bland unga vuxna (18-40 år) i Sverige där 

han kom fram till att det viktigaste är hur pass nöjd man är med sitt boende, och det som är 

avgörande för hur en trivs med sitt boende är läget, platsen och de sociala kontakterna (Malmberg 

m.fl., 2005: 64). Han skriver att den ökade rörligheten har gjort att man på ett lättare sätt kan 

flytta till ett land och sedan lätt flytta tillbaka, utan att förlora relationen man har till den plats 
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som man har starka band till. Detta gör att platsanknytning har en annan betydelse idag än förr, 

då man förr var mer bunden till den plats man var bosatt i. Han förklarar att samtliga 

flyttningsmönster har haft en påverkan på samhället och dess förändringar (Malmberg m.fl., 

2005: 4). Guiliani (2003) hävdar att platsanknytningar fyller en viktig funktion i individens 

identitet samt fyller även livet med en mening, värde och mål. Hon förklarar att de känslor vi 

upplever för vissa platser samt för de grupper som platserna ”står för”, tex familjen eller vänner i 

ens hem, kollegor på jobbet och grannar i grannskapet, har en positiv effekt på hur man definierar 

sin identitet (Guiliani, 2003:137). En tanke om huruvida ungdomar flyttar till andra länder för att 

hitta sig själva samt jobba på sin identitet har varit dominerande i bakgrunden till denna studie. 

Därför har det varit ytterst intressant att undersöka om platsen/landet har haft en viktig funktion i 

beslutet av flytten. Men hur definieras då begreppet identitet i denna studie? 

2.4 Identitet 

Identitet är ett begrepp som används ofta inom sociologin. Det är besläktat med en rad andra 

begrepp såsom jaget och personlighet, men dessa begrepp inordnas oftast under psykologiämnet. 

Hammarén beskriver identitet som vem man uppfattar att man är (Hammarén, 2009: 8). Alsmark 

(1997) förklarar att identitet handlar om hemmahörande, i någon grupp eller i vårt egna inre, dvs. 

både på ett personligt och kollektivt plan. Han förklarar att identitet är något som man skapar, 

både inom sig själv och även i samspel med andra. Kontinuitet är en viktig del av framväxten i 

sin identitet, dvs. att vara densamma som igår (Alsmark, 1997: 9-10). Giddens (1999) skriver i 

sin bok ”Modernitet och självidentitet” om hur det moderna samhället påverkar individens 

identitetsprocess. Han förklarar att förr i tiden så var allt mer eller mindre oförändrat från 

generation till generation, dvs. att traditionen avgjorde ens identitet, tex när man ansågs som 

vuxen. Men samhället idag utgörs av mer flexibilitet, där det inte finns tydliga ramar för hur ens 

liv ska utformas, och våra öden kan förändras i form av tex skilsmässor, där man på nytt måste 

konstruera självet och självkänslan (Giddens, 1999: 45). Identitet är därmed något rörligt, något 

föränderlig. Det finns tex inte bara en manlig identitet. Det finns stereotyper av vad som är 

manligt och kvinnligt, men idag har vi möjlighet att välja vem som tex ska stanna hemma med 

barnen (Hammarén, 2009: 13-14). Bauman (1996) har skrivit om begreppet i sin artikel ”From 

pilgrim to tourist” där han jämför det moderna samhället med förr i tiden och upplyser 
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problematiken med identitet i vårt moderna samhälle. Han förklarar även att när man är osäker på 

var man hör till så tänker man på identitet. Man är osäker på var man ska placera sig bland alla 

olika möjliga stilar och beteenden, man blir osäker på om man har gjort rätt val, dvs om 

omgivningen finner ens val som korrekt så det inte sker någon förvirring i samspelet mellan 

varandra. Det är där identitet kommer in i bilden så man slipper känna denna sorten av förvirring 

och osäkerhet. Den ger dig en slags trygghet i vem du ska vara och hur du ska bete dig. Han 

använder ofta ordet pilgrim som en metafor och menar att man såg sitt liv som en vandring mot 

mening och identitet, likt en pilgrim. ”Livet är som en serie tillfälliga flyttningar där mening söks 

i flykten” (Bauman, 1996, refererat i; Alsmark, 1997: 14).  

2.5 Tidigare forskning om ungas migration 

Det har gjorts en rad studier som behandlar emigration. Flertalet av dessa har studerat andra än 

svenskars flytt till utlandet och de flesta av de studier som utgår från svenskarnas flytt utomlands 

har inte avgränsat sin studie till ungdomar, utan man har då oftast studerat alla svenskar i alla 

åldrar. Många av de som har studerat just unga svenskars flytt till utlandet har inte haft som fokus 

att undersöka anledningar till individernas flytt, utan andra frågeställningar har stått i fokus. Här 

nedan presenteras en del studier som jag anser har utifrån denna uppsats relevanta resultat vad 

gäller unga svenskars utlandsflytt. Sedan följer en presentation av internationella studier. 

Irenius och Levy behandlar denna fråga i sin bok (2002) där de har begränsat sitt urval till 

ungdomar. Denna bok är skriven som en dokumentär där författarna har intervjuat ett flertal unga 

svenskar som har bott i utlandet. Man har dock inte kopplat bokens innehåll explicit till 

vetenskapliga teorier. Det finns dock en systematik i undersökningen varför den har inkluderats i 

detta avsnitt. Man kan identifiera ett mönster i ungdomarnas svar i boken såtillvida att många 

använder sitt utlandsflytt som en flykt från någonting i Sverige. Man söker sig till en frihet från 

att få vara någon annan än den man är hemma i Sverige. Många av ungdomarna ser att de 

kommer att återvända till Sverige någon dag och upplever sin tillvaro i utlandet som en 

mellantillvaro. 

Frändberg (2014) har skrivit en artikel om ungdomars mobilitet och har undersökt den 

internationella temporära migrationen bland svenska ungdomar. En utav slutsatserna var att de 
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ungdomar som hade rest och bott utomlands även i sin vuxna ålder hade levt ett mer 

internationellt liv, jämfört med de som inte hade bott utomlands i sin ungdom. Flera utav 

anledningarna till varför samtliga ungdomar reste och bodde utomlands var att de sökte att byta 

miljö, studera samt arbeta. De dominerande bland utlandsstudenter var de som är runt 25-

årsåldern, och de som reste för att arbeta var en snäppet yngre målgrupp.  

Cairns (2014) har skrivit en artikel i tidskriften International Migration om den ekonomiska 

krisen och ungas mobilitet i Irland. Man har tagit hjälp av 400 studenter runtom i Irland för att 

studera detta med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultaten visade att 62% 

av ungdomarna har som avsikt att flytta ut från Irland. Han skriver att det som påverkar dessa 

ungdomars val i sin flytt är föräldrarnas yrkesroll och dess bakgrund samt huruvida föräldrarna 

har uppmuntrat eller varit emot ett utlandsflytt. Här kan man se att det sociala nätverket, dvs 

föräldrarna i detta fallet har haft en roll i beslutsfattande. Han sökte veta huruvida den 

ekonomiska krisen hade för roll i deras beslutsfattande och fann att krisen inte hade haft någon 

roll i det, utan det avgörande var av mer personliga skäl. Ca 81% av dessa ungdomar hade som 

planer på att bo utomlands endast under en temporär period, dvs inte permanent.  

Hadler (2006) kom dock fram i sin studie att ekonomiska skäl var en stor faktor i ungdomars val 

inför ett utlandsflytt där han studerade ca 7000 respondenter från 15 olika länder i Europa. Han 

förklarar även att ju större familj desto större vilja att flytta. En annan bidragande faktor i valet 

var strävan efter ett bättre socialt liv. 

Yoon (2014) har med hjälp av intervjuer studerat 30 ungdomar från Sydkorea som har flyttat till 

Kanada för att arbeta. En av slutsatserna var att motiven till utlandsflytten var att jobba på sig 

själv, finna sin identitet samt att utvecklas som person. Även Grabowski och Wearing (2014) har 

kommit fram till samma slutsats i sin studie, dvs. att personlig utveckling är det primära 

motivationen till ett utlandsflytt för ungdomar mellan 18 - 20 år. För de lite äldre (20-30 år) var 

det dock inte samma faktorer som fungerade som den främsta motivationen. För den 

åldersgruppen handlade det om att samla på sig erfarenheter för att främja sin karriärsutveckling 

eller bara för att kunna pricka av ännu en reserfarenhet. Men Huong T. Bui (2016) menar att den 

personliga utvecklingen fungerar som motivation för de resande unga, inte för de som har som 

avsikt att flytta till utlandet. Hans studie baseras på ungdomar från Japan. 
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Mendoza och Ortiz (2016) har studerat 27 ungdomar som studerar i universitet i Barcelona. Deras 

avsikt var att undersöka studenternas motiv till utlandsflytten, deras upplevelser av flytten, samt 

upplevelsen av staden Barcelona. Motiven var personlig utveckling samt för att hitta sig själv. 

Många förklarade att föräldrarnas uppmuntran samt stöd var till stor hjälp i deras beslutsfattande. 

Deras upplevelser av flytten var att de kände en känsla av frihet, men vissa kände även en 

hemlängtan. Att de hittade sig själva samt utvecklade sin egna identitet under flytten. De tyckte 

att Barcelona var en avslappnad samt informell stad, en trygg och dynamisk stad med en bra 

levnadsstandard. De ansåg även att Barcelona var en multikulturell samt bekväm stad där man 

kan hitta det mesta inom gångavstånd. Respondenterna som hade sitt hemland i Europa ansåg att 

det var lätt att känna sig hemma i Barcelona då de kunde till en låg kostnad åka hem och hälsa på 

relativt ofta. Vissa trodde inte att de skulle permanent bosätta i endast ett land då ekonomiska och 

yrkesförutsättningar ständigt förändras, medan andra var tvungna att återvända till sitt hemland 

då de annars skulle få betala tillbaka allt stipendium som de hade fått. De flesta förklarade att 

samtliga framtidsplaner måste de diskutera med sina partners, men att de är villiga att flytta 

vidare om deras partner har fått en möjlighet gällande sitt yrke i ett annat land. 

Det som är gemensamt för de flesta studier är att motiven till flytten är oftast av personliga skäl, 

där man vill jobba på sig själv som person, finna sin identitet, hitta sig själv samt utvecklas. Det 

kan även handla om att utveckla sig själv i sin yrkesroll eller genom studier. Det som kan skilja 

samtliga studiers resultat åt är huruvida man väljer att söka ett djup eller inte. Exempelvis 

Frändberg (2014) kom fram i sin studie att respondenterna ville byta miljö, studera samt arbeta, 

men söker man ett djup så vill man förstå varför de tex vill studera eller arbeta i ett annat land än 

deras nuvarande bostadsort/land, eller varför man vill byta miljö. Hadler (2006) var den som hade 

det mesta avvikande resultatet där ekonomin var den största faktorn i samtliga respondenternas 

val inför ett utlandsflytt. Trots att Cairns (2014) hade undersökt samma sak, dvs huruvida 

ekonomin hade haft en roll i beslutsfattandet av utlandsflytten så hade han kommit fram till det 

motsatta, att det inte alls hade haft en roll i det. 
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3. Metod och data 

3.1 Metodologisk ansats 

Jag valde att tillämpa mig av en kvalitativ analys då jag ville söka efter ett djup i mitt material, då 

studiens syfte är att undersöka unga svenskars motiv till och upplevelser av sin migration till 

utlandet samt studera huruvida de kan tänka sig att permanent bosätta sig utomlands, snarare än 

en bredd som man ofta gör vid kvantitativa studier (Bryman, 2002). Holme och Solvang (1997) 

menar att kvalitativa undersökningar bidrar till en närhet mellan forskaren och informanterna 

vilket gör att man som forskare får det lättare att förstå individen och dess livsvärld (Holme och 

Solvang, 1997: 79). Den typ av kvalitativ, metodologisk ansats som har legat till grund för denna 

studie är fenomenologin. Den fenomenologiska ansatsen syftar till att undersöka individers 

upplevelser av ett visst fenomen. Inom samhällsvetenskapen har denna typ av ansats som fokus 

att se vad och om samtliga individer har gemensamma upplevelser och uppfattningar kring 

fenomenet som studeras (Creswell, 2007: 78). Kvale (1997) förklarar att man inom en 

fenomenologisk ansats söker förståelse för de sociala fenomenen utifrån individens egna 

perspektiv. Han förklarar att ”Fenomenologin har relevans för strävan att klargöra 

förståelseformen hos den kvalitativa forskningsintervjun, som ju fokuserar den mening som den 

intervjuade upplever i sin livsvärld (Kvale, 1997: 54). Det är just ur detta perspektiv jag söker 

förståelse för ungdomarnas beslut inför utlandsflytten. Det är deras verklighet och uppfattning om 

vad som fick dem att flytta som ligger i strålkastarna för denna studie. 

3.2 Urval 

När det kommer till kvalitativa studier är det omöjligt att satsa på en generalisering och 

representativitet då man oftast inte samlar in en massa siffror tagna ur ett stort urval. Istället 

fokuseras det rent generellt på att förstå informantens livsvärld. Med detta i bakgrund valde jag 

ett mindre urval för att hinna analysera varje intervju på en djupare nivå. 
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Studiens data består av intervjuer med åtta unga svenska i åldern 21-28. Jag har inte 

slumpmässigt valt samtliga informanter utan har, som det kallas, tillämpat mig av ett 

bekvämlighetsurval, detta just för att samtliga informanter passade den grupp som jag ville 

undersöka, dvs unga svenskar. Bryman (2002) förklarar att detta innebär att man väljer ut 

personer som är tillgängliga för sin studie genom att t.ex. fråga runt eller välja ut de som är 

närmast till hands. Jag hittade mina informanter genom mina vänner som är bosatta i Barcelona. 

Mitt så kallade sociala nätverk kom till nytta. Det är även värt att nämnas att endast två av mina 

åtta informanter har en eller två föräldrar som inte är födda i Sverige. 

Informant 1 är en man, <25 år och bott i Barcelona i ca 8 månader vid intervjutillfället, singel, 

född och uppvuxen i en småstad. 

Informant 2 är en man, <25 år och bott i Barcelona i ca 3 månader vid intervjutillfället, singel, 

född och uppvuxen i en storstad. 

Informant 3 är en kvinna, >25 år och bott i Barcelona i ca 6 månader vid intervjutillfället, singel, 

född och uppvuxen i en storstad. 

Informant 4 är en kvinna, >25 år och bott i Barcelona i ca 10 månader vid intervjutillfället, singel, 

född och uppvuxen i en storstad. 

Informant 5 är en man, >25 år och har bott i Barcelona i ca 1,5 år vid intervjutillfället, singel, 

född och uppvuxen i en storstad. 

Informant 6 är en kvinna, <25 år och har bott i Barcelona i ca 3 år vid intervjutillfället, singel, 

född och uppvuxen i en småstad. 

Informant 7 är en kvinna, <25 år och har bott i Barcelona i ca 3 månader vid intervjutillfället, 

singel, född och uppvuxen i en storstad. 

Informant 8 är en man, >25 år och har bott i Barcelona i snart 1 år vid intervjutillfället, singel, 

född och uppvuxen i en storstad. 

Att det endast blev åtta intervjuer med åtta ungdomar var ett aktivt val. Det valdes endast åtta 

med tanken på det begränsade omfånget på uppsatsen. Detta har bidragit till att jag på ett djupare 

sätt har kunnat analysera samtliga intervjuer. Dock så kan vi inte generalisera samtliga resultat till 

övriga ungdomar som flyttar utomlands med tanken på det ringa urvalet. 
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3.3 Genomförande och bearbetning 

Studien började i Sverige där jag forskade kring ämnet för att dels ta reda på hur mycket som har 

forskats kring detta ämne, samt för att hitta lämplig litteratur för denna studie. Jag begav mig kort 

efter till en av Spaniens mest populära stad, Barcelona. Jag hade bott där tidigare, så det kändes 

som ett givet val då Barcelona för mig har sedan länge känts som hemma. Jag sökte direkt efter 

lämpliga intervjupersoner och drogs direkt in i deras värld. Jag började med en deltagande 

observation där jag följde med dem på aktiviteter för att få en känsla av hur de lever samt vad de 

sysselsätter sig med här i Barcelona. Mest för att få en känsla av vad ett liv för svenska ungdomar 

kan se ut här och även för att observera för att hitta inspiration för frågor till intervjuguiden. 

Därefter tog jag kontakt med mina åtta utvalda informanter och frågade när och var det passade 

dem bäst för att genomföra en intervju. Jag valde att sätta tiden och platsen i deras händer för att 

de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Det fick bli hemma hos dem samt på en 

restaurang/bar på en uteservering i ett känt torg i centrala Barcelona. Med en kall öl eller kaffe i 

handen fick de besvara frågorna i en bekväm miljö. Samma frågor ställdes till alla informanter 

med öppna svarsmöjligheter, och i behov ställdes även följdfrågor för att få en mättnad i svaren. 

Denna typ av intervju, som kallas för semistrukturerad intervju, är lämplig att använda då man 

söker att förstå aktörernas livsvärld. Man ställer öppna frågor för att få dem att berätta så 

detaljerat som möjligt för att få så fylliga beskrivningar som möjligt. Detta för att göra det möjligt 

att försöka förstå hur aktören uppfattar sin verklighet (Justesen, 2013: 54). 

Varje intervju tog mellan 15 – 25 minuter och alla intervjuer är inspelade och transkriberade, 

vilket underlättar för en noggrannare analys då det är lätthänt att man glömmer bort vad som har 

sagts under intervjuerna. Intervjuerna började med frågor om deras bakgrund samt nuvarande 

sysselsättning. Intervjuerna fortsatte med mer ingående frågor om bland annat varför de valde att 

flytta utomlands, varför just Barcelona samt vart de tror sig befinna sig om 5 år respektive 15 år. 

Efter att ha transkriberat intervjuerna började jag analysera dem genom att läsa dem gång på 

gång, för att se om jag kunde hitta mönster i samtliga svar. Jag kodade materialet där jag delade 

upp intervjuerna i olika kategorier utifrån de mönster jag kunde hitta. Jag delade upp dem i olika 

teman som t.ex. ”kärlek”, ”jobb”, ”klimat”, ”varför inte Sverige” osv. Totalt blev det 9 olika 

teman där jag ordnade svaren under samtliga teman för att få en överblick på hela materialet. Nu 

kunde jag på ett lättare sätt läsa igenom svaren en efter en under varje tema och därmed analysera 
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på en smidigare plan. Därefter har jag arbetat parallellt med själva skrivningen och att bearbeta 

litteraturen (Justesen, 2013: 48 - 51). 

Jag utformade frågorna utefter vad jag bedömde var relevant för studien. Men jag skrev dem för 

fort och borde ha tagit min tid med dem. För nu i efterhand känner jag att jag hade kunnat ställa 

bättre frågor. Däremot så var tanken att det skulle fungera som en slags metod, d.v.s. att låta dem 

berätta kring några intressanta områden och sedan i efterhand se vad man kan få ut av svaren. Så 

ett misstag var det kanske inte, men hade jag fått göra om den hade jag nog ställt en eller två 

frågor till, utöver de som jag redan har ställt. Studien genomgick alltså en induktiv process där 

forskaren inte utgår ifrån en teori utan istället drar slutsatser på grundval av empiriska data, i 

detta fall intervjuer (Bryman, 2002). 

3.4 Etiska överväganden 

Under min insamling av data har jag utgått ifrån de fyra huvudkrav på forskning - när det 

kommer till etik – som Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat. Dessa fyra krav är; 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att 

sammanfatta dessa kraven kort handlar det om att man bör informera sina informanter om 

forskningens syfte, vad man ska använda samtliga insamlade data till, att informanterna får själva 

välja om de vill delta och att de även får upphöra intervjun närsomhelst. Man ska endast använda 

det insamlade materialet och de personliga uppgifterna i forskningsändamål och samtliga 

uppgifter om informanterna ska ges konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag informerade mina intervjuobjekt om syftet med studien, talade om för dem innan intervjun att 

de kan avbryta närsomhelst. Jag frågade även dem om de tyckte att det var okej att använda deras 

fullständiga namn. De två första tyckte att det gick bra. För att vara på den säkra sidan 

informerade jag dem om att denna studie kommer att publiceras på nätet och att genom att söka 

på deras namn på intranätet så kan man hitta denna studie, d.v.s. den kommer att vara offentlig 

för allmänheten. Då ångrade de sig och ville helst vara anonyma. Jag beslöt mig då för att hålla 

även de resterande informanter anonyma och informerade dem om att jag helt och hållet utesluter 

att nämna deras namn. Samtliga informanter fick även välja datum och plats för intervjun. 

Under mina observationer i Barcelona har jag stött på minst tio unga svenskar som har berättat 
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för mig att de rymde från något i Sverige. Men detta var dock något som de valde själva att 

berätta, d.v.s. inget som jag frågade om. Jag har alltså valt att inte ställa allt för personliga frågor 

om informanternas liv. Jag hade nog kunnat gräva djupare i studien och därmed fått ett 

annorlunda resultat om jag hade ställt frågor som berör informanternas tänkbara bekymmer 

hemma i Sverige. Dock skulle det inte vara etiskt rätt. Med hänsyn till informanternas rätt till 

integritet har jag valt att kalla samtliga informanter för I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, I.6, I.7 samt I.8 - där 

I:et står för informant. 

3.5 Metodkritik 

Att välja rätt metod för sin studie kan vara avgörande för studiens validitet samt reliabilitet. Det 

är viktigt att man kritiskt granskar planeringen och genomförandet av studien samt är noggrann 

om man vill uppnå en hög validitet och reliabilitet (Holme och Solvang, 1997: 163). 

Jag valde att tillämpa mig utav semistrukturerade intervjuer, vilket var bra på så sätt att 

intervjupersonerna fick ramar att utgå ifrån samtidigt som jag fick svar på de frågor jag ville 

belysa (Holme och Solvang, 1997: 99). Däremot så önskar jag att jag som intervjuare gav dem 

mer utrymme för att tala. Många av intervjupersonerna svarade kort och väntade på nästa fråga. 

Det kan ha legat på mig som intervjuare att jag inte fick dem att känna sig tillräckligt med trygga 

för att berätta mer och gå in på djupet av sina berättelser. De som berättade mest var de som blev 

intervjuade i sitt hem. I efterhand tänker jag att det kanske är en tryggare zon där de kan slappna 

av i sin egna miljö, då miljön där man intervjuar är viktig och att den intervjuade kan känna sig 

naturlig (Holme och Solvang, 1997: 107). 

En annan aspekt kan vara min roll som intervjuare. Många av intervjupersonerna hann jag lära 

känna innan jag intervjuade dem. Detta kan ha påverkat min roll som intervjuare till det positiva 

då jag fick se världen som aktörerna i miljön upplever den (Bryman, 1997: 116), men även 

möjligtvis till det negativa då även de hade lärt känna mig och kanske hade vissa förutfattade 

meningar om vilka svar jag ville ha (Holme och Solvang, 1997: 106). 

Min roll som forskare i denna studie kan även ha haft en påverkan på studiens val av teorier, 

frågeställningar samt frågor till intervjun. Jag valde att skriva om unga svenskar som flyttar 

utomlands pga. att jag själv har flyttat och bosatt mig utomlands två gånger i Barcelona 

respektive stad X under min ungdom, vilket har öppnat mitt intresse för detta ämne. Då jag hade 
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tidigare bott i Barcelona, hade jag alltså varit i informanternas situation tidigare. Detta kan ha gett 

mig en insikt i hur det är, men även gett mig förutfattade meningar samt förförståelse om 

fenomenet i fråga, vilket kan ha styrt studien med ett objektivt perspektiv (Starrin, Svensson, 

1994: 165 - 168). Jag har gjort mitt bästa för att lägga min förförståelse åt sidan under studiens 

gång, men jag är säker på att den kan genomskådas ändå och möjligtvis påverkat mina val av 

teorier. 

Då detta är en kvalitativ studie med enbart ett fåtal bekvämlighetsurval inom ett begränsat 

område så har studien och dess resultat begränsats till enbart dess miljö samt informanter och kan 

inte generaliseras eller överföras till övriga individer, varken i Barcelona eller utanför dess 

gränser (Kvale, 2009: 280 - 283). Man talar om validitet (giltighet) samt reliabilitet 

(tillförlitlighet) när man ska granska studien. Inom kvalitativa studier kan det bli problematiskt att 

använda sig av begreppen validitet samt reliabilitet, därför har man gjort om begreppen till 

giltighet samt tillförlitlighet. Giltigheten mäter och undersöker om studien faktiskt belyser 

forskningsfrågan (Kvale, 2009: 264), vilket jag anser att denna studie har gjort då samtliga 

frågeställningar är undersökta och besvarade. För att öka giltigheten i denna studie har jag valt 

intervjupersoner med omsorg med avseende på studiens syfte, dvs unga svenskar där alla är födda 

och uppvuxna i Sverige, samt har bott i utlandet i minst 3 månader vid intervjutillfälle för att de 

ska ha hunnit få en uppfattning om hur det är att bo utomlands snarare än att enbart ha en 

semesterkänsla, samt för att de ska ha hunnit reflektera över om de kan tänka sig att bo kvar i 

utlandet under en längre period eller permanent. Tillförlitligheten har att göra med om metoderna 

som man valt till sin studie är så pass väldefinierade att en annan person kan utföra samma studie 

på exakt samma sätt som forskaren har gjort och på så sätt komma fram till samma resultat 

(Justesen, 2013: 33). Dock så innebär inte detta att man ska kunna generalisera samtliga resultat. 

Justesen (2013) menar att med en kvalitativ studie med en fenomenologisk inriktning så är målet 

att man ska ge fylliga beskrivningar av enstaka fall, inte att man ska försöka hitta mönster som 

man sen ska generalisera. Tillförlitlighet (reliabilitet) handlar alltså om i en intervjustudie om 

huruvida intervjupersonerna kommer att ge olika svar till olika intervjuare (Kvale, 2009: 263). 

För att öka tillförlitligheten i studien så återkopplade jag svaren med hjälp av följdfrågor för att 

bekräfta att jag har förstått informanterna rätt. 
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4. Resultat 

Här kommer studiens resultat att presenteras. Första avsnittet handlar om varför samtliga 

informanter valde att flytta, sedan följer ett avsnitt om själva upplevelsen av flytten. Sist avslutas 

det med ett avsnitt om informanternas egna förväntningar på huruvida flytten är permanent eller 

tillfällig. 

4.1 Varför valde de att flytta? 

Studiens kärna var att ta reda på varför unga svenskar flyttar utomlands, så givetvis ställdes en 

sådan fråga: ”Vad är anledningen till att du flyttade utomlands?”. De flesta pratade om att de ville 

få en ny start i livet, de behövde komma bort från Sverige, komma bort från en tråkig tillvaro och 

att de sökte efter något mer, något som de inte kunde finna i Sverige. Andra faktorer var att de 

ville hitta sig själv samt fylla på sitt bagage med olika typer av kapital för sitt identitetsbyggande, 

bland annat socialt kapital och kulturellt kapital. Det var enbart en som inte yttrade sig om att 

komma bort från Sverige eller något som kunde kopplas till hans nuvarande bostadssituation. 

Barcelona som stad var inte högst upp på listan enligt de flesta informanter. Det som kunde tolkas 

utifrån svaren var att majoriteten drevs av push-faktorer i deras beslutsfattande, dvs. faktorer som 

fick dem att ta beslutet att flytta handlade främst om att få komma bort från något eller några i 

deras liv hemma i Sverige. 

4.1.1 Att komma bort från någonting 

Det var många informanter som pratade om att komma bort från någonting, dock så var det inte 

många som förklarade vad exakt det var som de ville komma bort ifrån.  

”Jag tror jag drogs ifrån Sverige, lite. För att jag eeh jag vet inte jag var så klar ifrån, klar med 

Sverige.” I.6 

”[…] kände jag att jag behövde en ny start. Det va därför jag flyttade ifrån Sverige. Nya människor och 

ja, nånstans där folk typ inte kände mig.” I.2 

I.4 informant hade nått en punkt i livet där hon kände att hon inte hade mycket kvar i Sverige 

som fick henne att vilja stanna kvar. Samtidigt kan man se det som att hon ville komma bort från 
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den miljön som hon delat med sin före detta pojkvän och att det förmodligen skulle vara lättare 

för henne att börja om på nytt i en ny stad och land. 

”[...] det var liksom rätt tidpunkt i livet. Jag gjorde slut från ett långt förhållande, jag hade inget riktigt 

jobb. Allting bara pekade mot att, jag borde bara packa min väska och gå!” I.4 

I.7 ville helt enkelt komma bort från en tråkig tillvaro samt ”få mer kött på benen”. Detta tolkar 

jag som att hon ville samla på sig mer livserfarenheter. 

”Eeeh, oj anledningen är att jag måste, alltså jag vill få mer kött på benen och jag vill jag vill inte vara 

hemma för jag känner att det var rent tråkigt helt enkelt.” I.7 

Informanten tycks alltså ha flyttat för att komma bort från en tillvaro hon/han upplevde som 

tråkig. Irenius och Levy (2002) kom även fram till i sin studie att man använder sitt utlandsflytt 

som en flykt från någonting i Sverige. Resultaten skulle även kunna kopplas till Hadlers (2006) 

studie. En bidragande faktor hos informanterna i hans studie i valet att flytta utomlands var 

strävan efter ett bättre socialt liv, dvs. komma bort ifrån vad de upplevde som en tråkig tillvaro i 

sitt hemland. Om man ska utgå ifrån Ravensteins push-pull teori så kan man tydligt se att denna 

typ av skäl för flytt är en push-faktor då det är en faktor som är associerad med ursprungsorten 

som har drivit dem ut från landet. Mendoza och Ortiz (2016) kom fram i sin studie att studenterna 

upplevde en känsla av frihet under deras flytt till Barcelona. Detta kan man se det som att även de 

behövde komma bort från någonting i deras hemländer, då känslan av frihet inte upplevdes förrän 

efter att de hade flyttat ifrån sina hemländer. 

 4.1.2 Behovet av/viljan att hitta sig själv 

Behovet av/viljan att hitta sig själv som skäl för ett utlandsflytt går i linje med de flesta 

redovisade tidigare studier som kom fram till samma sak (Yoon, 2014; Grabowski och Wearing, 

2014; Mendoza och Ortiz, 2016). I.3 förklarar direkt att hon var splittrad i sin personlighet och att 

hon ville göra något annat än vad hon gjorde i Sverige. Såhär förklarar hon. 

” [...] så jag var väl splittrad, faktiskt, i min personlighet. Eeh speciellt såhär karriärmässigt, jag ba vad 

fan ska jag göra?? Jag hittade liksom ingen inspiration, jag jobbade på en bodyshop butik där, jag ba 

neeej det här är inte riktigt grejen liksom, jag vill göra något annat. Så jag visste inte.. alltså jag kände 

väl att jag ba ’nej men nu är det liksom time’, också för att jag kände att om jag blir äldre så kommer jag 

aldrig göra den här resan.” I.3 
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Att informanten beskriver tydligt att hon var splittrad i sin personlighet och hade det som ett 

motiv till att flytta utomlands går i linje med Alsmarks teori om att identitet handlar om 

hemmahörande i någon grupp eller i vårt inre och att det är något man skapar, både inom sig själv 

och även i samspel med andra. Hon är alltså ute efter att skapa sin identitet och söker sig till en 

ny miljö för att kunna göra detta. Som Scannel och Gifford (2010) har beskrivit begreppet 

platsanknytning som något som håller ihop individen och dess betydelsefulla miljö/plats, så kan 

man utläsa av informantens svar att platsanknytning kan vara något som hon saknar. Liksom 

Hammaréns diskussion så handlar identitet om vem man uppfattar att man är (Hammarén, 2009: 

8) och informanten visar att hon saknar en tydlig identitet då hon förklarar att hon inte 

uppfattar/är splittrad i vem hon är och hennes personlighet. 

Intervjupersonernas val att flytta till Barcelona kan kopplas till personlig utveckling samt att 

bygga på sin identitet genom bland annat att få nya erfarenheter. Ett exempel är I.5:   

”Ehhh, erfarenhet, lära sig nytt språk, eh träffa nya människor, ny kultur. Och uppleva mer än Sverige.” 

I.5 

Denna studies resultat skiljer sig från Hadlers studie (2006) där han kom fram till att ekonomiska 

skäl/ekonomiskt kapital var en stor faktor i ungdomars val inför ett utlandsflytt. 

4.1.3 Hur mycket betyder klimatet? 

Sverige är ett av världens ledande land när det kommer till ekonomi, social utveckling, 

jämställdhet, hälsovård och miljömässig hållbarhet. Enligt Social Progress Index (2013) är 

Sverige det bästa landet att leva i - följt av England, Schweiz och Kanada – vad det gäller sociala 

faktorer och välmående år 2013. År 2016 rankades dock Sverige som nummer 6 i samma index 

(Social Progress Index, 2016). Men en sak saknar Sverige, och det är just det varma klimatet året 

om. Sol och värme är något de flesta föredrar framför mörker och kyla. Men hur pass mycket 

påverkar det våra beslut vad det gäller bostads land? Enligt denna studie är det endast en 

informant (I.1) som flyttade till Barcelona pga. värmen. 

”Jag ville komma till ett varmt, jag älskar värme! [...] Eeeh så jag ville till nått varmt land, så det var 

anledningen till varför jag sökte hit. Det är värmen. Barcelona har vädret” 

I.2 tog som sagt sitt beslut att flytta till utlandet för att han behövde en ny start, nya människor. 

Han hade rest runt väldigt mycket. Berlin och Barcelona var hans favoritstäder, så det stod mellan 
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dessa två städer, men Barcelona blev avgörande för att här fanns värmen. På så sätt fungerar 

värmen som en motivation i hans val av stad/land. 

”Och då valde jag mellan Berlin och Barcelona, för det är absolut de bästa städerna jag, ja, varit i. Och 

då blev det, då blev det Barca. […] jag älskar Barca, livsstilen, det är bättre väder här än i Berlin.” 

I.4 Nämner inte klimatet som en orsak när hon får frågan om varför hon valde att flytta 

utomlands. Dock när hon förklarar varför Barcelona gör henne lycklig så tar hon upp klimatet 

som en orsak till varför man kan göra allt som man kan i Barcelona. Man kan se klimatet som en 

underliggande faktor till hennes preferenser vad gäller plats att bo på.  

”Jag tror att det är främst att det är klimatet, och eeeh det är så varmt och skönt och... det gör att man 

kan göra mycket mer. Det gör att är jag uttråkad så går jag ut på en promenad helt själv.” 

I.8 nämnde bara vädret som ett plus, dock ingen orsak till flytten. De resterande nämnde inte 

värmen eller klimatet alls under hela intervjun. Här kunde jag inte se någon direkt koppling till 

vädret och valet av flytt. Det kan dock ha varit en underliggande faktor då de många gånger 

nämnde att man i Barcelona kan vara ute närsomhelst på året, att man kan sitta på deras 

uteserveringar och att staden är levande 

”Jag gillar det här med att kunna sitta på ett fik klockan 2 på natten, eller en bar, uteservering, klockan 2 

på natten på en tisdag kanske. Även om man dricker en kaffe eller ett glas vin så är det ok. I Sverige så 

finns inte de möjligheterna om man säger så.” (I.6) 

”Det är, det är en stad som, jag brukar beskriva som att det alltid rörelse. Och jag älskar den här 

rörelsen! Det händer mycket grejer, till skillnad från Sverige.” (I.4) 

Allt detta beror ju på att det är varmt nästan året om i Barcelona och dessa möjligheter såsom att 

tex kunna sitta på en uteservering sent på natten, var en av flera anledningar till varför de ville 

flytta just dit. Därför kan man se det som en underliggande faktor i beslut av land/stad. Om man 

ska utgå ifrån Ravensteins push-pull teori så kan man se att denna typ av skäl för flytt är en pull-

faktor då det är en faktor som är associerad med den nya orten som lockar individen till att flytta 

just dit. 

4.1.4 Sociala nätverkets roll i flytten 

Som Faist (1999) skrev så har informationen från vänner och familj en avgörande roll för själva 

flytten (Faist, 1999: 63) och utifrån vad informanterna har berättat så har alla många vänner som 
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har flyttat utomlands och bott i utlandet minst en gång i sitt liv, därav kan man se en koppling i 

deras beslutsfattande och deras sociala nätverk. 

”[...] många av mina vänner liksom flyttar utomlands eller väljer att bo utomlands. Jag har inte så jätte 

mycket folk kvar i Sverige, de flesta är ju typ utomlands, hehe. Faktiskt.” I.3 

Även Cairns (2014) lyfter det sociala nätverkets roll i ungdomars val av flytt i sin studie där 

föräldrarnas yrkesroll och dess bakgrund har haft en roll samt huruvida föräldrarna har 

uppmuntrat eller varit emot ett utlandsflytt. I denna studie är det dock inte familjen som verkar ha 

haft den största rollen i informanternas val utan det som lyfts upp här är informanternas vänner 

från Sverige, dvs andra unga svenskar. Informationen som samtliga informanter har fått från sina 

vänner har antingen motiverat dem att flytta eller även tom hjälp dem med boende och jobb. 

Några av informanterna hade redan vänner på plats. Deras sociala nätverk har försett dem med 

användbara resurser. Här ser man även hur det sociala kapitalet har haft sin roll i flytten. 

”Och jag är kompis med hennes farbror som är ung, han är 34. Eeh och jag har känt honom bara så att 

det kändes liksom naturligt att komma hit och jag kände folk här, eh jag hade lätt, jag fick boende direkt 

när jag kom hit och [...]” (I.5) 

”Och jag har alltid haft äldre vänner också som har varit ute o rest tidigare än mig, globalt, överallt. Jag 

har sett från deras perspektiv liksom hur allting har varit. Och därför så ville jag också prova på det. 

Och sen så blev jag fast här. […] jag hade vänner som bodde här och då såg jag möjlighet att jag kunde 

få jobb här direkt” I.6 

Informant I.5 pratade ganska länge och upprepade ett flertal gånger att han och hans vän skulle 

flytta utomlands tillsammans, men att det pga. diverse hinder inte var passande för honom att 

lämna Sverige just då, och att han sedan dess har velat göra det som han och hans vän hade pratat 

om, dvs att flytta utomlands. Han även erkände att han blev avundsjuk på sin vän för att han hann 

göra det som de ville göra, innan honom. Här ser man tydligt att det sociala nätverket har haft en 

betydande roll i hans beslutsfattande. 

”Svar ja. Min bästa kompis flytta till USA. Eh vi skulle plugga tillsammans. Han flytta dit och han var en 

utav anledningen till varför jag stack iväg. Min syster bor inte kvar i Sverige. […] För jag var liksom 

avundsjuk på allt. På att han var i USA, dit jag hade sagt att jag ville åka för det var dit jag ville åka. 

[…] alltså närmsta umgängeskrets är det ganska få, kanske 3.. eeeh 4. Ja mellan 3 och 5. Men i min 

vänskapskrets med folk jag hänger med genom jobb och så, så är det betydligt fler. Eeeh framför allt 
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mina kompisar från jobbet som jag lärde känna för några år sen, där har väldigt många åkt utomlands.” 

I.5 

För andra har det sociala nätverket bidragit till en trygghet då de redan hade vänner på plats. Som 

exempelvis I.7 uttryckte det: 

”För mina 2 bästa vänner bor här ååh... det var lite som en trygghet det också.” I.7 

Att ha vänner på plats kan tänka sig bidra till den känslomässiga delen i att känna en anknytning 

till själva platsen, dvs platsanknytningen. Enligt Malmbergs m.fl. studie så var de sociala 

kontakterna en av de avgörande faktorerna för hur pass mycket man trivs med sitt boende 

(Malmberg m.fl., 2005: 64). 

4.2 Upplevelsen av flytten 

Mina informanter blev tillfrågade vad de tycker om Barcelona hittills. Dels för att se hur pass 

negativa eller positiva svaren skulle bli för att försöka lista ut om de var nöjda eller besvikna över 

flytten, och dels för att man genom att analysera svaren kan lista ut vad de anser att Sverige 

saknar och vice versa. Det vill säga för att på så sätt försöka läsa av vad det var som de var ute 

efter med flytten till Barcelona, vad de sökte eller saknade och försökte att hitta utanför Sveriges 

gränser. Nedan följer informanternas positiva erfarenheter av flytten, sedan följer ett kort avsnitt 

om vad de blev besvikna över under flytten, och sist ett avsnitt om varför de valde bort Sverige 

som bostadsort. 

4.2.1 Positiva erfarenheter 

För att sammanfatta samtliga svar som beskrivs här nedan så kan man beskriva det som att 

informanterna anser att Barcelona är en stad i rörelse med en härlig atmosfär där man tillåts att få 

vara sig själv. I Barcelona dömer man inte människor efter yrke, klädstil etc., utan man ser 

personer för vilka de är, dvs man identifieras inte utifrån sitt yrke eller klädstil. Exempelvis som 

I.4 och I.2 uttryckte det: 

”Det var kärlek vid första ögonkastet. Den här, fjärde gången när jag kom, då sa det bara klick! Och jag 

älskade atmosfären, människorna, det är någonting som får mig att känna mig levande här, i Barcelona. 

Det är en stad som, jag brukar beskriva som att det alltid rörelse. Och jag älskar den här rörelsen! Jag 

tror att det är främst att det är klimatet, och det är så varmt och skönt. Det gör att man kan göra mycket 
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mer. Den här staden låter en att vara själv också utan att man känner sig som en... som ett miffo! Man 

kan göra allt sånt där som är socialt eehm, icke accepterat nästan i Sverige. Det är väldigt hippie... på 

det sättet till att folk är väldigt liberala. Allting är ok, man får göra precis vad man vill, man får vara hur 

man vill. Det är inte så mycket som ifrågasätter en. Det är, när jag träffar människor här, som jag älskar 

mest då, de frågar aldrig ”vad gör du?”. Utan de frågar kanske ”vad har du gjort idag?”. Alltså att 

berätta om vad jag har för till exempel civilstånd eller vad jag jobbar med och såna saker. Det kommer 

VÄLDIGT sent in i samtalet. Och det är nog det som jag tycker att det är det hära charmen, med 

människorna här! Att de verkligen, eh jag är inte mitt jobb, utan jag är jag och jobbet kommer sen!” I.4 

”[...] det är absolut de bästa städerna jag, ja, varit i. Ja, jag älskar Barca, livsstilen. Barcelona är liksom 

en enorm världsstad. Det är så många olika kulturer här... det krävs inte lika mycket av en, utan det är så 

många kulturer här att man accepterar alla.” I.2 

Här kan man se tendenser till pull-faktorer för att Barcelona tillåter en att få vara sig själv samt är 

en levande stad. Eller så vänder man på det och tänker sig att Sverige inte tillåter en att få vara sig 

själv och det utgör en push-faktor. Detta går i linje med Baumans (1996) definition av begreppet 

identitet där han förklarar att omgivningen behöver finna ens val som korrekt för att det inte ska 

ske någon förvirring i samspel mellan varandra. Att det är där identitet kommer in i bilden för att 

man inte ska känna någon sorts av förvirring och osäkerhet. Informanterna förklarar att man i 

Barcelona accepterar alla då det är många olika kulturer där. På så sätt kan man på ett lättare sätt 

få vara sig själv och även hitta sin plats i alla olika livsstilar, utan att denna förvirring i samspelet 

sker. Det finns ett större utrymme för att kunna få vara sig själv och samtidigt bli accepterad för 

den man är. 

Intervjupersonerna pratar även om att det är lätt och öppet i Barcelona. Han menar att det mer 

accepterat att prata med en främling ute på stan, att det inte anses vara konstigt på något sätt, att 

det inte är en stel miljö, utan alla kan prata och umgås med alla utan konstigheter jämfört med 

Sverige. Här får I.7 vara sig själv i sitt rätta element då han är en social person som tycker om att 

socialisera med olika typer av människor. I.6 håller med om att folk är mer öppna i Barcelona. 

”Jag tror jag drogs hit. Eh, för jag gillar kulturen mer här, det är lite mer lätt och öppet och eeh, det 

är typ lättare att snacka med främlingar. Det känns som att det är mer öppet klimat än vad det är 

hemma.” 1.7 

”Jag gillade staden, gillade kulturen här, människorna här sättet folk lever på osv. Folk är väldigt 

öppna här” I.6 
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En annan aspekt som framkommer i intervjuerna är att Barcelona upplevs som en lugn stad där 

människor inte stressar över något utan tar dagen som den kommer. Det är en stad som alltid är i 

rörelse där fest och öl är accepterat alla dagar i veckan förklarar I.1. Här får han vara i sitt rätta 

element utan att någon dömer honom menar han. 

”Jag älskar Barcelona, jag älskar landet [...] Barcelona har vädret, det är party, det är playa, det är 

bad, det är människor, det är underbart!! Alla har kul här tycker jag. Eller de borde ha kul i alla fall. 

[...] det som jag gillar med detta är ju att, jag är.. det är lite olika livsstilar, är det ju. Här är det mer 

’laid back’, mer ’mañana mañana’ som man säger. Jag älskar det! […] Jag älskar öl! Jag kan dricka 

öl varje dag! Det är ingen som bryr sig!” I.1 

Även här kan man se tendenser till pull-faktorer i informanternas svar då de nämner ett flertal 

gånger att Barcelona har vädret och festligheterna. Samtliga svar kan kopplas till ens identitet, 

hur folk ser på en är viktigt för hur man själv ser på sig själv. Som Hammarén (2009) förklarar att 

för vissa människor går identiteten hand i hand med yrkestillhörigheten, dvs det är samma sak 

(Hammarén, 2009: 9). Att få bygga på sin identitet utan att ha en massa förväntningar på hur man 

ska vara och bete sig och utan att identifieras utifrån sitt yrke verkar vara önskvärt hos samtliga 

informanter. Man kan även se det som att begränsningarna på hur och vem man får vara i Sverige 

är en push-faktor, där man dras bort från landet pga. dess strikta normer. På samma sätt 

framkommer i Irenius och Levys studie (2002) att många deltagare i studien använder sitt 

utlandsflytt som en flykt från någonting i Sverige. De söker sig till en frihet från att få vara någon 

annan än den de är hemma i Sverige. Andra studier (Yoon, 2014; Grabowski och Wearing, 2014; 

Mendoza och Ortiz, 2016) av ungdomar som flyttar utomlands visar att de vill jobba på sin 

personliga utveckling och finna sin identitet. 

4.2.2 Negativa erfarenheter 

Bland negativa erfarenheter nämnde en del informanter att de upplever att det är för mycket 

svenskar i Barcelona vilket har bidragit till att de inte riktigt fått möta kulturen på det sättet som 

de önskade. De hade önskat att de fick lära sig språket och få vara en del av samhället mer än de 

har fått. 

”[...] det är så mycket svenskar här hehehe och så mycket internationellt folk så känns det som att.... 

alltså jag har inte riktigt fått träffa kulturen och det är väl det som jag kanske kan vara lite besviken 

på ibland. För jag har haft lite såhär besvikelse faktiskt. Sen jag kom hit.” I.3 



24 

 

Detta ser jag som att de önskade att få lära sig mer utav landet och dess kultur, vilket kan 

ha att göra med att de ville utvecklas som personer. Samtidigt så kan avsaknaden av 

tillhörighet i landet bidra till att man inte känner någon anknytning till landet och därmed 

inte ”känna sig hemma” där eftersom att platsanknytningar fyller en viktig funktion i 

individens identitet samt fyller även livet med en mening, värde och mål (Guiliani, 2003). 

”Eeeh men det som var svårt var väl typ... alltså känna att man är en del av samhället. Ehm, för att, 

även om man känner väldigt mycket folk här så är de flesta kanske inte spanska, och jag vill ändå lära 

mig språket och jag vill förstå hur saker och ting fungerar och kunna känna att jag är en del av.. 

liksom Spanien! Och inte bara någon turist som bor här och så. Jag vill ändå vara en del av 

samhället.” I.7 

När frågan om kulturchock gavs så svarade I.1 på detta sätt: 

”Eeeh chocken var ju mer att det var så många svenskar på skolan. DET var chocken! Det var en 

chock som jag inte ville... en chock som jag inte ville uppnå. Nu hänger jag med svenska/ 

engelsktalande, det är ju nästan fler svenskar i klassen än spanskar i klassen tom ju. Så det är lite 

synd ju.” I.1 

Informanterna var som sagt ute efter att möta nya kulturer som en av anledningarna till deras 

flytt. Man kan se det som en pull-faktor där de var ute efter att få uppleva nya kulturer. 

4.2.3 Varför inte Sverige? 

Det övergripande syftet med uppsatsen är som sagt att undersöka anledningar till unga svenskars 

flytt till utlandet. När mina informanter fick frågan ”Vad är anledningen till att du flyttade 

utomlands?” så svarade nästan alla på ett eller annat sätt att de ville komma bort från Sverige. 

Detta fann jag intressant och ställde därför följdfrågan ”Varför ville du komma bort från 

Sverige?”. Några nämnde det kalla vädret, men de flesta pratade om ofriheten med att få göra vad 

man vill samt vara vem man vill i Sverige.  

”Sverige, det är fan kallt där också menar jag. [...] Eeeh så jag ville få en möjlighet. Jag ville alltså 

göra faaan vad som helst för att få komma utanför Sverige igen. [...] Skillnaden med Sverige det e... I 

Sverige tycker jag det är mycket, det är den här mentaliteten att det e, det är utbildning, och sen ska 

du ha ett jobb! Och sen ska du ha, alltså det är lite prylnödssamhälle... är det ju. Det är lite mer det 

här att ha en fin bil. Det är ju det här i Barcelona också! Men inte till den stora delen. Här är det mer 

’laid back’, mer ’mañana mañana’.” I.1 
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Det var flera informanter som betonade de strikta normerna i Sverige, att man inte har en frihet i 

hur man bör vara. De menar att svenskar lever efter en mall och moraliserar mot dem som bryter 

den. De förklarar att det är mycket som inte är socialt accepterat i Sverige på samma sätt som det 

är i Barcelona. Tryggheten i Sverige har även beskrivits som en negativ aspekt av en informant 

(I.3). Hon menar att den svenska befolkningen är rädd och att deras feghet gör även henne feg, 

vilket ur hennes aspekt är ett negativt fenomen:  

”Befolkningen! Och mycket såhär normer och sånt och att vi har mycket såhära jantelagaaar, att jag 

bara är så trött på alla människor. Jag kan känna att det är såhär ofrihet i hur man är. [...] Visst att 

det är väldigt tryggt och bekvämt, men ibland så blir det lite overkill med alla trygghetsgrejer och att 

det ska vara så tryggt! Det känns som att svenska befolkningen är väldigt rädd. Och jag tycker inte 

om när folk är fega, för då blir jag också feg. Eehm jag tycker om öppna människor och så. sen e det 

klart att det är jobbigt o ha vinter och sådär, men det är ju inte såhär att det egentligen är det som är 

det värsta utan det är nog faktiskt själva befolkningen. Alltså såhär ’tacofredag’, alltså såna här 

grejer! Jag får lite panik på den här trygghetsgrejen!! Typ såhära, nu är det ´tacofredag´ och typ att 

alla drar samma internskämt. 9 miljoner befolkning gör samma sak, skämtar om samma sak. Jag 

klarar inte av det här trygga... alltså jag fick lite panik över det.” I.3 

Jag tolkar det som att hon vill känna sig fri så att hon får ett större utrymme för att kunna hitta sig 

själv då hon tidigare i intervjun har nämnt att hon var splittrad i sin personlighet och förklarar 

samtidigt att hon har koll på sin identitet men att hon är ute efter något annat i sin identitet. Detta 

tolkar jag som att hon vet vem hon är hemma i Sverige, men att det inte är den hon vill vara. Hon 

känner sig begränsad i sitt handlingsutrymme och söker därmed efter en frihet så hon kan få 

hitta/vara sitt rätta jag. Berger och Luckmann förklarar att identitet är något som formas och 

skapas genom sociala processer och dessa processer bestäms av sociala strukturer (Berger och 

Luckmann, 2011: 201). Informantens svar går i linje med vad Irenius och Levy (2002) kom fram 

i sin studie, att många använder sitt utlandsflytt som en flykt från någonting i Sverige. Man söker 

sig till en frihet från att få vara någon annan än den man är hemma i Sverige. Även I.4 nämner de 

strikta normerna och här ser man även att hon får vara den hon egentligen vill vara i Barcelona, 

jämfört med den hon var i Sverige. 

”Det är väl mer liksom att man följer en viss social norm hemma, som gör att man är inte så liberal. 

[...]Här eftersom jag började från noll, med helt nya människor, så det bara kändes det som att... jag 

bara slappnade av, du vet som när man andas ut. Inte tänka på alla de här sociala normerna som man 

är tvungen att följa! Och på ett sätt så känns det som att jag har, på ett sätt har jag regredierat mig 
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själv genom att jag lever ett liv som väldigt unga studenter gör. Och pga min ålder så blir det liksom 

så att, jag lever det livet som jag inte gjorde hemma, som jag skulle vilja göra. På ett sätt.” I.4 

Många pratar även om utbudet i Barcelona och menar att det inte finns mycket att göra i Sverige. 

Vissa hade helt enkelt tröttnat på Sverige och ville se mer/annat. 

”Det händer mycket grejer här, till skillnad från Sverige. Jag kan inte hitta det i Sverige, jag har 

aldrig känt mig såhär levande som jag gör just nu i 28 års ålder. Så typ, jag var 27 när jag kom hit, 

och jag har aldrig känt mig så lycklig och levande under mina 27 år. Jag har alltid varit en glad 

människa men nu är jag liksom.....”I.4 

Som vi även framkommit tidigare så beskriver alla på ett eller annat sätt om att de flyttade ifrån 

Sverige för att få kunna vara vem man vill och göra vad man vill utan en massa normer som 

begränsar ens handlingsutrymme. Detta ser jag som en push faktor där samtliga strikta normer 

har drivit ut dem ifrån landet.  

4.3 I vilken utsträckning är flytten permanent eller 

tillfällig? 

Gillis Herlitz (1991) förklarar att svenskar tenderar att planera sin framtid flera år i förväg och 

menar att svenskar har ett långt framtidsperspektiv (Herlitz, 1991: 22). Då ska vi se hur pass 

mycket informanterna har tänkt på sin framtid och var de tror sig befinna sig om 5 år respektive 

15 år. De fick frågorna ”Var tror du att du bor om 5 år/15 år?” samt ”Kan du tänka dig att mer 

permanent bosätta dig utomlands?”. Alla informanter svarade att de absolut kunde tänka sig att 

bosätta sig permanent utomlands, förutom en som var lite osäker på detta. Man kan även utläsa 

det sociala nätverkets roll i informantens val av permanent bostadsort då hans pappa påverkade 

hans tankegångar kring vad som faktiskt var positivt med Sverige. 

”Det var en bra fråga faktiskt. Jag hade min, alltså för ett år sen ungefär så tänkte jag, alltså, jag 

kommer aldrig åter.. min plan var att aldrig återvända till Sverige överhuvudtaget. Sen så snackade 

jag lite med farsan. Eeehm, och han sa någonting som.. han fick mig tänka på att, vilka fördelar 

Sverige har! [...]så det fick mig o tänka om lite att det kanske är bra att återvända till Sverige.” I.1 

När informanterna har diskuterat Barcelona och vad de tycker som är bra med Barcelona så har 

ingen nämnt något om välfärdssystemet. Däremot så har I.1 haft den svenska välfärdsystemet 
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som en av anledningar till varför han skulle vilja flytta tillbaka till Sverige. Detta förklarar även 

vad han menade med förgående påstående om att Sverige har sina fördelar. 

”Det är faktiskt väldigt bra i Sverige, just med barn, sjukvård, tandv.. alltså sånt där är, vi är ljusår framför många 

andra länder med det.” (I.1)De resterande svarade att de absolut kunde tänka sig att permanent 

bosätta sig utomlands. 

”Jaaa, absolut! No doubt! Det är ju det jag gör! Det har jag känt i flera år, att jag helst inte vill BO i 

Sverige.” I.3 

”Ja! Ja absolut! Alltså jag kan inte tänka mig att stadga mig i Sverige!” I.4 

När de fick frågan ” Var tror du att du bor om 5 år respektive 15 år?” uppgav samtliga 

informanter en massa olika länder utanför Sverige som de hoppas och tror att de kommer att bo i 

om 5 respektive 15 år. Endast ett fåtal av informanterna trodde att de skulle bo i Sverige om 15 

år. Detta får en då att fundera över; vad är det som de reflekterar över när de tänker på sin framtid 

och var de vill bosätta sig i framtiden?  

4.3.1 Kärleken får en att välja permanent bostads land eller stad 

Förr i tiden var det vanligast att man gifte sig med grannpojken eller grannflickan. Men med 

dagens moderna globalisering är det lätthänt att man träffar någon utanför sitt hemland och faller 

pladask. Men hur mycket påverkar kärleken våra beslut vad det gäller bostadsort? Scannel och 

Gifford (2010) skrev i sin artikel om platsanknytning och huruvida man får en starkare 

anknytning till en plats om man har fått uppleva positiva erfarenheter till den platsen, som tex 

träffa sin partner eller andra händelser som bidrar till personlig utveckling, och vad som framgick 

av informanternas svar så var de två viktigaste faktorerna för det valet kärlek/förhållande samt 

arbete. Nedan beskrivs huruvida kärleken får en att välja permanent bostads land eller stad som 

sedan följs av ett avsnitt om hur arbetet har en sådan avgörande faktor i ett sådant beslut. 

Alla informanter fick frågan ”Om du kommer att stanna kvar i landet, vad är orsaken till det?”. 

Nästintill alla informanter förklarar att de kan tänka sig att det skulle vara för att de hittar någon i 

landet. Vissa uttrycker att de skulle vara tvungna till att stanna kvar om de skulle hitta sin partner 

där, men andra gick inte in på djupet av frågan. Man fick känslan av att ingen riktigt hade 

reflekterat över den frågan förr. 
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”Det första är om jag hittar någon flickvän. I sådana fall då stannar jag ju kvar, då blir man nästan 

tvungen till det, antar jag. [...]Men återigen så är det ju det här med familjegrejen, det är ju enbart 

det som drar mig, hittar jag en spansk kvinna eller en kvinna från Uganda så stannar jag ju kvar.”I.1 

”Nää det skulle vara att jag har kul här. Eeeh, många sköna människor. Kanske om jag hittar en 

flickvän.” I.2 

Denna informant kunde inte se någon annan orsak till att stanna kvar i landet än om han träffar 

någon som han blir tillsammans med där i Barcelona.  

” [...] skulle jag stanna kvar så skulle det nog vara för att jag träffar någon skulle jag kunna se bara, 

faktiskt.” I.3 

Olika faktorer påverkar hur vi känner för en plats och hur pass mycket vi anknyter till platsen. 

Malmberg m.fl. (2005) förklarar att den sociala samvaron är även en avgörande faktor och har en 

stor betydelse för individens band till diverse platser, därför har de sociala kontakterna en 

påverkan på flyttningsbenägenheterna (Malmberg m.fl., 2005: 41). Detta går i linje med faktumet 

att samtliga informanter är villiga att permanent stanna kvar i Barcelona om de träffar sin 

livspartner där. 

4.3.2 Arbetets roll i val av bostadsort 

I Malmbergs m.fl. (2005) studie om platsanknytning och rörlighet bland unga vuxna har han 

kommit fram till att en annan viktig faktor för känslan nöjdhet med sin bostadsort är arbetet. I 

intervjuerna framkom det att arbetet är en utav flera faktorer som är avgörande för val av 

bostadsort. Arbetet var för de flesta inte deras första svar på samtliga frågor men när de började 

att reflektera över framtiden och var de ville bo i framtiden så var just arbetet en viktig faktor.  

”Jobb är en annan anledning. Har jag något bra jobb här, har jag bra kontakter då stannar jag 

kvar.” I.1 

För denna informant var ekonomin en viktig del av sin framtid och dess val av bostadsort. Detta 

går i linje med Hadlers resultat i sin studie (2006) där han kom dock fram till att ekonomiska skäl 

var en stor faktor i ungdomars val inför ett utlandsflytt. 

”En orsak skulle kunna vara samma sak såhär om jag får ett jätte bra jobb med hög lön. Eh i 

grundbotten pengar. Alltså för vi har höga löner i Sverige liksom. En period i mitt liv skulle jag 

nästan vilja bo i Dubai för man tjänar jävligt mycket pengar. [...] så då kan jag faktisk se typ så här, 
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något land som är bra i business. [...] Jag skulle nog hellre kunna se mig själv bo i typ New York! För 

att det är mer såhär karriär, det är mer arbetsmässigt. Lite seriösare.” I.3 

”Sverige är alltid en trygghet rent ekonomiskt. Det går ju alltid att hitta jobb.” menar I.7. Flertalet 

av informanterna förklarade att de skulle återvända hem till Sverige om ekonomin skulle bli ett 

hinder i Barcelona. I.4 fick frågan ” Om du kommer att återvända till Sverige, vad är orsaken till 

det?” 

”[...] orsaken till det? Då skulle det väl vara att jag inte har hittat ett jobb där de betalar mig... 

tillräckligt bra, här! Då skulle det vara rent ekonomiskt sett.” 

Majoriteten beskriver att arbetet kan vara en avgörande faktor för val av bostadsort. Dock så har 

ingen av informanterna flyttat till Barcelona för arbetets skull, men när de får frågan om 

framtiden så hävdar de att arbetet har en avgörande roll. Detta kan tolkas som att man i sina unga 

dagar inte riktigt reflekterar över sitt arbete när man väljer bostadsort, utan de är mer ute efter 

nöjen samt ett ställe där de kan få vara sig själva på. Dock så reflekterar majoriteten över arbetets 

roll i sitt liv när de får fundera över sin framtid, dvs var de vill bosätta sig permanent. 

 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka unga svenskars motiv och upplevelser av sin 

migration till utlandet samt studera huruvida de kan tänka sig att permanent bosätta sig 

utomlands. Frågeställningarna har varit följande: 

- Vilka motiv eller anledningar anger intervjupersonerna till varför de väljer flytta 

utomlands? 

- Hur upplever intervjupersonerna tillvaron i landet de migrerat till i jämförelse med det 

tidigare livet i Sverige?  

- I vilken utsträckning uppfattar intervjupersonerna att flytten är permanent eller tillfällig? 

Av vad som framkom av informanternas svar så var den främsta anledningen till deras flytt till 

Barcelona att de behövde en ny start i livet. De ville hitta sig själv, utvecklas samt få uppleva 

något mer, något nytt. Flera tidigare studier pekar på samma sak i sina resultat (Yoon, 2014; 
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Grabowski och Wearing, 2014; Mendoza och Ortiz, 2016). De beskriver på ett eller annat sätt om 

att de flyttade ifrån Sverige för att få kunna vara vem man vill och göra vad man vill utan en 

massa normer som begränsar ens handlingsutrymme. Detta ser jag som en push faktor där 

samtliga strikta normer har drivit ut dem ifrån landet. Som tidigare nämnt har endast en studie 

kommit fram till just detta och det är en svensk studie (Irenius och Levy, 2002). I deras unga 

dagar kan det vara viktigt att få ett stort utrymme för att få testa på olika fält för att hitta sig själv. 

Bauman (1996) skriver om identitet i vår moderna värld där man ser identitet som ett problem 

som man bör återgälda, något som vi människor behöver för att ge livet en mening. Han skriver 

att människan söker sitt sanna jag likt en pilgrim som vandrar i en oändlighet. Han förklarar även 

att ”[...] detta det moderna projektets besatthet av sökandet efter tydliga och integrerade 

identiteter ersatts av en postmodern fragmentarisering och flyktighet: en rot- och rastlöshet, där 

livet snarare ses som en serie tillfälliga förflyttningar och rollbyten – inriktade mot stundens 

tillfredsställelse.” (Alsmark, 1997: 22). Ett annat motiv eller anledning till att flytta utomlands 

var att informanterna var även ute efter att möta nya kulturer. Detta kan möjligtvis ses som en del 

av deras identitetsbyggande eller personliga utveckling där erfarenhet av andra kulturer kan 

fungera som ett verktyg för att ”hitta sig själv”. Alsmark (1997) skriver ”kulturell kompetens kan 

sägas vara förmågan att hantera olika roller i olika situationer. Därför är det också en 

identitetsfråga.” (Alsmark, 1997: 54). Detta är kopplat till kulturen, dvs hur man bör tala, bete sig 

osv, och detta är olika från land till land. Eftersom vår moderna värld är globaliserad så är det av 

större vikt idag att ha kunskap om andra kulturer än förr. 

Barcelona var inte högst upp på listan när de skulle bestämma sig för vart de skulle flytta, utan de 

ville bara bort från Sverige och så fick det bli Barcelona, dels för att de hade vänner som bodde 

där eller hade bott där förut och därför kunde de bidra med socialt samt ekonomiskt stöd. Sociala 

nätverksteorin verkar ha en stor påverkan på deras flytt då alla har flera vänner som har flyttat 

utomlands och dessa kan ha fungerat som en motivation till att flytta utlands. Antingen genom att 

få höra positiva erfarenheter eller genom att se på andra att det går utan större svårigheter. 

Deras upplevelser av flytten till Barcelona var främst positiva. De tyckte att Barcelona är en stad i 

rörelse med en härlig atmosfär där man tillåts att få vara sig själv till skillnad från Sverige. De 

förklarade att i Sverige så styrs man av normer och regler på hur man ska vara som människa och 

hur man ska bete sig, så detta tyckte de var skönt att få slippa i Barcelona. Man får vara vem man 
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vill där förklarade de, för att i Barcelona så dömer man inte/identifierar inte människor efter yrke, 

klädstil etc., utan man ser personer för vilka de är. Men några ansåg att det var svårt att få vara en 

del av landet/kulturen då det fanns många svenskar där som gick i deras skola eller fanns i deras 

kretsar, och dessa begränsade deras möjligheter till att få lära sig spanska och få kunna vara en 

del utav samhället. Min fundering kring detta är om de hade känt sig lika trygga och lika mycket 

”hemma” i Barcelona om det inte hade funnits lika många svenskar där. Hade de ens valt att 

flytta dit om deras svenska vänner inte hade bott där? 

Nästan alla kunde tänka sig att permanent bosätta sig utomlands när de fick den frågan. Men den 

främsta anledningen till att stanna kvar i Barcelona var om de träffar någon där, och den främsta 

anledningen till att återvända till Sverige var arbetet. I samtal med samtliga informanter fick man 

känslan av att de inte riktigt hade reflekterat över det, men att de redan vet i sitt undermedvetna 

att de kommer att återvända till Sverige just för att ekonomin i Sverige är bättre med dess 

arbetsmöjligheter, lönerna är högre jämfört med lönerna i Barcelona samt välfärdssystemet är 

bättre i Sverige, för att inte tala om att de alla har sina familjer i Sverige. De flesta tidigare 

forskningar pekar på att ungas mobilitet är temporär och de flesta återvänder hem eller planerar 

att återvända hem (Irenius och Levy, 2002; Cairns, 2014; Frändberg, 2014; Mendoza och Ortiz, 

2016). 

Vad gäller förslag på vidare forskning, så skulle det vara intressant att undersöka vilka olika 

grupper som överrepresenterar i utlandsflytten hos svenska ungdomar. Är det lika många kvinnor 

som män som flyttar utomlands eller överrepresenterar något kön? Varför i sådana fall? 

Med tanken på den snabbväxande rörligheten mellan olika länder kan det vara intressant att 

fundera över hur det kommer se ut om, låt oss säga, 50 år. SCB (2013) har gjort en skattning på 

detta och resultaten visar att år 2060 kommer antal utvandrare ha ökat med ca 20 000 individer 

(http://www.scb.se). Det som kan vara intressant är att veta vad det är som påverkar denna 

potentiella ökning. Kommer det i sådana fall bero på ekonomiska-, sociala- eller kulturella 

faktorer? Blir människan mer och mer missnöjd med sin livsstil och tillvaro? Detta tåls att tänka 

på då vi alla strävar efter att nå en maximal lycka. Om den lyckan inte kan återges i Sverige, vad 

är det då som Sverige saknar? 

Man skulle även kunna göra det mer intressant genom att helt enkelt vända på frågan, samtidigt 
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som det skulle kunna komplettera denna studies syfte. Om man ställer frågan ”Varför flyttar de 

övriga svenska ungdomar inte utomlands?” så skulle man kunna jämföra svaren och se om det 

mestadels handlar om att viljan finns, men att de lever under andra omständigheter och därmed 

inte har möjligheten att flytta utomlands. Detta gör det intressant att veta hur många som 

egentligen hade flyttat till utlandet om de hade haft den möjligheten. 
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