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Sammanfattning 
 
Jag har i denna uppsats försökt beskriva varför sju eritreanska familjer flyttat från Vingåker 
till Stockholm. Syftet med uppsatsen är att beskriva olika migrationsprocesser och teorier 
genom att studera migration från rurala- till urbana områden. Jag har sedan tagit reda på vilka 
teorier som överensstämmer med orsakerna som har gjort att intervjupersonerna flyttat från 
Vingåker till Stockholm. Uppsatsen fokuserar på teorier om pull- och pushfaktorer. Jag har 
försökt även ta reda på vilka andra orsaker som ligger till grund för de eritreanska familjernas 
migration.  
 
Slutsatsen av min studie är att de intervjuade eritreanska familjerna hamnade i Vingåker 
delvis genom tvång. Den framtvingande placeringen berodde på svensk flyktingpolitik under 
1990- talet. Men det fanns också en del av de intervjuade personerna som blev 
rekommenderade till att flytta till Vingåker av släkt och vänner som bodde redan där. Därför 
valdes Vingåker istället för att flytta till en annan glestbygd område. Pullfaktorn var alltså 
delvis en av orsakerna till att eritreanska familjer hamnade i Vingåker.  
 
Däremot berodde migration från Vingåker till Stockholm både på pull- och pushfaktorer.  
Vingåker hade brist på arbetstillfällen och det gjorde att eritreanska familjerna valde att flytta 
från Vingåker. Flytten till Stockholm berodde också på att de eritreanska familjerna lockades 
till Stockholm på grund av flera arbetsmöjligheter. Livscykeln är även en av faktorerna som 
har orsakat flytten från Vingåker. Denna innebär att barnen som blivit äldre söker efter högre 
studier i Stockholm. Föräldrarna flyttade till Stockholm på grund av brist på arbete. Men 
arbetslösheten var inte den enda orsaken som har gjort att intervjupersonerna flyttat till 
Stockholm. Utbildning och sociala skäl var även orsaker som ledde till migration.  
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1 Inledning 
 
Jag har under lång tid haft intresse om migrationsfrågan och därför valde jag ämnet i min C- 
uppsats. Migration är ett ämne som har berört mig mycket, vilket lett till att jag vill ta reda på 
orsakerna till att människor flyttar. 
 
Intresset för migration väcktes när jag såg bekanta och andra personer flytta från rurala 
områden till urbana områden. Även jag och min familj som bott i Vingåker i ett antal år har 
flyttat därifrån till Stockholm. Jag ville veta vilka orsaker som lett till att de flesta i min 
omgivning flyttat till större städer.  

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva olika migrationsprocesser och teorier för att sedan ta reda 
på vilka teorier som överensstämmer med orsaken eller orsakarna som gjort att sju eritreanska 
familjer flyttat från Vingåker till Stockholm. 
 
Mina frågeställningar är:  
 
1 Vilka teorier finns det om migration? 
2 Varför hamnade de sju eritreanska familjerna i Vingåker?  
3 Vilka faktorer har påverkat familjernas utflyttning från Vingåker? 
4 Var någon faktor mer utmärkande än andra faktorer när familjerna flyttade från Vingåker?  
 

1.2 Metod, källor och avgränsning 
 
Datainsamlingen har skett genom litteraturstudier, Internetkällor, uppsatser och intervjuer. 
Intervjuerna ägde rum hemma hos respektive familj. Språket som användes var både på 
arabiska och svenska. Intervjutiden var inte bestämd men tog cirka två timmar per familj. Den 
sammanlagda tiden för att genomföra intervjuerna var två veckor. Alla tillfällen inleddes alltid 
med en kort introduktion då syftet med studien presenterades.  
 
I början av undersökningen hade jag tänkt intervjua tio familjer, men istället blev det sju. 
Anledningen till det var för att jag inte fick tag i ytterligare tre familjer. Jag valde en 
halvstrukturerad metod med en frågelista som stöd (se bilaga 1). Sökandet efter eritreanska 
familjer som bodde i Vingåker under 1990-talet underlättades via familjkontakter, men också 
för att jag bodde i Vingåker och kände familjerna. 
 
Anteckningar fördes under intervjutillfällena och ingen bandspelare användes.  
Information från intervjuerna samlades och kategoriserades för att göra en sammanställning 
av vad familjerna hade sagt. Den insamlade informationen analyserades och jämfördes med 
teorierna från litteraturen. 
 
Jag har också intervjuat Helen Viklund, kansliförvaltningschef i Vingåkers kommun, för att få 
bakgrundfakta om Vingåkers utveckling, och infrastruktur under 1990-talet. 
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Intervjupersonerna utgörs av sju eritreanska familjer som bott i Vingåker i minst fem år och 
flyttat till Stockholm. Jag valde att intervjua familjer för att många familjer bodde i Vingåker 
under 1990-talet. Det var även för att avgränsa deltagarna genom att välja en homogen grupp. 
De intervjuade eritreanerna är över 40 år gamla och har barn i olika åldrar. 
 
Urvalet av familjerna utgjordes via familjkontakter eftersom jag har bott i Vingåker. 
 

1.3 Källkritik 
 
Jag har kanske påverkat datainsamlingen eftersom jag flyttade med min familj från Vingåker 
till Stockholm. Detta kan medföra att en viss ”hemmablindhet” förekommer, men samtidigt 
kan det vara positivt. Jag bör ha bättre förståelse för migrationen som skedde. Jag har också 
försökt att vara så objektiv som möjligt för att inte påverka resultatet. 
 
Att föra anteckningar vid intervjun kunde medföra svårigheter. Ibland hann jag inte skriva 
klart, men då stoppade jag intervjupersonen för att hinna skriva klart. 
 
Jag använde mig inte av bandspelare för att det skulle kännas obekvämt för personen och för 
att intervjun ska bli bättre utan att personen blir nervös. Intervjupersonerna var mycket 
positiva och tyckte att jag gjorde en intressant undersökning, vilket gjorde att de ställde upp 
med en intervju. Vid sökning efter bakgrundfakta var det i början lite svårt att hitta material.  
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2 Teori och bakgrund 
 
Under 1800-talet inleddes urbaniseringen i Europa och Nordamerika. Med hjälp av 
industrialiseringen förbättrades transportmöjligheterna bland annat genom järnvägsbyggandet. 
Människor sökte sig till städerna för arbete och boende. Under 1900-talet fortsatte städerna att 
växa. Detta berodde på förändringar på arbetsmarknaden med minskad sysselsättning inom 
jord- och skogsbruk och ökade tjänstenäringar. Många bosättningar i städernas ytterkanter har 
berott på ökade kommunikation möjligheter (Östman 1998:258). 
 
De flesta invånare i de industriella länderna är idag bosatta i städer. Även u- länderna har idag 
en stor och snabb urbanisering. Folkökning, brist på försörjningsmöjligheter på landsbygden 
och få möjligheter att utvandra gör att dessa länders storstäder växer enormt (Östman 
1998:258). 
 
När människor började urbanisera i  i–länderna fanns det möjligheter att ge de som flyttade in 
till städerna sysselsättning inom industrin. Tyvärr saknas denna möjlighet i u – ländernas 
storstäder (Östman 1998:258).  
 
Urbanisering förenas oftast med flyttningar. En geografisk omfördelning av migrationsutbyte 
av människor kan förekomma utan att någon behöver flytta inom landet. Det är antingen 
genom att födelseöverskottet under en viss period är större i det urbana området än i det 
rurala, eller genom att människor emigrerar från utlandet och det gynnar urbana områden 
(Integrationsverket 2001:149).  
 
Under den svenska urbaniseringshistorien har den ökade bosättningen i urbana områden varit 
direkt och indirekt beroende av inrikes migration. Exempel på direkt beroende av inrikes 
migration är genom nettot av bruttoflödena mellan rurala och urbana områden som oftast varit 
positivt för de senare (Integrationsverket 2001:149). 
 
Exempel på indirekt beroende är genom ålderssammansättningen av detta netto. Till de rurala 
områdena flyttar äldre än de som flyttar till urbana områden och födelseöverskottet har också 
normalt varit högre i urbana områden. Det stora flödet av invandring under efterkrigstiden har 
gynnat tillväxten av de stora städerna i Sverige (Integrationsverket 2001:149). 
 
Migration är ofta ett resultat av människors strävan efter att uppnå bättre levnadsvillkor, men 
den har även orsakats av tvångsförflyttningar som till exempel slaveri, etnisk förföljelse, krig 
och naturkatastrofer. Migration orsakas också av samhällsförändringar till följd av 
industrialiseringen som har bidragit till urbaniseringsprocessen (Nyström 2003: 2). 

Migration ses både ur ett lokalt, regionalt och internationellt perspektiv där orsaker och 
konsekvenser av arbets- och flyktingmigration analyseras. Den ökade globaliseringen gör att 
det blir lättare för ett företag att utnyttja billig arbetskraft i olika platser, men följderna blir 
också en ökad arbetsmigration mellan länder och regioner med rätt så stora skillnader i 
arbetslöshetstal och levnadsstandard. De drabbade länderna förlorar delar av sin produktiva 
befolkning och mottagarländernas situation kan bli besvärlig. Lokala och regionala flyttningar 
inom ett land sker på grund av förändringar i livscykeln eller för att människor söker skaffa 
sig bättre förutsättningar för arbete och utbildning (Nyström 2003: 2-3).  
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Migration är inte bara en internationell flyttning, det är även en inomnationell flyttning. 
Internationella flyttningar förekommer oftast i längre avstånd än inomnationella. De 
internationella flyttningshindren minskas med hjälp av EU: s inre marknader och den fria 
rörligheten inom EU. Detta leder till att flera flyttar över nationsgränserna. De sociala 
kontakterna påverkas av geografiska avstånd och därför är det svårt att hålla kontakt med 
familj och vänner efter en flytt. Sociala kontakter kan vara en orsak till att man flyttar 
(Integrationsverket 2000:52). 

Multinationella företag utnyttjar billig arbetskraft. Detta medför att såväl levnadsvillkor som 
migrationsmönster förändras snabbt. Utvecklingsländernas lokala ekonomi påverkas och de 
traditionella näringar får svårt att hävda sig när den nya ekonomin gör sitt intåg. 
Konsekvensen blir urbanisering och folkomflyttning (Nyström 2003:4). 

Migration kan ibland beröra den tillfälliga rörelsen när det till exempel handlar om pendling 
och/eller dubbelbosättning för att man inte vill att hela familjen ska flytta eller så skjuter man 
fram ett sådant beslut för att till exempel låta ens barn gå klart skolan (Integrationsverket 
2000:51).  
 
Människors rörlighet och boende är beroende av bland annat hushållsstruktur. Barnfamiljer 
har benägenhet att söka sig till småhusboende som främst kan finnas i tätorter. De 
flyttningsstudier som gjorts visar att flyttningsströmmar uppstår från stadsområdet av 
barnfamiljer och i motsatt riktning till stadsområdet av ungdomar och äldre i första hand 
(Nyström 2003:18).  

Fast att en del människor främst betraktar flyttningar som en effekt av arbetslöshet eller brist 
på arbetskraft i ett ortssystem, får flyttningar i sig demografiska effekter i form av 
familjemedlemmars medflyttning, men också genom förändrad befolkningssammansättning i 
utflyttnings- respektive inflyttningsort (Nyström 2003:18). 

Under urbaniseringsprocessen växer andelen boende i städerna inte av egen kraft utan till 
följd av inflyttning från landsbygden. Stadstillväxten kan samspelas mellan nativitet, 
mortalitet och migration. När det sker flyttning från landsbygden och till staden uppstår det en 
migrationsledd tillväxt. När människor arbetspendlar slipper de i många fall att flytta. Men 
när sysselsättningen inte finns lokalt och pendlingsmöjligheten saknas finns då inget val än att 
flytta för försörjnings möjligheter. Detta förekommer oftare på glesbygden (Nyström 
2003:19). 

Dagens rurala och urbana migration är ett resultat av ojämn geografisk utveckling till grund 
av ett globalt ekonomisk system. Detta leder till att människor flyttar ofrivilligt på grund av 
ekonomiska skäl. Under 1960- talet fanns det en ekonomisk modell som visade att migration 
skedde på grund av enskilda val bland annat av olika arbetstillfällen. Det finns även en 
neoklassisk ekonomisk teori som visade att migration är en process där individen gör 
ekonomiska val som är byggda på nuvarande eller framtida fördelar vid flyttning (Pacione 
2001:461). 
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2.1 Makro- och mikroteorier 
 
Det finns olika teorier som förklarar migrations mönster och de kan delas in i makro- och 
mikroteorier. Mikroteorin inriktar sig på människan och fokuserar på den process som varje 
människa genomgår och inte till omgivningen eller samhälle (Östberg 2002:8). Mikroteorin 
beskriver de faktorer som individen själv kan styra över. Däremot beskriver makroteorin de 
faktorer som en individ inte kan styra som, arbetsmarknad, bostad, destination och sociala 
kontaktnätverket (Helmersson 2004:14).  
 
 Det finns många faktorer som gör att individen flyttar till en annan ort. Det kan till exempel 
vara på grund av: 

• Ekonomiska faktorer =  Brist på arbete 
• Sociala faktorer    =  Sociala nätverket som finns i en annan ort 
• Ekologiska faktorer   =  Översvämningar och industriella olyckor 
• Individuella faktorer  =  Kombination av ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer 

(Östberg 2002:8). 
• Frivilliga eller framtvingade = Flytt kan vara frivillig om individen vill till exempel 

vill bo i en annan ort utan större anledning, eller framtvingade till exempel för byte av 
arbete (Östman 1998:51). 

 
Orsaker som gör att människor flyttar brukar delas in i pullfaktorer och pushfaktorer. Flytt 
som orsakas av sådant som lockar människor att flytta till ett område är till exempel möjlighet 
till arbete och utbildning tillhör pullfaktor (Östman 1998:51). Pushfaktor tillhör de orsaker 
som beror på arbetslöshet, politisk eller religiös förföljelse (Östman 1998:51). 
 
 
 
 
 
Tidigareort                            Problem på vägen  Ny Flyttningsort 
 
 
 
 
 
 
 
+ Bra faktorer  
-  Dåliga faktorer   
o Neutrala faktorer 
 
Figure 1. ” The Intervening Obstacles Theory” 
Källa: (Boyle 1998: 67) 
 
Det finns en annan migrationsteori som kan knytas till push- och pull teorin och kallas för 
”The Intervening Obstacle Theory of Migration” (se fig 1). Figur 1 visar bra faktorer i 
illustration av plustecken som är lika med pullfaktorer och dåliga faktorer, minustecken som 

---oo+- 
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är lika med pushfaktorer. De runda ringarna är obestämda faktorer och är varken bra eller 
dåliga för den som flyttar. Figuren visar att migranten kommer säkert att flytta till den nya 
orten för att det finns fler positiva faktorer än ursprungsorten. Men på väg till den nya orten 
kommer migranten att stöta på hinder som till exempel transportkostnader. Trots de 
kommande hinderna på vägen så överväger pullfaktorerna på den nya flyttorten (Östberg 
2002:11). 
 
”The Intervening Obstacle Theory of Migration” bevisade att avståndet i sig inte var det 
viktiga som det beskrevs tidigare i migrationsteorin. Avståndet blev viktigt när olika hinder 
och möjligheter kopplades till det (se fig. 1). När individen beslutar sig för att flytta till en ny 
ort kan personen ibland stöta på problem på vägen till flyttorten. Men trots negativa faktorer 
som kan tillkomma till exempel flyttkostnader, flyttar ändå migranten till den nya orten om 
möjligheterna och de positiva faktorerna är fler än den tidiga orten. Migranten kommer 
kanske att vinna på att flytta om det ses i det långa loppet trots olika negativa faktorer som 
kan tillkomma vid flytt. Figur 1 ser olika ut för olika personer. Därför varierar positiva, 
negativa, neutrala faktorer och hinder på vägen som finns i figur 1 från person till person 
(Östberg 2002:11). 
 
En annan teori ”The Intervening Opportunity Theory” som är en makroanalytisk teori lades 
fram av psykologen Stouffer. Han visade att det geometriska avståndet inte är det viktigaste 
som det beskrivs i migrationsteorierna. Den blir viktig tillsammans med sociala och 
ekonomiska faktorer (Östberg 2002:12). 
 
För att förstå ” The Intervening opportunity Theory” förklaras det genom de möjligheter som 
finns på den plats som flyttaren tänkt flytta till. Mängden av möjligheterna som finns på 
vägen till den nya platsen kan det visa sig det sannolika antalet migranter från en ort till en 
annan. Om det finns fler möjligheter längs vägen väljer de flesta migranter att inte flytta hela 
vägen. Om det fanns fler möjligheter på den tidigare platsen skulle då inte migranterna ha 
flyttat därifrån och istället stannat kvar. Möjligheter och hinder varierar för olika individer. 
Därför förklaras inte de olika faktorerna för varje individ på denna teori (Östberg 2002:12). 
 

2.2 Humankapitalteorin 
 
Humankapitalteorin, som är en mikroteori, mäter vad flytten kan ge för ekonomiska kostnader 
och vinster. Den här teorin tar hänsyn till att familjer består idag av två försörjare. 
Tvåförsörjarfamiljen kan ha svårt och flytta från plats till plats. Det kan bero på att 
arbetsmarknaden inte uppfyller bägges behov. En region med mycket arbetstillfällen inom 
pendlingsavstånd kan därför vara ett stort behov för dessa familjer (Glesbygdsverkets 
inflyttningskonferens 2002:4). Teorin utgår från att migranten ser flyttning som en investering 
och försöker utöka den förväntade vinsten som kan till komma i framtiden. Detta vill säga att 
kostnaderna vid flyttning värderas mot framtida vinster. Humankapitalteorin tar även upp de 
kostnader och intäkter som tillkommer vid flyttning genom att till exempel lämna släkt, 
vänner och miljön som individen var bekant med. Problemet med teorin är att det inte kan 
visa i förhand hur resultatet av flytten kommer att bli. (Fransson 2003: 10). 
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2.3 Gravitationsteorin och flyttnings ”lagar” 
 
Geografen E.G Ravenstein arbetade med den brittiska folkräkningsstatisten för åren 1871 och 
1881. De flyttningsmönster som kom fram gjorde att Ravenstein skrev ett antal flyttningslagar 
(Integrationsverket 2001:56). Exempel på flyttnings ”lagar”: 
 

• Flyttning sker oftast över korta sträckor 
 

• Män flyttar inte lika ofta som kvinnor men flyttar oftast till korta distanser  
 

• Utvecklingen av näringsliv och handel gör att flyttningsvolymen i ett land ökar 
 

• Flyttningar som sker till en ort utvecklar i sin tur en motström av flyttning  
           ( Integrationsverket 2001:56). 
 
Ravenstein utvecklade även gravitationsteorin som förklarar att ju längre individen flyttar ju 
större ort. Teorin bildar olika tankar om hur migrationssystem kan tolkas. Gravitationsteorin 
har två faktorer som förklarar dragningskraften, det är massa= befolkningsstorlek och avstånd 
(Integrationsverket 2001:56). 
 
I en studie visade det sig att en invandrares rörlighet i Sverige gick att studera med hjälp av 
gravitationstänkandet. ”Hela Sverige strategin” för flyktingmottagning fungerade inte riktigt 
på grund av flyktingarna flyttade senare till platser där det redan fanns olika etniska grupper. I 
studien visade sig även att år 1994 var utlandsföddas flyttningar mellan Norrbotten och 
Landskrona kommun 100 gånger större än för dem som är födda i Sverige. Personer födda i 
f.d. Jugoslavien kan dras till exempel till Malmö än för personer födda i Finland 
(Integrationsverket 2001:57). 

2.4 Livscykelteorin 
 
Enligt SCB bestäms flyttströmmarna av demografiska faktorer som till exempel kön, ålder 
och förändringar i hushållssammansättningen. Åldersstrukturen hos dem som flyttar skiljer sig 
från åldersstrukturen på den bofasta befolkningen (Statistiska centralbyrån 1999:93). 
 
Migrationsbenägenheten är mycket hög bland vuxenfasen (18-24 år) och familjebildande 
fasen (25-34 år). Under dessa två livs faser sker hälften av alla flyttningar. Människor som är 
födda i Sverige flyttar i genomsnitt cirka 10 gånger under sina liv. Ungefär en fjärdedel av 
hela livet bor barnen med föräldrarna och under denna period får barnen inte ofta bestämma 
självständigt om vart familjen skall bosätta sig. Av de 10 flyttningar sker två eller tre 
flyttningar under den tid där självständiga beslut inte fattas (Integrationsverket 2001:58).  
Benägenheten att flytta sjunker med ökad ålder. Detta är även ett samband som visar sig i 
skilda kulturella sammanhang och på olika geografiska nivåer. I till exempel USA och Nya 
Zeeland varierar nivån flyttningar (Magnusson 2000:32). 
 
En del demografiska faktorer är viktiga för att kunna förklara orsaken till migration. 
Flyttningar över stora avstånd kan bero på arbetsmarknaden. Korta avstånd beror däremot ofta 
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på demografiska faktorer. Till exempel att personen flyttar från föräldrarna, flyttar 
tillsammans med någon annan person, skaffar sig barn, skilsmässa, barnen lämnar hemmet, 
ålderdom. Alla dessa förändringar sätter krav på till exempel bostadsutrymme, 
bostadsstandard och bostadens läge. Längre flyttningar görs ofta på grund av byte av arbete. 
Men även lokala omflyttningar kan bero på arbete till exempel när förändringar av inkomsten 
förändrar även möjligheterna på bostadsmarknaden (Integrationsverket 2001:59). 
 
Sociologen Peter Rossis utgår från livscykelperspektiv där han studerade framför allt 
medelklasshushåll i Philadelphia för att förstå varför hushåll flyttar. Han kom fram till att 
medelklasshushållen flyttar efter de boendebehov som uppstår under livets olika stadier 
(Integrationsverket 2001:60) 
 

3 Urbanisering och migration i Sverige 
 
Urbaniseringen i Sverige skedde mellan 1920- och1970- talen. Tidigare var Sverige ett agrart 
land. Endast en av tio bodde i städerna. Under tidens gång och när det postindustriella 
samhället just hade satt igång, var balansen mellan stad och land omkastad. Åtta av tio 
svenskar bodde i stads- eller tätortsorter. Ökningstakten hade avtagit efter 1970 och 
urbaniseringsgraden växer numera långsamt. Detta beror på att nästan hela befolkningen 
redan bor i tätorterna (Statistiska centralbyrån 1999:38).  
 
Tillväxten fram till 1970-talet skedde genom att ett stort antal tätorter växte fram i anslutning 
till råvarufyndigheter, industrianläggningar och transportknutpunkter. Folkmängden ökade 
även i de etablerade städerna (Westlund 1998:2:8-2:9).  
 
Trots den politiken att sprida de nyinvandrade över hela landet så har invandrarna ändå 
dragits till storstäderna (Statistiska centralbyrån 1999:38).  
 
De som är utlandsfödda har en större geografisk rörlighet än inrikes födda. 1995 var 
flyttandelen för svenskfödda fyra procent när det gäller de mellankommunala flyttningarna. 
Under samma år flyttade sex procent av alla utlandsfödda och av hela den utomnordiskt födda 
befolkningen cirka åtta procent. En förklaring till att utrikes födda flyttar mycket, är 
invandrarnas ålderssammansättning. De flyttningsintensiva åldrarna 20-29 år är 
överrepresenterade bland dem (Statistiska centralbyrån 1999:93). 
  
Befolkningsutvecklingen under 1990-talets senare hälft jämfört med 1980-talet senare hälft 
har visat en ökning av befolkning i storstadsområdena och en minskning av befolkningen i 
kommuner i Småland, Dalarna, Värmland och i Norrlandslänen. När det gäller kommunerna 
och Syd- och Mellansverige är skillnaden i tillbakagången stora (Magnusson 2000:32). 
 
Bland olika hushåll är det vanligt med flyttning. Detta kan bero på ändrad 
hushållssammansättning eller ändrade ekonomiska förutsättningar för boendet. Flyttningen är 
även en del av en samhällelig förändringsprocess. Det som påverkar den ekonomiska, sociala 
och demografiska strukturen är inflyttning och utflyttning i en stad eller ett lokalsamhälle 
(Magnusson 2000:32).  
 
Migration kan bero på för att söka efter ny jordbruksmark, arbete, driva handel, studera eller 
andra skäl. Människan har flyttat när det har varit krig och fred och många har stannat för 
alltid i främmande länder. Under de två senaste seklen befann sig Sverige under flyttvågar. 
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Den första är Amerikautvandringen som skedde under senaste hälften av 1800-talet och 
början av 1900-talet. Sverige hade flyktinginvandring åren efter andra världskriget och även 
den allra senaste tiden, 1980-och 1990-talen. Under 1950- 1960 talen fick Sverige en 
arbetskraftinvandring (Statistiska centralbyrån 1999:21).  
 
Under andra världskriget tog invandringen till Sverige fart. Invandringen skedde speciellt 
under 1950- och 1960- talen och början av 1970- talet. Efterfrågan på arbetskraften var 
mycket hög och därför anställde man utländsk arbetskraft till industrier.  
Sysselsättningsgraden var ibland högre bland invandrarna än bland infödda. Villkoren på den 
svenska arbetsmarknaden försämrades under 1970-talet, detta ledde till att 
arbetskraftinvandringen stagnerade. Med tiden ersattes arbetsmigration mer av 
flyktingmottagande och invandring av familjeanknytning (Integrationsverket 2001:236). 
 
Under 1980-talet kom många flyktingar men trots en högkonjunktur under andra halvan av 
1980-talet så blev invandrarnas situation på arbetsmarknaden mycket dåligt. Under 1990-
talets lågkonjunktur skedde ytterligare försämringar. I mitten av 1990-talet blev invandrarnas 
sysselsättningsgrad stabilare. Det finns stora skillnader mellan olika invandrargrupper i detta 
av seende. Nordiska invandrare, västeuropéer och nordamerikaner har en bättre 
sysselsättnings och inkomstsituation än invandare från Mellanöstern, Afrika och Asien 
(Integrationsverket 2001:236).  
 
Wadensjö fann 1973 i en studie att andelen utlänningar i en region hade ett starkt samband 
med förhållandena på arbetsmarknaden, speciellt andelen sysselsatta inom 
tillverkningsindustrin och nettoinkomsten (Integrationsverket 2001:239).  
 
Invandrarna flyttade mycket i början av sin vistelsetid i Sverige, jämfört med infödda i samma 
ålder och yrke. Flyktingsintensiteten stannade av med tiden och efter en längre period fanns 
det bara små skillnader mellan invandrare och infödda. En skillnad var till exempel att 
invandrare flyttade för det mesta till Stockholm län. Län som finns utanför storstäderna 
verkade inte vara intressanta för invandrarna (Integrationsverket 2001:239).  
 
Invandring och ”Hela Sverige Strategin” 
 
En invandrare som kommer till en region i invandringslandet har i vanliga fall en begränsad 
kännedom om den nya bostadsorten. Storstäderna är centrala punkter i både de nationella och 
internationella transportsystemen. Storstäderna erbjuder i vanliga fall goda 
utbildningsmöjligheter, vilket kan uppskattas av den invandrande personen 
(Integrationsverket 2001:150).  
 
Näringslivet i storstaden är uppdelat i många olika arbetsområden. Detta kan innebära att man 
får fler inträdespositioner på arbetsmarknaden, speciellt i arbeten där man har låga krav på till 
exempel språkkunskap. Storstäderna lockar även till sig invandrare av högt kvalificerad 
personal inom forskning och näringsliv (Integrationsverket 2001:150).  
 
Invandrare har oftast inte tillgång till mark eller andra viktiga produktionsmedel för arbete i 
primära näringar och den här sortens av arbete är vanligare utanför de största städerna. 
Storstadsbefolkningen har många subkulturer och acceptansen för variation av kultur finns 
mer i större städer än i mindre orter (Integrationsverket 2001:150). 
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Under 1980-talet ökade intresset för den invandrade befolkningsbosättningsmönster. Detta 
beror på att den stora invandringen förstärkte den etniska boendesegregationen och de sociala 
marginaliseringstendenserna i storstädernas miljonprogramområden. Sedan 1985 infördes en 
ny reform som kallades ”Hela Sverigestrategin”. Hela Sverigestrategin reformerade både den 
institutionella ansvarsfördelningen och skapade en ny geografisk inriktning och styrning av de 
kommunplacerade flyktingarna (Integrationsverket 2001:150-151).  
 
Staten och kommunen organiserade flyktingsmottagande och även bestämde vart alla 
flyktingar skulle bosätta sig. Flyktingarna skickades till olika bosättningar i hela landet på 
grund av den ökade flyktingsströmmen och bostadsbristen. Alla kommuner tog emot 
flyktingar. I glesbygden blev det ofta flyktingarna som räddade till exempel skola och butik 
från att stängas. Det har visat sig att flyktingarna inte stannade länge kvar i glesbygden istället 
flyttade de till urbant område (Integrationsverket 2001:303). 
 

3.1 Bosättning på landsbygden 
 
Under 1980-talet visade ett ökat intresse för landsbygdsboende. SCB (Statistiska Central 
Byråns) statistik visade att 1980-talet var det första decenniet sedan länge som medförde en 
ökning av folkmängden i glesbygden (Westlund 1998:8:1). Av den anledningen började det 
spekuleras kring förekomsten av en ny ”grön våg” precis som den på 1970-talet. Fenomenet 
märktes i Sveriges stortstadsregioner men även i landsbygdslän som Dalarna där 
invånarantalet ökade. Den ökade folkmängden utanför tätorterna förklarades senare som ett 
permanentboende i fritidshusområden (Westlund 1998:8:1-8:2). 
 
Strukturella och konjunkturella orsaker har påverkat flyttningar till stora städer. Dessa är till 
exempel, individens vilja att flytta till storstäderna, vilket minskar vid lågkonjunktur, glesare 
bosättningsmönster ökas med hjälp av tekniska framsteg, vilket ger en ökning av pendling. 
Dessa kan även bero på värderingsförskjutningar och förändrade uppfattningar i samhället 
eller att det blir viktigare i post-industriella samhällen med god boendemiljö än närhet till 
arbetsplatsen. Det glesa bosättningsmönstret kan även bero på olika generationers olika 
värderingar, eller olika åldersgrupper, till exempel 40-talisterna som i större utsträckning 
väljer ett landsbygdsboende. Många hushåll prioriterar förutom själva bostaden och den 
absoluta närmiljön så handlar det också om naturen och det öppna landskapet. De flesta av 
inflyttarna är hemvändare (Westlund 1998:8:2).  
 
Anledningen till att man flyttar till glesbygden beror också på val av livsform och de höga 
boende kostnaderna i nybyggda lägenheter i storstadsområden. De hushåll som valt att bo på 
landsbygden kan till exempel förverkliga sin önskan om eget hus. Ofta gäller detta 
barnfamiljer med behov av stor boendeyta men som har små ekonomiska resurser. Utflyttande 
barnfamiljer tycker dessutom att landsbygden är en bra uppväxtmiljö för barnen. De väljer 
landsbygden istället för några av stadens villaområden (Westlund 1998:8:3).  
 
Det har till exempel visat sig att en del hushåll väljer att bosätta sig inom ett bekvämt 
pendlingsavstånd från två eller flera större orter. Detta gör att de får tillgång till flera 
arbetsmarknader. Tåg, bil, informationsteknologi och flexiblare arbetsformer underlättar för 
flera arbetande personer att bosätta sig i glesbygden (Westlund 1998:8:3). 
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4 Undersökning 

4.1 Vingåkers utveckling och infrastruktur 
 
Här beskrivs Vingåkers infrastruktur under 1990-talet och hur Vingåkers utveckling sett ut. 
Informationen framkom 1994 vid en intervju med Helen Viklund som är kanslichef i 
Vingåkers kommun. 
 
Under 1990 talet minskade Vingåkers befolkning med ungefär 1 000 personer. 
Samhället har som mest haft 10 000 invånare, men under 1990-talet skedde en utflyttning från 
kommunen. Under 2005 började läget däremot stabiliseras. Idag finns det 9 200 invånare i 
Vingåker. 
 
Under 1990 talet hade inte Vingåker något tågstopp. Den bristande infrastrukturen gjorde att 
Vingåkersborna hade svårt att arbeta i andra orter och ändå bo kvar. Detta har gjort att 
Vingåkerskommun har arbetat för att få tillstånd till tågförbindelse igen. Vingåker fick 
tågförbindelser år 2003. Däremot har till exempel bussförbindelserna mellan Vingåker och 
Katrineholm varit bra. Innan Vingåker fick ett tågstopp, kunde Vingåkersborna ta tåget till 
andra orter från Katrineholm.  
 
Vingåker är en ”sovstad” där man kan bo och jobba i andra orter och därmed en utpräglad ut- 
pendlings ort. Vingåker har nettopendling på ungefär 1 600 personer. Det har alltid varit mer 
av utpendling för att folk från Vingåker har i högre grad arbetat i Katrineholm. 
Bussförbindelsen till Örebro har också förbättrats under senare år. 
 
I början av 1990-talet fanns det BB i Katrineholm men som nu har lagts ned. Närmaste BB 
finns nu i Eskilstuna. Förflyttningen av BB har påverkat Vingåkerborna på grund av att de nu 
måste åka ännu längre bort för att komma till BB. Vingåker har inget gymnasium däremot har 
man tänkt på frågan om att starta ett gymnasium, men kommunen har insett att det blir svårt 
med att få ihop ekonomin till det. Däremot tror de att många ungdomar föredrar att åka till en 
större ort där det finns fler ungdomar. Med hjälp av tågförbindelsen har möjligheten till 
pendling gjort att flera ungdomar kunnat välja mellan flera gymnasium, som till exempel i 
Hallsberg och Flen.  
 
Många av Vingåkerborna flyttar för att få jobb och många ungdomar flyttar för att börja på 
högskola och universitet. I Vingåker försöker kommunen skapa en god miljö som gör att 
människorna stannar. Den kommunala servicen försöker marknadsföra orten med bra skola 
och bra arbetsmiljö. Den största näringen i Vingåker är textilindustrin. I Högsjö finns en 
fabrik som tillverkar industriprodukter, vilka används i pappersmassa. Annars har Vingåker 
mest varit känd för de kläder som säljs i Factory outlet. Fabriken innan Factory outlet, 
Ljungström, sydde upp kläder men försvann i mitten av 1990-talet.  Detta beror på att stora 
delar av Ljungströms produktion flyttades till Ungern. En del av produktionen var kvar men 
den sista verksamheten lades ned i mitten av 1990-talet. De flesta anställda i Vingåker arbetar 
inom offentliga sektorn. Största arbetsgivaren är kommunen. 
 
I Vingåker har det även gjorts satsning på små industrier. Ett näringslivskontor har startats för 
att försöka skapa ett bättre klimat för det privata näringslivet och flera arbetstillfällen. De 
flesta företagen i Vingåker har bra ekonomisk tillväxt. Flera av Vingåkers företag har varit 
med i listan i flera år i rad, bland annat Factory Outlet som utvecklar sin verksamhet och sin 
lönsamhet. 
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Omstruktureringen under 1990-talet har gjort att Vingåker haft många tomma lägenheter. 
Detta har i sin tur lett till att 250 lägenheter låtit rivas. Vingåker hade hög arbetslöshet under 
1990-talet. Arbetslösheten beror delvis på alla nedläggningar i Katrineholm eftersom många 
Vingåkerborna arbetade där. 
 
Under 1990-talet hade Vingåker en flyktingförläggning. Invandrarverket, som nu heter 
Migrationsverket, var ute och letade efter förläggningsplatser till alla flyktingar som kom till 
Sverige. Det byggdes många förläggningar överallt i landet bl.a. i Vingåker. Själva 
förläggningen drevs av migrationsverket, men kommunen kunde hyra ut lägenheter. Det blev 
ett tillskott för kommunen. Migrationsverket hade ett avtal med Vingåkers kommun att 
flyktingar skulle bosätta sig i Vingåker. När man skriver ett sådant avtal får man även bidrag 
från staten. Avtalet gäller om mottagningen, då handlar det om personer som skriver in sig 
eller bosätter sig permanent. 

 

4.2 Sju eritreanska familjers beslut att migrera från Vingåker 
 
Genom att redogöra för intervjusvaren, resultatet presenterar frågorna som gällde migration 
från Vingåker till Stockholm. (Intervjufrågor, se bilaga1) 
 

4.3 Familjernas flytt till Vingåker 
 
Ingen av intervjupersonerna ville från början flytta till Vingåker. De flesta ville flytta till 
Stockholm. Det beror på sociala själ där de flesta hade släkt och vänner som bodde i 
Stockholm. En del av deltagarna placerades i Vingåker. Andra accepterade flytt till Vingåker, 
på grund av rekommendationer av släktingar och vänner som bodde i och i närheten av 
Vingåker. Andra accepterade att flytta till Vingåker för att det var nära till huvudstaden. Det 
korta avståndet till Stockholm underlättade besök till deras vänner och släktingar. 
 

4.4 Fördelar och nackdelar med att bo i Vingåker 
 
Vingåker har påverkat familjerna mycket positivt. Familjerna kände sig trygga i Vingåker, 
”Närheten till naturen” och de korta avstånden till skola, dagis och affärer bidrog till trivsel i 
Vingåker. Här promenerades och cyklades mycket. Detta bidrog till att de inte gjorde av med 
mycket pengar på transporter. Vingåker är en lugn ort med bra miljö (natur) och goda grannar. 
Här var det lättare att komma i kontakt med svenskar och personer som arbetade i kommunen. 
Kommunen hjälpte till med att till exempel skaffa en hemspråkslärare. I Vingåker gjordes 
olika projekt till exempel projekten ”utanförskap i arbete”. Kommunen hjälpte även till att 
starta egna föreningar och eget företag.  
 
I Vingåker kände sig inte familjerna anonyma. Det var lätt att få information om något hade 
hänt barnen. Det var lätt med kulturbyte där svenskar och eritreaner lärde sig om varandra. 
Här var det bra att barnen växte upp på en liten ort, för de lärde sig bättre svenska. Vingåker 
var inte ett segregerat område och därför kunde eritreanerna bosätta sig vart de ville.  
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Efter några års boende i Vingåker uppstod problem som påverkade familjerna. Eritreanerna 
berättade i intervjun att Vingåker hade brist på arbetsmöjligheter och något tågstopp fanns 
inte. Detta gjorde att man inte hade några möjligheter att pendla till andra närliggande orter 
för arbete eller utbildning. Det fanns inget universitet för deras barn som snart vill ha 
eftergymnasial utbildning. I Vingåker fanns det inte många affärer att välja mellan, detta 
gjorde att intervjupersonerna ibland åkte till andra orter som ligger nära Vingåker för att till 
exempel handla kläder. 
 
Här nedan nämns olika faktorer som deltagarna lyft fram om Vingåker: 

• + Lugnet  - Sovstad 
• + Gröna miljön (natur) - Brist på arbete 
• + Tryggheten  - Ingen högskola 
• + Sociala livet  - Ingen tågstopp 

- Få affärer 
 

4.5 Familjernas flytt till Stockholm 
 
Flytten till Stockholm såg olika ut för intervjufamiljerna. Några familjer flyttade i olika 
etapper, det vill säga att mannen eller kvinnan flyttar först för att ordna arbete och boende, 
sedan följer hela familjen när allting är ordnat. Det spelade inte någon roll om kvinnan i 
familjen hade ett arbete i Vingåker och mannen hittade ett arbete i Stockholm eller tvärtom, 
hela familjen flyttade ändå till Stockholm. Andra faktorer som har framkommit i intervjuerna 
var att familjen flyttade till Stockholm eftersom barnen hade kommit in på universitet eller 
högskola i Stockholm. För att inte splittra familjen valde de att flytta tillsammans.  
 

4.6 Fördelar och nackdelar med att bo i Stockholm 
 
Stockholm gav familjerna möjlighet att få arbete. Kommunikationen fungerade bättre i 
Stockholm därför att det är nära till bussar, tunnelbanna, pendeltåg och tåg. Det finns även 
möjlighet att välja mellan flera olika affärer, vilket gör att i vissa fall blir billigare att 
konsumera.  
 
Familjerna flyttade även på grund av sociala skäl. De ville bo närmare släkt och vänner som 
bodde i Stockholm. Här finns även flera utbildningsmöjligheter och en bred arbetsmarknad 
där bland annat yrken med låga krav på anställning, yrkestillhörighet är tillgängliga. 
 
Intervjupersonerna berättade att Stockholm har även nackdelar. Tryggheten i Stockholm är 
inte bra och miljön är stressig. De upptäckte också kort efter flytten att kostnaderna i 
Stockholm inte blev lägre än i Vingåker. Till exempel hyrorna och de kommunala 
transporterna blev högre. Ett annat problem var diskriminering på arbetsplatsen samt de 
segregerade bostadsområdena. Det var lite svårare att komma i kontakt med svenskar i 
Stockholm. Enligt en del av intervjupersonerna är de i Stockholm anonyma. ”Man är enbart 
en siffra i mängden och inte en person”. 
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Här nedan nämns de olika faktorer som deltagarna nämnde om Stockholm: 
 

• + Arbetsmöjligheter  - Stress 
• + Bred kommunikation förbindelse - Segregation 
• + Mångfald    - Diskriminering 
• + Fler affärer    - Trygghet 
• + Utbildningsmöjligheter  - Dyra kostnader 

 
 

5 Diskussion och Slutsats 
 
Anledningen till att intervjupersonerna placerades i Vingåker beror på den flyktingpolitik som 
rådde (Integrationsverket 2001:303). Det visade sig att flytten till Vingåker inte skedde genom 
frivilja. En del blev även lockade till Vingåker. Det berodde främst på att släkt och vänner 
som bodde och trivdes bra i området rekommenderade intervjupersonerna att flytta till 
Vingåker. Rekommendationen överensstämmer med pullfaktor. Pullfaktor tillhör de orsaker 
som lockar människor att flytta till ett område till exempel möjlighet till arbete och utbildning 
(Östman 1998:51). 
 
Att bosätta sig i en trygg och lugn miljö är viktigt, men när arbetsmöjligheterna inte finns för 
alla och inte heller akademisk utbildning, blir dessa faktorer pushfaktorer. Pushfaktorer tillhör 
de orsaker som till exempel beror på arbetslöshet (Östman 1998:51). Det vill säga människor 
börjar söka sig till andra orter för att kunna försörja sig.  
 
Bristen på arbetsmöjligheterna i Vingåker har varit en bidragande pushfaktor. 
Intervjupersonerna fokuserade i början av sin vistelse i Vingåker på att studera svenska. 
Bristen på arbetsmöjligheterna märktes senare när de började söka efter arbete. Arbetsbristen 
är en faktor som överensstämmer med makroteorin. Makroteorin beskriver de faktorer som en 
individ inte kan styra som, arbetsmarknad, bostad, destination och sociala kontaktnätverket 
(Helmersson 2004:14).   
 
Under den tid då intervjupersonerna bodde i Vingåker fanns det ingen tågförbindelse och det 
minskade möjligheten till att pendla till andra orter för att arbeta. Det visade sig vid ett par 
tillfällen under intervjun att kvinnan eller mannen hade ett arbete i Vingåker, men att en av 
partnerna inte hade det. Detta gjorde att den som hade arbete i Vingåker fick lämna sitt arbete 
för att leta efter en annan sysselsättning i Stockholm med sin partner. Den här faktorn 
stämmer överens med humankapitalteorin som är en mikroteori. Teorin hänvisar till att 
tvåförsörjande familj kan ha svårt att flytta till olika platser på grund av arbetsmarknaden inte 
uppfyller bådas behov. Att flytta till en region med mycket arbetstillfällen inom 
pendlingsavstånd kan vara till stort hjälp (Glesbygdsverkets inflyttningskonferens 2002:4). 
 
Intervjupersonernas barn skulle senare vidareutbilda sig och flytta till den ort som hon/han 
blivit antagen på, enligt en del av de intervjuade familjerna väljer de en större stad med fler 
studiemöjligheter och arbetsmöjligheter för att inte ”splittra familjen”. 
 
Nackdelarna som gjorde att de tvingades till att flytta från Vingåker överensstämmer även 
med push teorin. Det vill säga att människor flyttar från en plats till en annan på grund av 
arbetslöshet (Östman 1998:51). 
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När en person kommer som flykting till ett nytt land tror jag att individen normalt inte har 
mycket information om landet. Därför kan det leda till att personen föredrar att bosätta sig 
nära sina släktingar eller vänner.  
Intervjupersonernas flytt till Stockholm kan kopplas till gravitationstänkandet som bygger på 
gravitationsteorin. Invandrares rörlighet i Sverige gick att studera med hjälp av 
gravitationstänkandet. Den här rörligheten kan därför kopplas till de intervjuade personerna. 
En del av dem flyttade för att bo närmare släkt och vänner och kanske för att känna etnisk 
tillhörighet. ”Hela Sverige strategin” fungerade inte och det berodde på att flyktingarna 
flyttade senare från flyktingmottaningen till platser där det redan fanns olika etniska grupper 
(Integrationsverket 2001:57).    
 
De intervjuade personerna valde att stanna i Vingåker i mer än fem år trots nackdelarna. Det 
berodde på att de tyckte att de var bättre att stanna i en trygg miljö för barnens skull.  Det var 
också lättare att skapa kontakt med infödda svenskar och att lära sig svenska blev lite lättare 
eftersom det inte bodde många invandrare i Vingåker. Valet till att stanna så länge i Vingåker 
berodde på att familjerna insåg att Vingåker erbjöd en bättre uppväxtmiljö för barnen.  
 
De flesta av barnen har gått på dagis, grundskola och sedan gymnasium. Detta kan även vara 
en av anledningarna att föräldrarna föredrog att stanna i den trygga orten istället för att flytta 
till en annan ort. Weslund beskriver att utflyttande barnfamiljer föredrar ofta landsbygden för 
att uppväxtmiljön är bättre för barnen (Westlund 1998:8:3).  
Intervjupersonernas svar bekräftar också det Westlund beskriver, att en del människor vill bo i 
glesare områden för den goda boendemiljön, närhet till naturen och för de höga 
boendekostnaderna i storstäderna (Westlund 1998:8:2). 
 
Livscykeln är en av faktorerna som har orsakat familjernas flytt (Integrationsverket 2001:59). 
Till exempel att barnen har vuxit upp och söker efter akademisk utbildning och det har lett till 
att de flyttar till andra större utbildningsorter. Ett annat exempel på hur livscykeln påverkar 
flytten var när föräldrarna flyttade på grund av ekonomiska faktorer till exempel att söka efter 
arbete i en annan ort.  
 
De intervjuade personerna valde att flytta till Stockholm på grund av de pullfaktorer som 
finns i Stockholm. Storstäder har många tilldragande faktorer för invandrare i allmänhet. Det 
är lättare att få ett arbete med krav och utan krav (Integrationsverket 2001:150), och stort 
utbud av arbete och lättare att kommunicera med andra. Fördelarna som nämns om Stockholm 
gjorde att de intervjuade eritreanerna flyttade dit på grund av ekonomiska och sociala faktorer 
(Östberg 2002:8). 
 
Men trots att Stockholm har många fördelar så finns det även nackdelar. Intervjupersonerna 
tyckte att Stockholm har segregation, diskriminering, höga levnadskostnader och stressigt 
men i Vingåker upplevdes inte dessa faktorer. Nackdelarna som nämns överensstämmer med 
pushfaktorerna som nämns av Östman (Östman 1998:51) till exempel att de höga kostnaderna 
kan leda till flytt. Trots det valde intervjuade personerna att stanna i Stockholm. Detta beror 
på att det finns arbete, utbildning och sociala kontakter som familjerna tycker är väldigt 
viktigt.  
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Slutsats 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva olika migrationsprocesser och teorier för att sedan ta reda 
på vilka teorier som överensstämmer med orsaken eller orsakarna som gjort att sju eritreanska 
familjer flyttat till Stockholm från Vingåker. I uppsatsen besvaras följande frågor: 
 
1) Vilka teorier finns det om migration?  
2) Varför hamnade de sju eritreanska familjerna i Vingåker?  
3) Vilka faktorer har påverkat familjernas utflyttning från Vingåker?  
4) Var någon faktor mer utmärkande än andra faktorer när familjerna flyttade från Vingåker? 
 
1) Migrationsteorier som har nämnts i uppsatsen är pull, push, makro- och mikroteorier, 
livscykelteori, humankapitalteori samt gravitationsteori.  
 
2) De sju eritreanska familjerna hamnade i Vingåker delvis genom tvång. Detta beror på att 
under 1990-talet rådde en invandringspolitik, detta gjorde att flyktingar inte kunde välja var 
de skulle bosätta sig. Vissa placerades i Vingåker och accepterade placeringen medan andra 
valde Vingåker före andra glesbygdområden. Anledningen till att de valde Vingåker berodde 
på släktingar och vänner som bodde i närheten eller i Vingåker som då rekommenderade 
bosättning i Vingåker. När man kommer som flykting till ett nytt land har individen i vanliga 
fall inte mycket information om det nya landet. Därför föredrar hon/han att bosätta sig nära 
sina släktingar eller vänner. 

 
3) Pull faktorn var delvis orsaken till att några av de eritreanska familjernas inflyttning till 
Vingåker medan andra eritreanska familjer accepterade tvångs flytt till Vingåker. Däremot 
berodde migrationen till Stockholm bland annat på en blandning av pull- och pushfaktorer. 
Exempel på pull faktorer är arbetsmöjligheter och utbildning och på pushfaktorer arbetslöshet. 
Livscykeln är även en av faktorerna som har orsakat flytten från Vingåker. Ett exempel på 
detta är barn som blivit äldre som sökte sig till akademiska studier i Stockholm.  

 
4) Arbetslöshet, utbildning och sociala skäl var de huvudsakliga orsakerna till flytten från 
Vingåker.  
 
Som förslag till fortsatta studier tycker jag att det skulle vara intressant att undersöka om de 
eritreanska familjerna som har flyttat till Stockholm stannat kvar eller  flyttat vidare. En studie 
av flyttningskedjor skulle belysa kopplingen mellan flytningsteori och dess praktik ännu mer. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
Inledning 
Syfte: Få en bild av intervjupersonen. 
 

1) Hur länge har du bott i Vingåker?  
2) Vad hade du för sysselsättning? 
3) Hur såg din familjesituation ut? 

 
Situation i Vingåker 
 
Syfte: Få en bild av varför han/hon flyttade till Vingåker. 
 

1) Varför flyttade du till Vingåker? 
2) Vilka fördelar/nackdelar hade Vingåker? 
3) Vad karaktäriserar Vingåker? 
4) Vilka möjligheter fanns i Vingåker? 

 
Situation i Stockholm 
 
Syfte: Få en bild av varför han/hon flyttade till Stockholm? 
 

1) Varför flyttade du till Stockholm? 
2) Vilka fördelar/nackdelar har Stockholm? 
3) Vad karaktäriserar Stockholm? 
4) Vilka möjligheter finns i Stockholm? 
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Bilaga 2 

Bakgrund och historia om Eritrea 
 
Eritrea är ett litet land vars kolonialmakter orsakat landets politiska status. 
Under 1500-talet var Eritrea del av abbyssinska kungadömet men blev senare under turkiskt 
imperium och sedan under egyptisk makt. Italien ockuperade Eritrea 1890 och styrdes av 
Italienarna som en Italiensk koloni. Under andra världskriget krigade britterna mot italienarna 
och vann. Detta betydde att Eritrea styrdes av britterna istället fram till 1952, då FN beslutade 
att landet skulle tillhöra den etiopiska federationen. Eritrea krigade i nästan 30 år för att bli ett 
självständigt land. Kampen startades år 1961 av organisationen ELF, Eritrea Libération Front. 
Organisationen splittrades på grund av problem och ersattes sedan av organisationen EPLF, 
Eritrean People Libération Front (Internflyktingar och deporterade i flyktingläger i Eritrea 
2000: 1). 
 
EPLF hade som mål att genomföra reformer i Eritrea samtidigt som striderna pågick. I Eritrea 
styrde församlingar valda av folket och som sedan styrde byarna. Områdena som befriades i 
Eritrea byggde man upp till exempel hälsosystem med läkare och sjuksköterskor. Det byggdes 
ett skolsystem, en informationsverksamhet med produktion av böcker, tidningar och 
radioutsändningar. Nu kunde även fordon som hade skadats repareras på en reparations 
verkstad. Arbetet var oavlönat för att eritreanerna hade ett mål och det var friheten. Meddans 
eritreanerna kämpade mot Etiopien, krigade även TPLF, Tigry People´s Libération Front mot 
Etiopien. TPLF krigade för att störta general Mengistu som styrde Etiopien genom 
militärregim. Både Eritrea och TPLF bekämpade Mengistus regim. Många människor dog 
men efter ett långtdraget krig retirerade Etiopien maj 1991. Efter kriget gjorde Eritrea 
uppbyggnadsarbete runt om i landet med hjälp av den eritreanska armen. 1993 blev Eritrea 
självständig (Internflyktingar och deporterade i flyktingläger i Eritrea 2000: 1). 
 
 
 
 
 


