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Abstract 

The so-called great emigration to America is a subject which has been of interest to historians and 

researchers during decades. There is an immense amount of studies and research done surrounding the 

subject and of why people emigrated during the current time. However, research done concerning the 

great emigration to America is contrasted by what have been research regarding the homecomers of 

emigration. This is still the case even though research has shown a large portion of the emigrants 

actually returned to their land of origin. In this specific case, homecoming Swedes from America. The 

study investigates and enlightens this relatively uninvestigated area by researching homecoming Swedes 

to Vänersborg from America between year 1900-1910. The paper aims to investigate how many people 

who returned, which the individuals were also if the homecomers may have effect their local community 

by their return.   

 

Sammanfattning 

Den s.k. stora emigrationen till Amerika är ett ämne som länge intresserat historiker och forskare. Det 

finns ett hav av studier och forskning kring ämnet och om varför människor valde att emigrera under den 

aktuella tiden. Forskning gjord kring den stora emigrationen till Amerika står dock i stark kontrast till 

vad som undersökt kring emigrationens hemvändare. Trots detta är det känt att en stor del av 

emigranterna faktiskt återvände till sitt hemland. I detta specifika fall, svenskar som emigrerade till 

Amerika men som senare återvände till sina hemländer. Uppsatsen undersöker och belyser detta relativt 

outforskade ämne då hemvändare till Vänersborg från Amerika undersöks mellan år 1900–1910. Genom 

att bland annat undersöka arkivmaterial från den aktuella tiden har uppgifter framkommit som formar en 

bild kring antalet hemvändare samt vilka de var vilket presenterar i fallstudierna. Då uppsatsen är 

kvalitativ och kvantitativ besvaras den förstnämnda delen genom källmaterialet med resterande litteratur 

och källor koncentreras på en mer kvantitativt fokus. Studien syftar till att undersöka hur många som 

återvände, vilka individerna var samt om hemvändare kan ha påverkat till det lokala samhället vid sin 

hemkomst. Essän påvisar att ett begränsat antal av 44 personer återvände till Vänersborg under den 

aktuella avgränsningen. Majoriteten av hemvändarna var generellt unga och befann sig inte längre än 

fem år i Amerika innan hemkomsten. Då dessa hemvändare inte spenderade en längre tid i Amerika, kan 

den existerande teorin kring transatlantisk arbetskraftsinvandring stödjas i detta specifika fall.   
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1. Inledning  
Den stora emigrationen ägde rum mellan mitten av 1800-talet till 1930-talet. Detta var en händelserik tid 

bestående av industrialisering, urbanisering och folkförflyttning. Under denna period kom cirka 33 

miljoner människor att emigrera från stora delar av Europa till Amerika. Bortsett från Irland och 

Storbritannien, var Norge och Sverige med i toppen av antal människor, sett till folkmängd, som 

emigrerade under den aktuella tiden. Norge rankas som det andra mest bidragande landet medan Sverige 

kom på fjärde plats sett till mängden emigranter under tiden.1 Den svenska emigrationen till Amerika 

ägde rum främst mellan åren 1860–1930 då över en miljon svenskar utvandrade på grund av olika skäl. 

Anledningarna till varför man valde att emigrera berodde på olika orsaker men det fanns gemensamma 

faktorer, exempelvis fattigdom, arbetslöshet, olika former av förtryck eller hot om tvång till 

militärtjänstgöring. Dessa varierande faktorer kan även beskrivas som push- och pullfaktorer vilket 

syftar till att förklara varför människor valde att emigrera, vad tvingar och eller vad emigrationen lockar 

med för individerna. Anledningar till emigration kan även beskrivas som fri eller ofri migration. Den 

svenska emigrationen till Amerika genomsyras av historier om rikedom, frihet och ändlösa möjligheter. 

Under samma tid sökte sig få människor till Sverige då totalt 240 413 personer invandrare. Cirka hälften 

av dessa kom från Amerika och nästintill uteslutande var svenskfödda återinvandrare eller hemvändare.2  

Detta är en sida av emigrationen som inte lyfts lika mycket som historierna kring utvandrare. Som 

historikern H. A Barton skriver ”den trovärdigaste kalkylen vid det här laget att återvandringen från 

Amerika uppgick till minst en tredjedel av den totala invandringen”.3  Trots att ett mycket stort antal 

emigranter inte förblev kvar i Amerika är detta ett område som ännu är relativt outforskat i kontrast till 

forskningen kring utvandrarna. Med tanke på det stora antalet svenskar som återvände är detta ett 

relevant område att undersöka och problematisera. Detta forskningsområde kommer uppsatsen utreda då 

hemvändande till Vänersborg studeras. Uppsatsen kommer undersöka, diskutera och redovisa uppgifter 

kring människor, födda i Vänersborg, som valde att återvända till sin hemstad Vänersborg från Amerika 

mellan år 1900–1910.   

 

1.1 Problemformulering  

Uppsatsen syftar till att belysa emigrationens ”baksida”, nämligen hemvändarna. Fokus ligger på 

hemvändare från Amerika till Vänersborg under avgränsningen. Studien avser att åskådliggöra en 

mindre belyst och problematiserad sida av emigrationen.  Den angivna avgränsningen, år 1900–1910, är 

vald och motiverad främst då det var en tid strax innan emigrationen till Amerika kom att avstanna helt 

                                                           

1 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emigration/den-europeiska-utvandringen-till-amerika [hämtad 

24/1–17]. 
2 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Massutvandring-till-Amerika-slag-mot-befolkningen/ [hämtad 

24/1–17].  
3 Barton, H. Arnold. Göteborgs-emigranten: 6 – Amerika tur och retur. 1997. Uddevalla. s. 211. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Massutvandring-till-Amerika-slag-mot-befolkningen/
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på grund av ekonomiska konjunkturer, världskrig och juridiska barriärer. Gällande den begränsade 

forskningen, som tidigare diskuterats, är problemet främst att det helt enkelt inte finns lika mycket 

information kring utvandrare som invandare vid denna tid. Lyckligtvis var Sverige bland de första 

länderna att föra data och statistik kring dessa typer av uppgifter vilket har varit gynnsamt för denna 

studie.  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Uppsatsen syfte är, att med utgångspunkt i push-och pull-teorin och genom kohortstudie avseende 

Vänersborg åren 1900–1910 undersöka återvändande emigranter som fenomen. 

 

Hur stort var antalet Vänersborgare som återvände till Vänersborg från Amerika mellan åren 1900–

1910?  

Vilka generella bakomliggande push-och pullfaktorer kan ha bidragit till hemvändningen? 

Hur såg hemvändarnas civilstånd, ålder och sysselsättning ut? Kunde hemvändarna bidra med 

nyskapelse idéer vid hemkomsten samt vilka var dessa människor? 

 

1.3 Forskningsläget  

Uppsatsens forskningsläge presenteras efter en viss struktur då varje underrubrik består av ett verk. 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till Vänersborg som stad under den aktuella tiden samt forskning 

på varför man valde att emigrera från staden. Därefter beskrivs forskning och litteratur på den stora 

migrationen med fokus på svenska emigranter i Amerika. Sedermera diskuteras forskning kring 

hemvändande emigranter, även där fokus på svenska emigranter som reste tillbaka till Sverige. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning där centrala aspekter av den tidigare forskningen sammanställs 

och diskuteras. Den tidigare forskningen som används figurerar främst som en bakgrund till uppsatsens 

ämne men även för att stärka uppsatsens resonemang kring migration. De presenterade 

frågeställningarna besvaras främst av uppsatsens källmaterial men understödjs även av den tidigare 

forskningen på området. Detta med hjälp av källmaterialet samt en teoretisk utgångspunkt i push- och 

pullteori kommer uppsatsen undersöka hur många och vilka dessa hemvändande emigranter var. 

1.3.1 Staden som blev dikt 

Boken Staden som blev dikt är s.k. lokallitteratur skriven av en lokal förening som arbetar för att värna 

om gamla Vänersborg och hur staden utvecklats. Boken består av flertalet olika författare som alla är 

med i denna förening Birger Sjöbergsällskapet. Författarna besitter ingen större nationell eller 

internationell kännedom utan är snarare lokala författare, journalister och historiker.  
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Vänersborg har sedan länge varit en servicestad snarare än en industristad som grannkommunen 

Trollhättan. I Vänersborg, som ligger vid Vänerns sydspets, bodde 6 395 människor vid år 1900 och 

handeln var en mycket viktig del av stadens levebröd och inkomst.4 Vare sig det var handeln via Vänern 

eller via landsvägar var den av stor vikt för stadens överlevnad.5 Till skillnad från en stor industri som 

fanns i grannkommunen Trollhättan, bedrevs en mindre skala men effektiv industriverksamhet i 

Vänersborg. Det fanns stor en tändsticksfabrik i Vänersborg som sysselsatte många av stadens invånare. 

Vid 1904 togs fabriken över av nya ägare som kom att öka fabrikens verksamhet och anställa fler 

arbetare inom loppet av några år. A. F Carlssons Skofabrik var en annan fabrik som kom att sysselsätta 

många av stadens invånare. Vid år 1900 arbetade 407 personer i fabriken och dess produktion stod för 

1,7 miljoner kronor. Vid år 1905 utbröt en 15 månaders strejk i fabriken vilket kom att påverka arbetarna 

i den mån att vissa av arbetarna emigrerade.6 Denna strejk är även omnämnd i de s.k. 

Femårsberättelserna då den beskrivs som en långvarig och unik strejk för sin tid. Strejken kom senare 

att avslutas med att arbetarna och fackföreningen vann konflikten.7  

Det fanns ett visst konservativt styre i Vänersborg vid denna tid. Samtidigt som industrialismen gjorde 

stordåd inom b.la. transportsektorn via järnväg och ångbåtar, hamnade Vänersborg efter då man inte 

ville anpassa sig i samma takt som närliggande städer. Allteftersom kom förändringarna även till 

Vänersborg stad genom den nya järnvägen Bergslagsbanan som förenklade och effektiviserade exporten 

av spannmål från Dalsland samt Vänersborgs export av tändstickor, skor och tegel.8 I Statistiska 

centralbyråns historiska statistik återfinns ett intressant citat ur en av femårsberättelserna:  

Hvad bostadsförhållandena beträffar, så är trångbodd- het alltför vanlig, och (detta såväl på 

landsbygden som i städerna). Bostadsundersökningar, som under perioden, verkställts i Trollhättan 

och i Vänersborg, hafva visat högst otillfredsställande förhållandet.9  

Bostadssituationen i Vänersborgs beskrivs som dålig delvis på grund av trångboddhet. Detta berodde på, 

likt andra städer i Sverige, den befolkningsökning som ägde rum samtidigt som emigrationen pågick. 

Förutom att vaccin, fred och potatis påverkade befolkningsökning, skedde även en urbanisering till 

många städer från obesuttna på landsbygden som nu sökte sysselsättning i städernas nya fabriksområden. 

Denna faktor kom också att bli en omständighet till att människor valde att emigrera.10 Mellan år 1900–

1910 skiftade invånarantalet i Vänersborg från 6 395 till 7 648 personer.11 Fler anledningar till varför 

                                                           
4 Statistiska centralbyrån – Historiskt statistik över Sverige. Del 1 Befolkning 1720-1967. s. 65. 

5 Tunving, Lars. Lilla Paris och sekelskiftets Vänersborg. I Staden som blev dikt – Vänersborg kring 1900 Birger 

Sjöberg-Sällskapet, Vänersborg, 1994. s. 10. 

6 http://www.afcarlsson.se/historia.html [besökt 12/10-16]. 

7 Statistiska centralbyrån, Femårsberättelser Älvsborgs län 1856-1905 (BISOS H), s. 26.  
8 Staden som Tunving, Lars & Wegräus, Erik. Verkligheten bakom diktens kulisser. I Staden som blev dikt – 

Vänersborg kring 1900, Birger Sjöberg-Sällskapet, Vänersborg, 1994, s. 11-12.  
9  Statistiska cenralbyrån, Femårsberättelser Älvsborgs län 1901-1905 (BISOS H), s. 39.  

10 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 235-242.  

11 Statistiska centralbyrån – Historiskt statistik över Sverige. Del 1 Befolkning 1720-1967. s. 65. 

http://www.afcarlsson.se/historia.html
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människor valde att emigrera från Vänersborg diskuteras i nästa del av uppsatsen där 

Emigrationsutredningen tas upp.  

  

1.3.2 Emigrationsutredningarna – Bilaga 8 – Bygdeundersökningar  

Emigrationsutredningarna är en storartad och betydande undersökning som beställdes och genomfördes 

av staten då emigrationens orsaker och konsekvenser skulle utredas. Utredningen består av olika bilagor 

som är skrivna av olika agenter, författare och forskare. Just denna bilaga, bygdeundersökningar, syftar 

till att beskriva bland annat Vänersborg vid den aktuella tiden samt vilka faktorer som bidrog till att 

vänersborgare emigrerade från första början. Dessa olika bilagor har olika författare, i detta fall är det 

den statliga anställda Ruben Mattson som genomfört bygdeundersökningar kring Vänersborg. 

Under de senare åren som svenskar emigrerade från Sverige till, främst Amerika, tillsatte staten en 

mängd utredningar för att besvara olika frågor som varför svensken valde att emigrera samt hur hen hade 

det i det nya landet. Det var av statens intresse att undersöka hur och varför människor valde att 

emigrera till andra länder. Sverige hade blivit något av ett emgirationsland under denna emigrationsepok 

då över en miljon svenskar valde att lämna landet. Emigrationsutredningen är uppdelat i flera bilagor 

som behandlar olika ämnen som rör emigrationen. Denna uppsats kommer ta upp och diskutera olika 

volymer av utredningen som är relevanta för undersökningen.  

Ruben Mattsons kapitel i Bygdeundersökningarna diskuterar Vänersborg vid den aktuella tiden samt 

beskriver bland annat hur tillvaron och miljön var i staden. Vänersborg som ligger i Älvsborgs län 

beskrivs som ett av de län som bidragit mest till emigrationen från Sverige. Detta beskrivs av 

kapitelförfattaren Ruben Mattson som besökte flera städer och socknar inom Älvsborg län runt början av 

år 1900. Han byggde sin undersökning genom att prata med lokalinvånarna för att få en lokal bild av 

emigrationen. Matsson la vikt vid att få en lokal bild av staden för att få insikt i hur stadens näringar och 

utvecklingsmöjligheter såg ut. Han beskriver Vänersborg som en stad med goda kommunikationer via 

Vänern med även tågrälsen Bergslagsbanan. Människor hade alltså goda möjligheter att förflytta sig via 

järnväg eller Göta älv.12 

Redan från början gick undersökningen i hvarje socken ut på att söka af representativa personer 

erhålla upplysningar om de olika förhållanden som kunde anses stå i samband med den större eller 

mindre utvandringen från socken.13  

Som tidigare nämnt, hade Vänersborg ingen större industri i jämförelse med grannkommunen 

Trollhättan. Främsta fabrikerna var en tändsticksfabrik och en skofabrik där majoriteten av arbetarna var 

Vänersborgare och en tiondel av dessa var gamla jordbrukare. Då Vänersborg kan ses som en 

                                                           
12 Mattson, Ruben. Emigrationsutredningen, bil. 8 Bygdeundersökningar. 1909. Stockholm, Kungligt boktryckeri 

P. A Norstedt & Sönder. s. 9-20.  

13 Emigrationsutredningen - bil. 8, s. 4. 
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servicestad, livnärde staden sig främst på transporterat livsmedel från Dalsland och andra närbelägna 

socknar. Med tanke på sin geografiska position blev staden ett sorts centrum för olika typer av handel 

under 1800-talet. Kommunikationen via båt och järnväg var av mycket stor vikt när det kom till stadens 

handel.14  

Anledningar till varför invånare valde att emigrera från Vänersborg till Amerika beskrivs av Mattson i 

sin undersökning av staden. Svält och fattigdom listar han som en av de mindre bidragande anledningar 

för just vänersborgarna. Det var snarare arbetslösheten och värnplikten som fick folk att emigrera. 

Innovationer kring jordbruk orsakade en befolkningsökning samt en ökad mängd obesuttna som blev i 

behov av ny sysselsättning. Strejken i skofabriken blir också omnämnd som en bidragande faktor. Enligt 

Mattson blev jordbrukskrisen en anledning till att folk tvingades emigrera. Bortsett från denna 

diskussion var även den allmänna värnplikten en anledning till att man valde att emigrera från 

Vänersborg. Det var i stort sett obligatoriskt för alla män från 16 års ålder att genomföra värnplikten. 

Innebörden av detta var att många unga män valde att emigrera snarare än att fullfölja värnplikten. Vid 

denna tid hade bara 20% av emigranterna fullbordat sin militärtjänstgöring.15 Mellan åren 1901–1910 

emigrerade ca 219 249 svenskar till Amerika och under samma tid invandrade 44 029 till Sverige.16 

 

1.3.3 Det svenska samhället 

Det svenska samhället är en relativt allomfattande lärobok som ger en kvantitativ bild över bland annat 

emigrationen till Amerika. Boken syftar främst till att ge läsaren en generell bild över den aktuella tiden 

och vilken omfattning emigrationen hade. I detta kapitel av boken, där emigration diskuteras, nämns 

push-och pullfaktorer (återkommer i kapitel 1.4) samt bidragande faktorer till varför människor valde att 

emigrera till Amerika. Boken är skriven av Susanna Hedenborg, doktor i ekonomisk historia, samt Lars 

Kvarnström som är filosofiedoktor i Historia vid Linköping universitet.  

Den svenska emigrationen skedde i takt med att den svenska befolkning fördubblades. De tidiga 

utvandrarna bestod främst av familjer men kom senare att ersättas av ensamrensade personer. Som 

tidigare nämnt emigrerade människor på olika grunder men återkommande faktorer var bristen på 

religionsfrihet, sysselsättning samt tvång om värnpliktstjänstgöring. Den obligatoriska värnplikten är en 

återkommande intressant faktor som även diskuteras av Ruben Mattson i Emigrationsutredningen när jag 

undersöker emigrationsanledningarna för Vänersborg. Han anger värnplikten som den främsta faktorn 

för att människor emigrerade från staden.17 Via Home Stead Act, som infördes av president Lincoln år 

                                                           
14 Emigrationsutredningen - bil. 8, s. 30-33.  
15 Emigrationsutredningen - vol. 8, s. 10-18.  

16 Statistiska centralbyrån - Historisk statistik för Sverige del 1. Befolkning. s. 125. 
17 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 243-244. 
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1862, lockade Amerika med billig jord och arbetskraft. Då ungefär en femtedel av de svenska 

utvandrarna återinvandrade kan tesen gällande transatlantisk arbetskraftsinvandring diskuteras.18  

 

1.3.4 Swede Hollow 

Ola Larsmo är en framstående journalist och författare, hans romanbok Swede Hollow handlar som 

svenska emigranter i Minnesota och boken ger en unik inblick i många svenska människoöden under 

emigrationen i Amerika. En viss hänsyn bör dock tas till detta verk då det är en romanbok och inte en 

ren faktamässigbok likt andra verk i forskningsläget.  

Inledningen av boken berättar en historia om människor som befann såg på båten Majestic mot Amerika 

under slutet av 1800-talet. Personen som berättar om miljön på båten heter C. W. Hällström och är en 

utvandrar-agent. Resan utgår från Göteborgs hamn och har New York som slutdestination.19 Det 

beskrivs hur svenskar pratar med varandra på båten mot Amerika bestående av trångboddhet, brist på 

mat och nervositet inför nya landet. Det beskrivs även en problematik kring mängden alkoholiserade 

personer på. Berättelsen från båten mot Amerika ger en bild av en viss rädsla mellan människor med 

olika nationell tillhörighet då man inte förstår varandras språk. Vilket innebar, oftast, att man umgicks 

med människor från samma härkomst. Dock beskrivs en gemensam känsla hos utvandrarna på båten, 

nämligen en känsla av hoppfullhet.20  

Vid ankomsten till det nya landet beskrivs New York som en mycket dyr stad av emigrant som fått 

staden beskriven av en släkting via amerikabrev. New York framställs som myllrande av människor, 

kolrök liggandes i luften samt ett oförståeligt språk talades av människorna där. Det är troligt att många 

människor, bland annat emigranter, sökte sig utanför New York till andra städer och förorter då det är 

billigare samt större möjlighet att få sysselsättning.21  

Det svenska samhället Swede Hollow är beläget i Minnesota och var bebott av svenskar som ansågs stå 

långt ner i den dåvarande hierarkin. Bostadsområdet beskrivs som ett getto eller slumområde och var ett 

av det fattigaste området i hela Amerika vid denna tid. Larsmos beskriver detta samhälle som smutsigt, 

trångbott och generellt miserabelt. Invånare stod långt ned på stegen och levde långt från lyx.  

Området är plågas av olika sjukdomar och barnadödligheten är hög. Många av männen som var bosatta i 

området jobbade vid Great Northern vilket var ett järnvägsbolag närliggande slumområdet. Medan 

kvinnorna ofta var pigor, sömmerskor eller prostituerade.22 Området som är bosatt av svenskar ersätts 

                                                           
18 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 245. 
19 Larsmo, O. Swede Hollow. 2016. Bonnier, Lettland. s. 10-11.  

20 Larsmo, O. Swede Hollow. 2016. Bonnier, Lettland. s. 12-16.  
21 Larsmo, O. Swede Hollow. 2016. Bonnier, Lettland. s. 49-51.  

22 Larsmo, O. Swede Hollow. 2016. Bonnier, Lettland. s. 86-98.  
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senare eftersom svenskar kom att bli mer accepterade i landet. Andra emigranter tar då svenskarnas plats 

i den låga hierarkin, nämligen emigranter från Sydeuropa och människor från Latinamerika.  

 

1.3.5 Utvandrarna och den stora depressionen  

Ulf Beijbom är en framstående historiker inom emigrationshistoria och har skrivit flertalet böcker om 

ämnet. Hans bok om svenska utvandrare i Amerika fokuserar främst på hur den stora depressionen under 

20-och 30-talet påverkade svenskar i landet. Dock lyfter han intressant och relevant fakta om hur 

tillståndet och miljön var för emigranterna i det nya landet även innan börskraschen vilket är relevant för 

denna uppsats.  

Vid år 1900 låg världens näst svensktäta stad i Amerika, nämligen Chicago. Detta kom att bli bidragande 

för svenskar som sökte sig till samma område. Förutom det amerikanska behovet av migration, ansågs 

detta även vara ett hot mot konstitutionen samt den protestantiska majoriteten i Amerika. I takt med 

detta förekom även en diskussion gällande ras. Denna diskussion hade nu ändrat fokus från svarta och 

slavhandeln mot ”lata européer”. Vissa amerikanska filosofer varnade för att invandringen bestod av ett 

lägre stående folkslag som, via äktenskap med amerikanare, skulle skapa en ”dålig” hybridras.23 Senare, 

framåt första världskriget, kom stämningen i Amerika att hårdna då den nationella andan kom att få ökat 

inflytande och en hårdare ton mot migranter blev standardiserat hos gemene man.24  

Flertalet bönder som emigrerade hade bara en viss kunskap om odling som rådde i ett specifikt svenskt 

klimat. Denna kunskap blev nu utmanad av andra odlingsförutsättningar i Amerika då ett annat klimat 

var rådande. Om bondens odlingskunskap inte var tillräcklig i det nya klimatet ledde till missväxt och en 

stor ekonomisk förlust vilket kunde innebära en flytt till Sverige.  

Beijbom diskuterar och citerar ett flertal Amerikabrev som skickats till Sverige under 20- och 30-talet. 

Trots att breven är skrivna senare än uppsatsens avgränsning anses de relevanta då breven ger en intim 

och unik inblick i emigranternas vardag i Amerika. Speciellt intressant är beskrivningarna av vad 

arbetslösheten kunde göra med människor i nöd. I ett citerat brev beklagar sig en man över sin sjukdom 

vilket innebär att han inte har möjlighet att arbeta och betala för den sjukvård han är i behov av. Det 

skrivs även att antalet brev som skickas kommer minska p.ga. ranson och pengabrist.25  

Beijbom diskuterar även den rådande problematik kring svenska emigranters alkoholmissbruk. Som 

tidigare beskrivet, anses svenskar i tidningar som arbetsamma och goda medborgare men den 

                                                           
23 Beijbom, U. Utvandrarna och den stora depressionen. 2012. Carlsson bokförlag, Stockholm. s. 34.    
24 Beijbom, U. Utvandrarna och den stora depressionen. 2012. Carlsson bokförlag, Stockholm. s. 149. 

25 Beijbom, U. Utvandrarna och den stora depressionen. 2012. Carlsson bokförlag, Stockholm. s. 249. 
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existerande stämpeln av ett nedsupet land återstår och präglar flertalet svenskar. Olika typer av 

missförhållanden bidrog eller förstärktes ofta med alkoholen.26  

 

1.3.6 Göteborgs-emigranten:6 – Amerika tur och retur 

Detta kapitel av Göteborgs-emigranten är skriven av en amerikansk professor i historia, H. A. Barton. 

Boken är dock en bokserie i flera delar som är skriven av olika historiker och forskare. I just denna del 

skriver och diskuterar H. A. Barton om amerikanska hemvändare främst efter sekelskiftet. Boken bidrar 

med en intressant och djupgående beskrivning av tillvaron för många emigranter samt faktorer till varför 

man valde att återvända.   

Barton diskuterar europeiska hemvändare från Amerika under utvandringen. Han skriver att i jämförelse 

med den information som finns kring utvandrarna, finns det mycket mindre information kring 

hemvändarna och deras uppgifter. Jämfört med USA har Sverige varit mycket mer drivna när det 

kommer till att föra statistik b.la. kring utvandrare och invandrare. I sin diskussion kring detta ämne 

skriver han, ”Dock är den trovärdigaste kalkylen vid det här laget att återvandringen från Amerika 

uppgick till minst en tredjedel av den totala invandringen”.    

Med tanke enbart på dess omfång […] är det förvånansvärt att denna viktiga dimension av hela 

migrationen ända tills nyligen har blivit så föga uppmärksammad, jämför med den nästan 

överväldigande uppsjö av forskning som har tillägnats emigrationen i Europa och immigrationen i 

Amerika.27 

Barton skriver att återinvandringen bestod främst av invandare från landsbygden som bosatte sig i stora 

städer industristäder i Amerika men återvände senare till det mer lantliga livet i Europa. Faktorer som 

”transportrevolutionen”, som skedde runt 1860-talet, hade stor påverkan på utvandring och invandring. 

Ångbåten och järnväg innebar att det blev generellt billigare och säkrare att resa. Atlanten var nu 

”lättare” att ta sig över, vilket gällde även om man ville ta sig till Amerika eller ta sig enkelt hem igen. 

”Överlag kan man säga, att motiven till återvandring var lika mångfaldiga som de som lett till 

utvandring”.28 

Barton listar fyra av de främsta anledningarna till att återvända till hemlandet från Amerika. Många 

emigranter klarade inte av integrationsprocessen eller att anpassa sig till det nya samhället, samtidigt 

som påtryckningar kom från hemlandet om att återvända. Även släktningar eller vänners död eller 

sjukdom i hemlandet bidrog till hemkomst då de var i behov av hjälp i hemlandet. Fortsättningsvis var 

diverse finansiella kriser i Amerika bidragande, bland annat år 1907 då amerikanska börsen föll med 

50%. Den främsta anledningen för människor att återvända var, enligt Barton som baserade sitt resultat 

på andra internationella studier, att resan från första början skulle vara begränsad till ett visst mål hade 

                                                           
26 Beijbom, U. Utvandrarna och den stora depressionen 2012. Carlsson bokförlag, Stockholm. s. 184-185. 
27 Barton, H.A. Göteborgs-emigranten 6 – Amerika tur och retur. 1997. Uddevalla. s. 211. 

28 Barton, H.A. Göteborgs-emigranten 6 – Amerika tur och retur. 1997. Uddevalla. s. 213-214. 



 9 

uppnåtts i det nya landet. Det kunde innebära antingen att man reste till Amerika för att tjäna in en viss 

summa för att senare resa hem igen. Detta stärks även via det låga kvinnoantal som reste då främst 

mannen stod för inkomsten tillhushållet.29 Denna tes stödjs även i boken Svenska samhället som 

diskuterar den stora emigrationen som en transatlantisk arbetskraft.30 Tesen görs även relevant i 

uppsatsens undersökningskapitel. 

Vad gäller ålderskategorier, tycks forskningen ge vid hand, att det stora flertalet återvandrare 

bestod av unga, oftast ogifta personer, mest män, som hade arbetat i en relativt kort tid i Amerika – 

i det svenska fallet vanligtvis inte över fem år – innan de reste hem. 31 

I diskussionen kring vad hemvändarna kan ha bidragit med på hemfronten efter att ha återvänt ser olika 

ut beroende på vilket land eller område man studerar. Barton hävdar att det finns en stor skillnad på hur 

man såg på innovation och vad hemvändare kunde ha bidragit med till samhället. I Sverige som vid 

denna tid hade kommit relativt långt med modernisering och industrialisering såg man annorlunda på 

innovationer till skillnad från exempelvis Italien som inte var lika moderniserat vid samma tidpunkt. I 

Sverige var man mer öppen för olika typer av innovationer som kunde främja den växande industrin i 

landet. Medan i Italien fanns inte samma vilja för detta, möjligtvis för att man inte kommit lika långt 

med moderniseringen vilket indirekt innebar att italienska hemvändares innovationer inte kunde 

utnyttjas på samma sätt som i t.ex. Sverige.32   

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt  

Uppsatsen teoretiska utgångspunkt bygger på den så kallade push- och pullteorin som riktar sig till att 

förklara vilka faktorer som påverka migration. Anledningen till detta val av teori är främst då den syftar 

till att förklara folkvandringars orsaker och konsekvenser vilket blir relevant för denna studie. 

Nationalencyklopedin ger en välformulerad beskrivning av dess innebörd: 

Negativa förhållanden i ett utflyttningsområde, push-faktorer, är t.ex. låga löner, arbetslöshet, 

politisk förföljelse, brist på jordbruksmark, svält och naturkatastrofer. Pull-faktorer är positiva 

förhållanden i inflyttningsområdet. Teorin kan tillämpas på flyttningar mellan såväl orter som 

länder.33 

I boken Svenska samhället ger Hedenborg och Kvarnström också en bra förklarning för begreppet som 

är direkt kopplat till den svenska emigrationen till Amerika. Push-faktorerna, för svenskar, var generellt 

ekonomiska, politiska och religiösa således dessa faktorer tvingade (pushade) emigranterna till att flytta. 

Pull-faktorerna var bland annat hopp om arbetsmöjligheter och frihet från diverse förtryck samt 

Amerikabrev som skickades från staterna. Amerikabreven kom också att bli en bidragande pull-faktorer 

då nyinflyttade svenskar i Amerika skickade brev hem om hur livet var i det nya landet vilket kom att 

                                                           
29 Barton, H.A. Göteborgs-emigranten 6 – Amerika tur och retur. 1997. Uddevalla s. 214.  
30 Hedenborg & Kvarnström, Det svenska samhället. s. 254-255. 

31 Barton, H.A. Göteborgs-emigranten 6 – Amerika tur och retur. 1997. Uddevalla. s. 214.  
32 Barton, H.A. Göteborgs-emigranten 6 – Amerika tur och retur. 1997. Uddevalla. s. 215–216.  

33 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/push-pull-teorin [hämtad 12/10-16]. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/push-pull-teorin
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påverka många till att emigrera över Atlanten. Dessa brev kunde även innehålla negativa synpunkter på 

hur det nya livet var och att det fanns en stor hemlängtan hos emigranterna. Den obligatoriska 

värnplikten som infördes vid år 1901 blev också en senare push-faktor för många som ville undvika 

militärtjänstgöring. Man kan föra en diskussion kring emigrationen som en transatlantisk arbetskraft 

eftersom ungefär 20% av alla svenska emigranterna återvände till Sverige.34  Sammanfattningsvis kan 

man beskriva push- och pullfaktorerna som faktorer som drev iväg och lockade människor till att ta 

risker.35 

Migration som begrepp och fenomen är någonting som genomgående har diskuterats i positiv och 

negativ benämning. Detta är någonting som analyseras och diskuteras i boken Migration History in 

World History då migration alltid har varit ifrågasatt. Oavsett om 1800-talets eller nutida migration 

diskuteras används genomgående liknande för- och motargument. Detta gäller även den stora 

migrationen, till b.la. Amerika, vilket kom att skapa en moralpanik som författarna beskriver det. Genom 

att läsa gamla handlingar och jämföra dessa med aktuella blir moralpaniken ett återkommande fenomen. 

Genom att utvärdera kontinuitet och förändring kan förståelse skapas kring generella förhållanden under 

vilka migrationsprocesser förekommer samt de faktorer som influerar de följande 

ackulturationsprocesserna. Författarna lyfter även det faktum att flertalet av nord- och västeuropeiska 

länder som bidrog till emigrationen, blev senare länder som kom att ta emot stora mänger människor. 

Genomgående nämns hur migration existerat genom mänskligheten och att anledningarna till att förflytta 

sig lär återkomma.36 

När det gäller uppsatsens teoretiska utgångspunkt kan även den s.k. fria och ofria migrationen vara värd 

att diskutera i relation till varandra. Push syftar då till, i detta fall, den ofria migrationen medan pull är fri 

migration. Det finns en risk av översimplifiering med begrepp som push och pull eftersom de delvis kan 

ses som onyanserade och generaliserande. Det viktiga med begrepp som fri och ofri migration är att det 

klarlägger vilka som valde att lämna frivilligt och inte för politiska eller sociala omständigheter.37 

Uppsatsens tidigare forskning lyfter flertalet anledningar till varför människor valde att emigrera till 

Amerika samt varför de valde att återvända till sitt hemland. Precis som att applicera teorin på 

emigrationen går det att göra för emigrationens hemvändare då teorin baseras på olika människors 

anledningar till att flytta eller fly. Exempelvis valde man att återvända då man inte fick sysselsättning 

eller behandlades illa på grund av sin härkomst genom förtryck. Det diskuteras även kring en viss social 

                                                           
34 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 254-255. 
35 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720-2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 244.  

36 Manning P, Lucassen L, Lucassen J. Migration History in World History : Multidisciplinary Approaches. 2010. 

Leiden, Brill. s. 5-9.  
37 Manning P, Lucassen L, Lucassen J. Migration History in World History : Multidisciplinary Approaches. 2010. 

Leiden, Brill. s. 10-12.  
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och psykisk press hos emigranterna som kan ha bidragit till deras återkomst till hemlandet. Denna press 

kunde komma från att anpassa sig till det nya samhället i Amerika, försörja familjen och möjligtvis en 

konstant saknad av hemlandet. Dessa faktorer kan beskrivas som push-faktorer för hemvändarna som 

alltså faktorer som mer eller mindre tvingade folk att flytta. Gällande pull-faktorer för hemvändarna 

finns det ett antal som är värda att nämna och diskutera. I Sverige ökade trycket, bland annat från staten, 

att försöka få hem emigranter då de ansågs skada den svenska välfärden eftersom arbetskraft försvann 

men även att emigranterna ansågs som svagsinnade och icke-lojala till sitt hemland. Fortsättningsvis 

gällande pull-faktorer kunde vara att det fanns en konstant tanke om att vända hem efter man tjänat 

pengar för att investera i t.ex. en gård i Sverige. Alternativt, som tidigare diskuterats, kan emigrationen 

ses som en transatlantisk arbetskraftsinvandring då man återvänt hem efter tjänat sin förmögenhet. Precis 

som Barton diskuterar i sin text, anser han att den främsta anledningen till att människor återvände var 

för att det var självaste tanken från början av emigrationen att bege sig hem efter en viss tid.38  

Vad gäller uppsatsen titelnamn, ”Hemvändarna”, lyder följande begreppsförklaring. Namnet syftar till 

att beskriva människor som begav sig iväg men återkom till sin födelseort. Emigranterna som undersöks 

är födda i Vänersborg och återvänder till samma stad efter sin tid på andra sidan Atlanten. Därav namnet 

hemvändare som refererar till återinvandrarna.   

  

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen gör en avgränsning vid åren 1900 till 1910. Motivationen för denna avgränsning i uppsatsen 

baseras på olika faktorer. Den främsta motivationen är att emigrationen till Amerika är pågående, precis 

som migrationen från Amerika till Sverige bestående av hemvändare är aktuell. Oroligheter i världen 

kom att öka strax efter den angivna avgränsning inom Europa och Amerika vilket skulle bli bidragande 

till att emigrationen stagnerade och till slut upphörde mer eller mindre. Faktorer som stora börskrascher 

samt vapenrustning inom länder var några av dessa faktorer till emigrations stagnation. Stagnationen 

blev alltmer västenligt under 1910 och 1920-talet med världskrig, börskrascher samt införandet av 

kvoteringarslagar i Amerika. I samband med att kvoteringslagar infördes, minskade behovet att emigrera 

från Sverige då landet utvecklats och moderniserats i och med industrialiseringen. Avgränsningen 

representerar även en tid innan emigrationsepoken kom att vända då Sverige gick från ett 

emgirationsland till ett migrationsland.39   

 

                                                           
38 Barton, H.A. Göteborgs-emigranten 6 – Amerika tur och retur. 1997. Uddevalla, s. 214.  
39 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund, s. 242-244. 
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1.6 Metod 

För uppsatsens metodiska tillvägagångssätt har Florén och Ågrens Historiska undersökningar används 

för att beskriva den kvalitativa och kvantitativa metoden. Med tanke på antalet personer som undersökas, 

appliceras en kvalitativ metod för att beskriva så djupgående som möjligt gällande hemvändarna i 

uppsatsens fallstudiekapitel. Den kvantitativa undersökningen består främst av information insamlad via 

databasen Emiweb.eu40. Den kvantitativa metoden syftar till att besvara alla av hemvändarnas kön, yrke, 

civilstånd etc. Detta synliggörs genom diagram och statistik då det bidrar med en överblickade bild över 

antalet migranter och relevanta uppgifter kring dem.  

Även i undersökningar som använder en kvalitativ tolkande metod, finns således utrymme för 

kvantitativa moment. Dels kan en tabellarisk uppställning vara det bästa sättet att presentera 

materialet, dels kan en kvantifiering krävas för att argumenteringen skall bli trovärdig.41 

För att hitta den kvantitativa informationen har Emiweb.eu används. Genom att söka i svenska 

kyrkoböcker över immigranter till Vänersborg har ett antal personer uppkommit. Sökningen är alltså 

baserad på personer födda i Vänersborg som senare återvänt från Amerika till staden mellan år 1900–

1910. I denna lista av personer har sex personer valts genom ett slumpmässigt välj-system. Genom att 

välja var sjunde person i denna lista har antalet personer valts ut och en demografisk fallstudie utförts. 

Fallstudierna, som presenteras i substanskapitlet, syftar till att ge en relativt detaljerad inblick hos några 

av migranterna som återvände.  

Den kvalitativa metoden syftar till att tolka det arkivmaterial som refererats i uppsatsen. Då 

arkivmaterialet tjänar syftet av att på ingående nivå se vilka vissa av individerna var som återvände hem 

från Amerika. Det kvalitativa materialet består av församlingsböcker, födelse- och dopböcker samt in-

och utflyttningsböcker från Vänersborg under avgränsningen. I dessa dokument kan hemvändarna 

undersökas på en mer kvalitativ nivå då detaljerade uppgifter framkommer kring familjerelationer samt 

relevanta datum för in- och utflytt. Personernas födelsedatum var tillgängliga via Emiweb och därefter 

söktes personerna upp via detta datum och respektive namn i originalhandlingarna. Det är dessa 

uppgifter uppsatsens fallstudie bygger på. Problematik som uppstått gällande denna metod har varit 

främst lässvårigheter då dokumenten är från och innan sekelskiftet. Även materialets begränsning kan 

innefattas som problematisk eftersom inte alla uppgifter, som önskas, existerar. Genom att använda 

kvalitativ och kvantitativ metod kan uppsatsen både byggas på djupet och bredden. 

Som tidigare beskrivet, uppsatsens empiri bygger på en kvantitativ och kvalitativ inhämtning av data 

från Emiweb.eu som baseras på svenska kyrkoböcker över emigranter och immigranter.   

Sammanställning av uppsatsens kvantitativa undersökning utger ett visst värde, nämligen antalet 

hemvändare till Vänersborg från Amerika under år 1900–1910. Då detta värde, 44 stycken, är ett för 

                                                           
40 Emiweb.eu är en databas som till stor del baserad på svenska kyrkoböcker. Informationen från Emiweb har 

insamlats under skrivprocessens första veckor vid Migrationscenter i Karlstad.  
41 Florén, A & Ågren, H. Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 

2012. Studentlitteratur, Malmö. s. 56.  



 13 

stort värde att tolka djupgående görs en kohortstudie, alltså en djupgående kvalitativ fallstudie på sex 

stycken individer från totala skaran av 44 stycken. Kohortstudie är när en mindre skara personer 

undersöks mer detaljerat och åtskiljs från den större skaran. Fallstudierna avser att, så detaljerat som 

möjligt, på kvalitativ nivå beskriva individerna som valde att återvända till Vänersborg från Amerika 

under tioårsperioden.  

Gällande problematiska frågor kring metodiken har olika dilemman uppstått men löst under processen. 

Källmaterialet är tyvärr av en viss begränsad mängd vilket innebär att all information man vill ha ut från 

källorna och materialet inte alltid kan uppnås. När det kommer till uppsatsens trovärdighet kan man 

ifrågasätta fallstudierna i den mån att den inte undersöker alla 44 individer på detaljnivå. Med andra ord, 

uppsatsens fallstudier kan ifrågasättas i det avseendet att dra generella slutsatser kring hemvändarna till 

Vänersborg. Fallstudierna ger en inblick i några av hemvändarnas öden innan och efter emigrationen 

vilket innebär att inga generella slutsatser kan göras utifrån detta rörande alla hemvändare. Däremot ger 

den kvalitativa undersökningen en bred och mer generell beskrivning av hemvändarnas antal, kön, 

civilstånd och sysselsättning.   

Gällande hemvändarnas yrken har en kategorisering genomförts utifrån Hans Normans Från Bergslagen 

till Nordamerika för att summera vilken typ av ”grupp” yrkena tillhör. Normans kategorisering används 

för att underlätta och synliggöra vilken typ av yrken som förekom hos hemvändarna. Denna 

kategorisering kommer diskuteras senare vid undersökningskapitlet.42   

 

1.7 Material 

Uppsatsen bygger på olika typer av material som kan beskrivas som kvantitativ samt kvalitativt material 

samt litteratur. Det kvantitativa material som används införskaffades via Emiweb medan det kvalitativa 

består av arkiverade originalhandlingar. Det litterära material som insamlats består av lokallitteratur, 

historiska handlingar, som Emigrationsutredningen och SCB, och faktalitteratur. Statistiska 

centralbyråns historiska statistik används främst för att styrka vad litteraturen och källmaterialet antyder. 

De olika typer av källor inom SCB används är b.la. femårsberättelserna, bidrag till Sveriges officiella 

statistik (BiSOS) samt historisk statistik över befolkning och fabriker. Femårsberättelserna erhåller en 

hög trovärdighet då det är statlig statistik.  

Som tidigare diskuterats används Emigrationsutredningen två olika sätt i uppsatsen. En av bilagorna 

används i forskningsläget för att ge en bakgrund till Vänersborg som stad vid den aktuella tiden. Andra 

bilagor från utredningen används i undersökningen som källmaterial. Då bilagorna används för att 

understödja eller besvara uppsatsens frågeställningar används den som källmaterial. 

                                                           

42 Norman, Hans. Från Bergslagen till Nordamerika-Studier i migrationsmönster, social rörlighet och 

demografiska strukturer med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915, Uppsala Universitet, Uppsala, 1974. 
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Emigrationsutredningen är skriven runt sekelskiftet vilket innebär att dess beskrivning av samtiden ger 

en intressant och unik inblick i samhället och emigrationens påverkan. Uppdelningen motiveras vidare 

genom Historiska undersökningar: 

Uppdelningen […] är dock viktig för att redovisa hur en viss text har använts i ett vetenskapligt 

arbete. En forskare som inte beaktar skillnaden riskerar att blanda samman andras resultat med 

sina egna. Oftast är det dessutom ganska enkelt, då litteraturen vanligen består av uppsatser, 

artiklar eller avhandlingar som producerats i ett vetenskapligt sammanhang, medan källorna är 

vetenskapligt obearbetat material.43   

Fortsättningsvis förs nu en källdiskussion kring olika delar av uppsatsens använda material. 

Emigrationsutredningens syfte är för staten att kartlägga och undersöka varför människor väljer att flytta 

från Sverige till b.la. Amerika. Förutom att undersöka roten till varför människor valde att flytta ville 

staten undersöka ifall det fanns en lösning på emigration som sågs som skadlig för Sverige. Flertalet 

konservativa såg emigranterna som svagsinnade då de saknade nationell solidaritet medan liberaler var 

mer oroliga över emigrationens ekonomiska- och socioekonomiska konsekvenser. 

Gällande källkritik kan delar ur Emigrationsutredningen kritiseras då den bitvis är genomsyrad av en 

svensk nationalism. Textförfattare i utredningen använder b.la. ord som rasblandning i diskussion kring 

svenskar som gifter sig och får barn med amerikanare. Detta argument stödjs dock inte alla samtliga 

textförfattare i utredningen. Ibland upplevs en känsla av total empatilöshet när det kommer till 

beskrivningarna av de svenska emigranterna i utredningen.44 Den nationalistiska andan är begriplig med 

tanke på tidsandan då utredningen är skriven men det är fortfarande viktigt att uppmärksamma detta. 

Stundtals inger utredningen en nästintill empatilös syn på de svenskar som tvingats lämna landet i hopp 

om en bättre framtid. Förutom att det går att utläsa i själva emigrationen, tas detta också upp i Svenska 

samhället. Här nämns även, likt i emigrationsutredningen, om hur Svenska Nationella Föreningen mot 

Emigration försökte till varje pris stoppa all emigration från Sverige. Denna förening motiverade sitt 

förakt mot emigration med bland annat argument kring rasblandning.45   

Andra punkten rör källmaterial, alltså primärkällan, som införskaffades i Vänersborg. Då varken 

Regionarkivet eller kommunarkivet hade relevant arkiverat material för denna uppsats blev Vänersborgs 

biblioteks databaser, bland annat Arkiv Digital, mycket viktiga då det fanns arkiverade 

originalhandlingar som var av intresse för uppsatsen. De originaldokument som undersökts kan 

innehålla delar som bör granskas källkritiskt. Bland annat är allting skrivit för hand, vilket kan försvåra 

tolkning och läsbarhet. Sedan är b.la. församlingsboken skriven av en individ som ofta kan ha egna idéer 

och värderingar vilket kan yttras i texten då den inte förblir objektiv utan snarare subjektiv. 

Primärkällorna som presenterar i denna uppsats består bland annat av församlingsböcker, födelse-och 

                                                           

43 Historiska undersökningar, s. 70. 

44 Emigrationsutredningen – bilaga 20. s. 21. 
45 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 243. 
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dopböcker samt in-och utflyttningsböcker. Bortsett från det originalmaterialet används majoriteten av 

emigrationsutredningens bilagor samt SCB som primärkällor.  

Uppsatsen reliabilitet bygger på olika typer av källor som används i texten. Här finns två viktiga 

synpunkter som ska lyftas och diskuteras. Det krävs alltid någon form av tolkning när källor hanteras 

medan litteratur syftar till att skapa och placera ämnet i ett sammanhang vilket i sin tur lägger grund för 

undersökningen. Samtidigt skall givetvis litteraturen också granskas och inte tas för givet som objektiv 

och ”korrekt”.46   

 

 

 

1.8 Begrepp 

Pushfaktorer – Faktorer som tvingade människor att lämna landet i hopp om en bättre framtid t.ex. 

religiöst förtryck eller arbetslöshet  

Pullfaktorer – Faktorer som lockade människor att flytta till det nya landet t.ex. Amerikabrev eller hopp 

om sysselsättning 

Amerikabrev – Brev som skickades till Sverige från svenskar i Amerika. Breven beskrev oftast de 

framgångar man mött i det nya landet, men kunde även innehålla miserabla detaljer om det nya landet.  

Yrkesaktiva – Uppsatsen presenterar data och statistik kring hemvändare och deras besatta yrken, 

flertalet av dessa yrken kan diskuteras som aktiva eller inaktiva då tex. Arbetardotter inte är ett yrke utan 

snarare en status.   

SCB – Statistiska centralbyrån. Svensk statlig förvaltningsmyndighet.  

 

2. Substanskapitel   

2.1 Bakgrund  

I detta kapitel kommer undersökningen presenteras bestående av olika typer av källmaterial som ligger 

till grund för att besvara uppsatsens frågeställningar. Inledningsvis kommer undersökningen presentera 

bilagor från Emigrationsutredningen men även delar från SCB:s historiska statistik. Därefter kommer 

uppsatsens kvantitativa undersökning presenteras och diskuteras bestående av källmaterial inhämtat 

främst från Emiweb. Sista delen av detta kapitel består av fallstudier där sex stycken emigranter har 

undersöks mer detaljerat genom olika arkivmaterial i Vänersborg.  

                                                           
46 Florén, A & Ågren, H. Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt. 

2012. Studentlitteratur, Malmö. s. 70-71.  
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2.2 Undersökning  

2.2.1 Emigrationsutredningen – Bilaga 20 – Svenskar i utlandet  

Som tidigare nämnt har emigrationsutredningen delats upp då den syftar till att besvara olika syften i 

uppsatsen. Medan specifika bilagor av emigrationsutredningen syftar till att användas i tidigare 

forskningen, finns andra bilagor som kommer användas som källmaterial eftersom de syftar till att 

besvara frågeställningarna.  

Bilaga 20 av emigrationsutredningen diskuterar hur det stod till med svenskar i b.la. Amerika samt hur 

de kunde påverka Sverige ifall de återvände hem igen. Under år 1907 tillkom en motion om en 

föreslagen arbetsförmedlingsanstalt för svenskar i utlandet. Motionen ansåg att de svenskar som nu 

arbetade utomlands kunde vara till stort bidrag när det kom till nytänkande, intellektuell och materiell 

kraft. Emigrationsutredningen för en diskussion kring vad hemvändande svenskar skulle kunna ha för 

inverkan på det svenska samhället om de skulle återvända.  

Hvarje svensk i främmande land representerar genom sin uppfostran och sin arbetskraft ett icke 

ringa penningvärde. Kunde en del af dessa landets forna söner återförvärfvas åt hemlandet, skulle 

detta därigenom göra en betydande vinst. De flesta skulle framför allt genom den vidgade 

kännedomen om utländska förhållanden, uppfinningar, arbetsmetoder och uppslag på olika 

arbetsområden bringa hemlandet ett synnerligen värdefullt tillskott. Lika mattande som 

emigrationens ström verkar på landet, lika stärkande skullen sådan immigration verka på vårt 

ekonomiska framåtskridande.47  

Här finns, onekligen, en mycket positiv syn på svenska hemvändare från utlandet som kan bli 

bidragande till det svenska samhället. Fortsättningsvis i texten beskrivs även hur det nu mer 

svenskutländska blodet kan vara just det uppsvinget man behöver i Sverige. Det beskrivs även att det 

finns en stor önskan hos många svenskar att få återvända hem, men oron är stor då deras inkomst kan 

garanteras vid återkomst. Många svenska jordbrukare lämnade Sverige då de blev obesuttna för att finna 

ny och egen mark att odla på.48 Exempelvis kunde man, som migrant i Amerika, garanteras en egen 

odlingsmark genom Homestead Act (jordförvärvslagen) som infördes efter amerikanska inbördeskriget 

år 1865 då stora odlingsmarker blev förstörda under kriget. Lagen var baserad på president Abraham 

Lincolns egna idé om hur landet snabbt skulle återuppbyggas efter innebördskrigets förödelse. Lagen 

innebar att en amerikansk medborgare kunde få ca 65 hektar odlingsmark för en mindre avgift. Denna 

mark skulle då brukas under minimum fem års tid av markägaren. Denna jordförvärvslag kom senare att 

bli en betydande pull-faktor för emigranter att flytta till Amerika.49   

För emigranter att flytta hem igen var inte alltid en enkel process delvis p.g.a. juridiska hinder i 

Amerika. Det fanns alltså en problematik kring utländsk lagstiftning som inte alltid var enkel att undgå 

                                                           
47 Emigrationsutredningen, bil. 20, 1911. s. 11.  

48 Emigrationsutredningen, bil. 20, 1911. s. 12.  
49 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 255.  
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för individer som ville ta sig hem till Sverige. Detta innebar att den svenska arbetsförmedling som skulle 

fokusera på att ”få hem utomlandssvenskar” kom att stöta på dilemman. Detta märks bland annat då 

staten försökt få hem svenskar från Amerika, då amerikanska staten inte ofta varit accepterande av detta 

då dem förlorar arbetskraft.50 

Syftet med arbetsförmedlingen skall vara dels att underlätta förverkligandet af utomlandssvenskars 

afsikt att återvända till hemlandet, och del att tillgodose här i landet befintligt behof af sådan 

arbetskraft, på hvars återbördande till Sverige sträfvandena förnämligast böra rikta sig.51  

Bortsett från den legislativa aspekten av hemvändare bör psykologiska, sociala och ekonomiska aspekter 

inkluderas hos emigranterna vid diskussionen om hemvändare. Det är existerar alltså inte bara juridiska 

svårigheter utan även mer ”mänskliga” hinder som psykologiska och sociala. Att flytta till ett nytt land 

innebär givetvis en stor påfrestning på b.la. psyket då man nödvändigtvis inte känner till språket eller 

landets kultur. Men även en oro om hur framtiden skulle bli i det nya landet med språksvårigheter, nya 

arbetsmetoder m.m. Mycket av den psykologiska och sociala pressen kan bidra till att man väljer att 

flytta hem. ”Hvad de sedan en följd af år i Amerika bosatta svensk-amerikanare beträffar, är det intet 

tvifel, att många tala om en önskan att återvända till hemlandet.”52 Dilemmat kan kvarstå, som tidigare 

beskrivet, även när man återvänt till hemlandet kan dessa förhoppningar också förgöras. För människor 

som valde att flytta hem till Sverige, efter att ha införskatt en viss förmögenhet, var det inte ovanligt att 

man senare ville utnyttja denna förmögenhet genom att köpa mark eller en gård i hemlandet. Dock var 

det inte ovanligt för återvändande svenskar att utsattas för olika typer av svindleri då personer som sålde 

mark ökade priser mer än vanligtvis för att dessa svenskamerikanare ansågs som rikare än gemene 

man.53  

Både i Sverige och Amerika ha svensk-amerikaner betonat, i hvilken grad grad deras återflyttning 

till det gamla landet hindras af betämmelserna om att utländsk undersåte ej är berättigad att i 

Sverige förvärfva och besitta fast egendom eller idka handel eller annat näringsyrke utan särskildt 

därom meddeladt tillstånd. Detta hinder möter utan tvifvel ett stort antal af dem, som skulle vilja 

återvandra.54 

I och med hemvändande från Amerika, kommer olika typer av föreningar bildas och stärkas. Det skedde 

ett starkt utvecklande av föreningsliv efter sekelskiftet i Sverige bland annat genom religiösa, nykterhet 

samt fackligt.55 Bildandet av fackföreningar och andra föreningar kan migranterna ha bidragit med. 

Nykterhetsorganisationen IOGT grundas med inspiration från liknande amerikanska föreningar mot 

                                                           
50 Emigrationsutredningen, bil. 20, 1911. s. 15-16.  
51 Emigrationsutredningen, bil. 20, 1911. s. 17. 
52 Emigrationsutredningen, bil. 20, 1911. s. 20.  

53 Emigrationsutredningen, bil. 20, 1911. s. 12–13. 
54 Emigrationsutredningen, bil. 20, 1911. s. 43.  

55 Emigrationsutredningen, bil 20, 1911. s 127.  
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slutet av 1800-talet. Nykterhetsrörelsen hade dessutom ett starkt band till religion då man inte skulle 

konsumera alkohol för att vara en god kristen.56  

 

2.2.2 Emigrationsutredningen – Bilaga 7 – Utvandrarnas egna uppgifter  

Emigrationsutredning bilaga, utvandrarnas egna uppgifter, är en kort bilaga men som ger en intressant 

inblick i emigranternas liv då den baseras på deras egna uppgifter. Bilagan baseras på s.k. Amerikabrev 

skrivna av svenska emigranter i Amerika där livet och tillvaron i nya landet beskrivs av privatpersoner i 

”privat text”. Bland annat nämns Amerikabrev skrivna av personer från Älvsborgs län, samma län om 

inkluderar staden Vänersborg. Denna bilaga stödjer även det faktum, vid tillfråganing av emigranter i 

Amerika, att emigrationen var berodde till stor del av ekonomiska förutsättningar samt värnplikten. 

”[…] många passade på tillfället att utvandra innan värnpliktsåldern, men att själfva orsaken dock låg på 

annat håll”. Bortsett från att människor inte ville genomföra värnplikten på grund av den enorma tid som 

krävdes för att genomföra den, fanns andra bakomliggande faktorer som innebar att man helst ville 

slippa den. Att genomföra värnplikten kunde även innebära en ökad risk för att få sjukdomar eller bli 

skadad på något sätt under tjänstgöringen vilket senare kunde förhindra yrkeslivet. 57  

 

2.2.3 Emigrationsutredningen – Bilaga 15 – Arbetsmetoder i Amerika 

I bilaga 15 av Emigrationsutredningen lyfts och diskuteras amerikanska arbetsmetoder samt hur dessa 

innovativa metoder kan utnyttjas inom den framväxande svenska industrin. Det förs diskussion kring 

främst två nyckelidéer av arbetsmetoderna som förbättras produktionen och arbetarens lust till arbete. 

Amerikanska maskiner används redan inom den svenska industrin vilket innebär att man riktar 

uppmärksamheten mot själva arbetaren. I Amerika anses den svenska arbetaren som arbetsam och 

eftertraktad dock kan inte den amerikanska och svenska industrin jämställas i produktion.  

Den svenska arbetaren har dock, tvärt emot hvad man skulle kunna förmoda att döma af de 

uttalanden, som göras angående honom här i landet, ett mycket godt namn om sig i Amerika, där 

han är omtyckt och i en del fall eftersökt. Felet ligger nog därför uti det system, eller hellre den 

brist på system, som är rådande inom verkstadsindustrin i vårt land.58 

Den amerikanska arbetsmetoden lyfts fram som ”maximerande” på olika plan. Man syftade till att 

utnyttja varje minut och sekund av arbetspasset för att maximera vinst. Flera verkstäder beskrivs som 

otroligt effektiva då arbetarna inte har lov till mycket raster utan behöver stå vid sina stationer. Men, 

enligt undersökningen, krävs inga specifika hårda regler eller hårdförande förmän för att kontrollera 

arbetarna, de arbetar bra ändå.  

                                                           

56 Hedenborg, S & Kvarnström, L. Det svenska samhället 1720–2010 Böndernas och arbetarnas tid. 2013. 

Studentlitteratur, Lund. s. 194. 
57 Emigrationsutredningen, bil. 7, 1908. s. 9.  

58 Emigrationsutredningen, bil. 15, 1908. s. 21.  
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Den amerikanska arbetaren är uppfödd och uppfostrad i en omgifning, som från barndomen gifvit 

honom not af den febrila karaktären, som vidlåder hans land i dess helhet. Amerikanen ger sig icke 

ens tid att äta i ro, äfven om han har tid, det amerikanska lifvets anda är sådan, och de svenskar, 

som komma till Amerika, förlora snart sin säflighet för att under årens lopp i viss mån antaga 

amerikanens ifver.59 

Bilagan framhäver alltså hur amerikanska arbetaren skiljer från den svenske. Den svenska arbetaren, 

som arbetat i Amerika, anammar dessa amerikanska arbetsmetoder för att senare utnyttja dessa i Sverige, 

ifall personen i fråga flyttar hem. Detta gäller främst inom maskinverkstäder.  

Sammanfattningsvis, baserat på emigrationsutredningarna samt diverse statistik från SCB kan man se 

hur en utveckling skett under perioden då hemvändare återvände till Vänersborg. Via SCB:s olika 

historiska statistik går det att utläsa hur antalet arbetare i staden samt hur befolkningen har ökat under 

åren 1900–1910. Vid år 1900 fanns det 24 fabriker som sysselsatte 851 arbetare inom området vilket 

omsatte 3,240,566kr.60 I jämförelse med år 1910 då 25 fabriker existerar med 1127 arbetare med 

omsättning på 4,821,630kr. Sedan år 1910 hade antalet arbetare på mekanisk verkstad, med 31 stycken 

arbetare, ökat med över 200%. Nya fabriker som färgeri samt trikå-strumpfabrik var nya verkstäder som 

växte fram under tioårsperioden.61 Vid 1907 tas den stora skofabriken över av nya ägare och fortsätter 

expandera. Vid 1910 anses den vara Sveriges största och mest effektiva producent av sko och 

skotillbehör med ett produktionsvärde av över 2,3 miljoner kr.62 Den stora strejken på skofabriken år 

1905 grundade sig i arbetarnas krav på förbättrade arbetsvillkor på fabriken. Med fackligt stöd gick 

arbetsgivarna med på arbetarnas villkor efter 15 månader av strejk.63 Vilket indikerar arbetarrörelsens 

framväxt och ökade inflytelse i arbetssektorn. Mellan 1900–1910 förändrades Vänersborgs befolkning 

från 6 395 till 7 648 personer. En ökning på 1253 personer under en tioårsperiod.64 Av denna summa var 

44 stycken vänersborgsfödda emigranter som återvänt till staden.  

 

2.2.5 Övergripande statistik gällande hemvändarna mellan år 1900-1910 

 

                                                           
59 Emigrationsutredningen, bil. 15, 1908. s. 24.  

60 SCB Bidrag till Sveriges officiella statistik - D Fabriker och manufakturer, 1900. s. 63. 
61 SCB Bidrag till Sveriges officiella statistik - D Fabriker och manufakturer, 1910. s. 73.  

62 SCB Bidrag till Sveriges officiella statistik - D Fabriker och manufakturer, 1910. s. 11.  

63 SCB - Femårsberättelser Älvsborgs län 1856-1905 (BISOS H), s. 26. 
64 SCB - Historisk statistik för Sverige del 1 befolkning. s. 62-65.  
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Figur 1 visar antalet hemvändare till Vänersborg från Amerika mellan år 1900-1910 med fokus på könsfördelningen 
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910.   

 

 

Figur 2 visar hemvändare till Vänersborg från Amerika mellan år 1900-1910 med fokus på åldersfördelningen.  
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910   
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Figur 3 visar hemvändare till Vänersborg från Amerika mellan år 1900-1910 med fokus på ensam eller familj återkomst 
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910.  

 

 

Figur 4 visar hemvändare till Vänersborg från Amerika mellan år 1900-1910 med fokus på civilstånd. 
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910.  
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Figur 5 visar hemvändare till Vänersborg från Amerika mellan år 1900-1910 med fokus på könsindelat civilstånd. 
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910.    

 

 

Figur 6 visar hemvändare till Vänersborg från Amerika mellan år 1900-1910 med fokus på manlig yrkesfördelning. 
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910 
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Figur 7 visar hemvändare till Vänersborg från Amerika mellan år 1900-1910 med fokus på kvinnlig yrkesfördelning. 
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910  

 

Yrkeskategorisering med stöd av Hans Normans kategorisering från Norman, Hans. Från Bergslagen till 

Nordamerika-Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografiska strukturer med 

utgångspunkt från Örebro län 1851–1915. Utifrån Normans yrkeskategorisering har hemvändarnas 

yrken således kategoriserats.  

 

Tabell 1 

Hemvändande emigranters yrkeskategorisering mellan 1900-1910 (via Normans kategorisering).  

1. Storföretagare, godsägare, högre tjänstemän och 

akademiker. 

0 

2. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med 

mästartitel. 

265 

3. Bönder, brukare och arrendatorer. 0 

4. Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare. 866 

5. Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring, 

jordbruksarbetare och anställda inom husligt arbete. Inklusive 

Son/Dotter. 

3467 

 

                                                           

65 2 bokhållare.  

66 2 mureriarbetare, 1 skoarbetare, 1 sjöman, 1 slaktare, 2 fröken, 1 gymnast. 
67 4 son, 7 arbetare, 5 arbeterska, 3 piga, 11, dotter, 1 skomakardotter, 2 fru, 1 arbetardotter. 
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Tabell 1 visar hemvändarnas yrkeskategorisering utifrån Hans Norman kategorisering.68  

Källa: Emiweb.eu – Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900–1910. 

 

 

 

 

 

Figur 8 visar hemvändarnas spenderade år i Amerika innan hemkomst mellan år 1900-1910. 
 
Källa: Emiweb.eu –Immigranter i svenska kyrkoböcker år 1900-1910.  

 

 

 

 

2.2.6 Fallstudierna 

Fallstudie (1) – Oskar Hjalmar Rudström 

Oskar Hjalmar Rudström föddes den 18/4 1882 i Vänersborg. Hans föräldrar var Lars Hjalmar Rudström 

och Augusta Josefina Johansson. Han döps några dagar senare den 5/5 1882 i Vänersborgs kyrka. Hans 

                                                           

68 Norman, Hans. Från Bergslagen till Nordamerika-Studier i migrationsmönster, social rörlighet och 

demografiska strukturer med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915, Uppsala Universitet, Uppsala, 1974. s. 

174. 
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båda föräldrar var relativt unga när de fick Oskar Hjalmar, fadern Lars var 23 år och modern Augusta 

var 22 år. Lars arbetade som slaktare i staden och Augusta var hemmafru.69 Oskar Hjalmar växter upp 

som äldsta barnet i en skara av hela 9 syskon. Oskar Hjalmar fick jobb som skoarbetare på skofabriken 

A. F Carlssons i Vänersborg där uppåt 400 vänersborgare var sysselsatta.70 Samma år som den stora 

strejken, som varar i 15 månader, bryter ut i fabriken lämnar Oskar Hjalmar Vänersborg för att bege sig 

mot Amerika.71     

Den 13 oktober 1905 begav sig Oskar Hjalmar ensam från Vänersborg mot Göteborg för att senare resa 

över Atlanten.72 Några dagar senare, den 25 oktober 1905, lämnade han Göteborgs hamn för att resa mot 

Boston, Massachusetts i Amerika.73  

Oskar Hjalmar spenderar tre år i Amerika innan han flyttar hem till sitt gamla kvarter Kransen i 

Vänersborg igen den 11/12 1908 vid 26 års ålder.74 Vid sin hemkomst har hans far, Lars Hjalmar, gått 

bort och hans mor har blivit slakteriänka under dessa tre år. Modern Augusta döper om sig efter makens 

död till Johandotter men gifter inte om sig. Han återgår som skoarbete igen vid hemflytten. Vid sin 

hemflytt kan man läsa i församlingsboken samt inflyttningsboken att han befunnit sig i Amerika utan 

”tillstånd”. Oskar Hjalmar har alltså inte fått ett beviljat ledighetsbevis. I församlingsboken står följande: 

”varit i Amerika fr. 13/10-05 till 11/12-08 saknar för denna tid ledighetsbevis”.75 Berörande Oskar 

Hjalmars värnplikttjänstgörning står det ”frikallad”. Han har alltså inte genomfört sin värnplikt och är 

befriad från den.  

Oskar gifte sig senare 1914 den 26/12. Oskar Hjalmar gick bort den 17/1 1952, han blev alltså 70 år 

gammal.  Han begravdes ca en månad senare och ligger nu vid Vänersborgs kapellkyrkogård. Han ligger 

begraven bredvid sin hustru, Selma Josefina Rudström som dog 16 år efter Oskar Hjalmar.76  

 

 

 

Fallstudie (2) – Karin Matilda Holmgren  

Karin Matilda Holmgren föddes 1885 den 21/12 i Vänersborg och döptes 1/1 1886. Karins mamma hette 

Augusta Wilhelmina Sterner och fadern hette Olof Fredrik Holmgren. Vid Karins födsel var Augusta 38 

                                                           
69 Vänersborgs födelse- och dopbok 1876-1888 CI:6. s. 297.  

70 SCB, Femårsberättelser Älvsborgs län 1856-1905 (BISOS H), s. 26. 
71 SCB, Femårsberättelser Älvsborgs län 1856-1905 (BISOS H), s. 39. 

72 Vänersborgs församlingsbok 1903-1913 AIIa:1 s. 49. 
73 Göteborgs Passagerarlistor 1905 

74 Vänersborgs in-och utflyttningslängd 1908-1924 BI:2. s. 1.  
75 Vänersborgs församlingsbok 1903-1913 AIIa:1 s. 49. 

76 Sveriges dödsbok 1901-2013 / Begravda i Sverige.  
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år och Olof Fredrik 51 år gamla.77 Karin växte upp kvarteret Liljan i Vänersborg med sina tre äldre 

syskon. Augusta var hemmafru medan Olof var en verkstadsfabrikör. 

Den 14/5 1901, vid 16 års ålder, beger sig Karin ensam från Vänersborg för att ta sig mot Göteborgs 

hamn.78 Hon lämnar nästan samtidigt som hennes far går bort, alltså runt sekelskiftet. Detta går att utläsa 

via folkräkningar mellan år 1890 och 1900 då Augusta blir änka samt att alla barn förutom Matilda har 

flyttat från hemmet. Som sagt, via Göteborg tar sig Matilda till Hull i England med båten Ariosto. Sedan 

vidare till Liverpool, sen Queenstown i Irland för att till sist ta sig till Boston, Massachusetts med båten 

Saxonia.79   

Matilda kommer hem till Vänersborg efter spenderat 4 år i Amerika. När hon återvänder är hon 20 år 

och hon återvänder till sin fabriköränka till mamma i samma kvarter där hon är uppvuxen Liljan. 80 Via 

församlingsboken kan man även utläsa ”vistats i Amerika fr. 14/5 01 till 9/12-05 och erhåller för denna 

tid ledighetsbevis”. Matilda gifte sig senare med Svante August Hellgren från Göteborg.81 Matilda blev 

senare änka 1/5 1969 och avled 27/1 1982.82  

 

Fallstudie (3) – Gerda Elisif Kinman 

Gerda Elisif Kinman föddes i Vänersborg den 26/5 1883 och döptes en månad senare den 26/6. Hennes 

dopvittnen bestod av släkt från Skaraborg som var på besök. Gerdas mamma hette Ragnhild Ebba Maria 

Faeltenborg och var 28 år vid Gerdas födsel. Hennes pappa hette Sven Kinman och han var 

skolföreståndare vid 34 års ålder. Hon växte upp vid roten Liljan i Vänersborg som låg centralt i 

staden.83  

Gerda var 25 år när hon ensam begav sig mig Amerika. Den 5 september 1908 begav hon sig officiellt 

från Vänersborg. Till skillnad från majoriteten, tog Gerda en annan väg till Amerika. Gerda tog sig 

nämligen till Amerika via Tyskland. Den 12 september 1908 lämnar hon Hamburgs hamn mot 

Cuxhaven, Tyskland för att senare ta sig till Boulogne-sur-Mer i Frankrike. Via Frankrike åkte hon 

vidare till Plymouth med båten Graf Waldersee. Via Plymouth tog hon sig vidare till Amerika och 

landsteg i New York den 25 september 1908, alltså 20 dagar efter avresa från Vänersborg.84  

Gerda tillbringade två år på andra sidan Atlanten och återvände 10/3-1910 i Vänersborg. Vid sin 

hemkomst hade hon yrket gymnast, vilket står ut bland hemvändare som ett unikt yrke. I in-och 

                                                           
77 Vänersborg födelse-och dopbok 1876-1888 CI:6. s. 463.  

78 Vänersborgs församlingsbok 1901-1914 AIIa:4. s. 287.  
79 Göteborgs passagerarlistor 1908. 

80 Vänersborgs in-och utflyttningsbok 1895-1908 BI:1. s. 158.  
81 Vänersborgs församlingsbok 1901-1914 AIIa:4. s 287.  

82 Sveriges dödsbok 1901-2013 / Begravda i Sverige. 
83 Vänersborgs födelse-och dopbok 1876-1888 CI:6. s. 345.  

84 Passagerarlistor, Göteborg, Tyskland, England, New York 1908.  
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utflyttningsboken går det att utläsa ”varit i Amerika fr 5/9-08 till 10/3-10”. Det är möjligt att Gerda 

träffade sin framtida man i Amerika då hon gifte sig ett år efter sin hemkomst till Vänersborg med en 

överläkare från Falsterbo.85 Denna överläkare hette Frans Henrik Sundberg (Gerda bytte vid denna tid 

efternamn till Sundberg) från Falsterbo och de gifte sig 14/8-1911. Några år efter giftermålet fick de en 

son tillsammans vid namn Bengt Erik. Vid denna tid hade Gerda fått arbete som lärarinna. Vid 36 års 

ålder dog deras son, som var en juriststudent, av okänd anledning. Strax efter sonens död, dog även 

Gerdas man Frans Henrik, möjligtvis p.ga. sin förlorade son. Frans Henrik gick bort 3/11-1971 och 

Gerda lämnades ensam till hennes egna död.86  

 

Fallstudie (4) – Emma Augusta Sjöberg Nilsdotter  

Emma Augusta Sjöberg Nilsdotter föddes den 27/1 1853 i Vänersborg. Hon döptes tre dagar senare den 

30/1. Uppgifter kring hennes föräldrar är få, men modern hette Maria Elisabeth Carlsdotter och fadern 

hette Nils Johansson och arbetade som arbetskarl. Hon växte upp i roten Kransen i centrala 

Vänersborg.87 

Den 27/9–1872 gifte hon sig med August Sjöberg, född 1847 i Skaraborg, och tillsammans fick de två 

barn, Olga och Gustaf. Vid giftermålet tar hon makens namn Sjöberg men behåller Nilsdotter också. 

Närmare sekelskiftet blir Augusta själv med sina två barn efter att August omkommit under okända 

omständigheter. Detta nämns bland annat i församlingsboken rörande uppgifter om Augusta och hennes 

familj. När hon lämnade Vänersborg den 2/10 1908 var hon ensam i hushållet, troligtvis då hennes barn 

blivit vuxna och flyttat ut. Den 21/10-1908 lämnar hon Göteborgs hamn med båten Orlando mot 

Grimsby, England för att senare ta sig vidare till Amerika.88 När Augusta rester till Amerika är sticker 

hon ut från majoriteten av emigranter p.ga. hennes ålder då hon är över 50 år. Vid sin avfärd har hon 

yrkesbeskrivningen änka. Hon spenderar två år i Amerika och återvänder till Vänersborg 8/9-1910. Vid 

sin återkomst har hon nu yrket skrädderiarbetare. 89 Det är osäkert om detta är ett yrke hon bemästrat i 

Amerika eller hon detta var hennes sysselsättning innan makens bortgång. Ca 10 år efter sin hemkomst 

gick Augusta bort den 29/11, år 1923 i Vänersborg. 90 

 

Fallstudie (5) – Gustaf Alfred Tyberg 

                                                           
85 Vänersborg In-och utflyttningsbok 1908-1924 BI:2. s. 18. Vänersborgs församlingsbok 1900-1914 AIIa:5. s. 

793.  
86 Sveriges dödsbok 1901-2013 / Begravda i Sverige.  
87 Vänersborgs födelse-och dopbok 1838-1860 CI:6. s. 173.  
88 Göteborgs passagerarlistor 1908. 

89 Vänersborgs in-och utflyttningsbok 1908-1924 BI:2. s. 80. Vänersborgs församlingsbok 1903-1913 AIIa:1. s. 

21.  

90 Sveriges dödsbok 1901-2013 / Begravda i Sverige. 
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Gustaf Alfred Tyberg föddes den 14/7 1874 i Vänersborg. Modern hette Anna Greta Andersdotter och 

var vid förlossningen 39 år. Fadern Olaus Tyberg var 44 år. Gustaf växte upp i kvarteret Liljan med sin 

äldre bror Karl Johan som var fem år äldre. Gustaf fick i tonåren arbete som tegelarbetare i Vänersborg 

på en tegelfabrik och detta kom att bli hans fortsatta arbetssyssla. Enligt församlingsboken hade han 

genomfört sin värnplikt, troligtvis mellan 18-25 års ålder. Gustaf är även vaccinerad, likt de andra 

hemvändarna, mot koppor.91   

9/7 1905 gifter sig Gustaf med Maria Sofia Strid från Vättlösa i Skaraborg. Ett år senare, 1906, lämnar 

Vänersborg för att åka till Amerika ensam. Gustaf beger sig mot Göteborg den 30 mars och lämnar 

Göteborgs hamn 6 april för att resa till Hull, England. Väl i England tar sig Gustaf, via Liverpool den 21 

april, sig vidare till New York med båten Caronia.92  

Gustaf tillbringar två år i Amerika innan han kommer hem till sin fru Maria i Vänersborg. I 

församlingsboken, gällande hans Maria, står följande ”gift med Amerika resande G. A. Tyberg”. Gustaf 

kommer hem till Vänersborg 21/2-1908 och flyttar tillbaks med Maria till kvarteret Blomman nr. 415. 

Tillsammans får de inga barn. Gustaf dog den 1/7 1924 och Maria blir änka. Maria går bort den 9/10-

1945 och båda ligger begravna i Vänersborg.93  

 

Fallstudie (6) – Hulda Oktavia Andersson 

Hulda Oktavia Andersson föddes den 3/7 1881 i Vänersborg. Hennes båda föräldrar var födda i 

Frändefors i Dalsland under 1840-talet men bodde i Vänersborg i kvarteret Liljan där Hulda kom att 

växa upp. Fadern Sven Andersson arbetade som slaktare och modern var Karolina Jansdotter fick Hulda 

vid 40 års åldern. Hulda var näst äldst i en skara av 4 syskon.94 Den 31/8 1900, vid endast 19 års ålder, 

begav hon sig ensam från Vänersborg för att ta sig mot Amerika. Huldas lillebror Johan Eugen 

Andersson begav sig ungefär samtidigt som Hulda till Amerika. Johan var slaktare precis som sin far.95 

15/3 1907 återvände Hulda till Vänersborg efter sju i Amerika vid 26 års ålder. Uppgifter kring giftermål 

eller partnerskap är bristfällig. Hulda gick bort den 13/9 1937.96  

 

 

                                                           
91 Vänersborgs församlingsbok 1903-1914 AIIa:6. s. 25.  
92 Vänersborgs in-och utflyttningsbok 1895-1908 BI:1. s. 189. 

93 Sveriges dödsbok 1901-2013 / Begravda i Sverige. 
94 Vänersborgs in-och utflyttningsbok 1895-1908 BI:1. s. 176.  

95 Vänersborgs in-och utflyttningsbok 1895-1908 BI:1. s 176. 

Vänersborgs församlingsbok 1903-1914 AIIa:6. s. 174.   

96 Sveriges dödsbok 1901-2013 / Begravda i Sverige. 
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3. Slutsats  

3.1. Slutsats 

Från och med mitten på 1800-talet fram till 1930-talet emigrerade ca 1,3 miljoner svenskar från Sverige 

till olika delar av världen. En stor majoritet av dessa, ca 1 miljon, valde att emigrera till Amerika. Något 

som diskuteras i uppsatsens inledning är hur förvånansvärt lite forskning som finns kring emigrationens 

hemvändare om man jämför med forskningen gjort på emigrationen och dess olika konsekvenser. Denna 

uppsats har undersökt vänersborgsfödda personer som senare i livet har emigrerat till Amerika för att 

senare återvända till staden mellan åren 1900–1910.  

Under tioårsperioden återvände 44 person från Amerika till sin hemstad Vänersborg varav 26 kvinnor 

och 18 män. Majoriteten av hemvändarna kom tillbaka ogifta och ensamma. Medelåldern hos 

hemvändarna var mellan 20–30 år vilket delvis kan förklara mängden ogifta personer (Figur 2). Den 

vanligaste sysselsättningen hos personerna var arbetare hos männen respektive dotter för kvinnorna 

(Figur 6 & 7). Bortsett från dotter (men även den manliga varianten s.k. son) kan diskuteras som 

sysselsättning då det kanske inte är en yrkesaktiv sysselsättning utan snarare en status eller en 

benämning på en person som inte är gammal nog att arbeta. Majoriteten av hemvändarna reste kom 

tillbaka ensamma. Familjer som återvände sticker ut med sitt låga antal under denna tidsperiod (se figur 

3). Även antal år spenderade i Amerika är förhållandevis lågt med en generell tid på under 5 år 

tillbringade i staterna. Uppsatsens undersökning påvisar vad bl.a. Barton skriver om den generella 

hemvändaren som är ung och spenderade ett fåtal år i Amerika.  

Genom en generalisering av återvändare till Vänersborg, via den kvantitativa undersökningen samt 

fallstudierna, kan en hemvändare i gemen utläsas. Den frekventaste hemvändaren till Vänersborg från 

Amerika mellan år 1900–1910 återvände ensam och gift. Hemvändaren var generellt sett kvinna i 20–30 

års ålders och besatt ingen specifik yrkesspecialitet samt spenderade under fem år i Amerika. Denna 

generalisering är gjord utifrån uppsatsens presenterade figurer och dess innehåll. Genom fallstudierna 

går det även att utläsa att majoriteten av hemvändare emigrerade och återvände via Göteborgs hamn. 

Detta är dock ingen större överraskning då Vänersborg ligger ca 9 mil norr om Göteborg med relativt 

simpla förbindelser via den nya Bergslagsbanan eller Göta älv.    

Under den aktuella tioårsperioden ökar Vänersborgs invånarantal från 6 395 till 7 648 personer. Med 

tanke på det låga antalet av hemvändare, 44 stycken, har denna siffa alltså inte påverkat invånarantalet 

på en väsentlig nivå utan det finns andra större faktorer bakom ökningen av befolkningen.  

Under tioårsperioden växer Vänersborgs industri med både antal arbetare och fabriker. Det öppnas 

exempelvis annat en trikåfabrik samt andra mekaniska verkstäder i staden har ökat antalet medarbetare 

med över 200%. Föreningslivets påverkan ökar också i det lokala samhället, bland annat är detta 

märkbart vid den stora och långvariga strejken på skofabriken i Vänersborg. En strejk som börjar med att 
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arbetarna vill ha förbättrade villkor och slutar med att, hjälp från facket, arbetarna vinner dispyten och 

företaget går med på de nya villkoren.  

Gällande push-och pullfaktorer för hemvändarna diskuteras detta i forskningsläget men även i 

källmaterialet. Då stora delar av hemvändarna faktiskt återvände till sina hemländer kan man diskutera 

den stora emigrationen som en transatlantisk arbetsinvandring. Detta argument stärks bland annat av 

Barton som påstår att den största anledningen för att återvända var just för att det var planen från början. 

Många emigrerade till Amerika för att tjäna pengar som senare kunde spenderas i Sverige. 

Arbetskraftsinvandringen kan ses som den största pull-faktorn då människor valde och lockades till att 

emigrera för att få sysselsättning. Beträffande push-faktorer för att återvända finns olika relevanta att 

nämna i detta fall. Som tidigare nämnts fick många svenska jordbruksarbetare en överraskning när 

jordbruksförhållandena såg annorlunda på andra sidan Atlanten med andra väderförhållanden och 

jordbruksteknik. Att misslyckas var en push-faktor för emigranterna att återvända hem igen. Synen på 

svenskar i Amerika förmedlas oftast som god då de beröms för sin arbetsvilja och goda moral. Dock 

hamnade många i getton där man levde otroligt undermåligt under sin vistelse i Amerika. En bild av 

denna typen av samhälle beskrivs i Swede Hollow då en totalt misär rådde för dess invånare. Det skedde 

även påtryckningar från svenska staten via agenter som ville locka hem emigranterna. Detta diskuteras 

exempelvis i Emigrationsutredningarna. Det var inte alltid enkelt för en emigrant att återvända hem med 

tanke på olika juridiska svårigheter som tog sin form i Amerika eftersom landet inte ville bli av med sin 

dyrbara arbetskraft.  

Uppsatsen lyfter inget konkret exempel på vad en viss individ kan ha bidragit med vid sin hemkomst 

dock lyfts generella och substansfyllda argument för vad hemvändarna faktiskt bidrog med inom lokala 

samhället. Detta lyfts i emigrationsutredningen då amerikanska arbetsmetoder börjar utnyttjas i Sverige 

för att effektivisera verkstadsarbetet. Fackföreningarna och dess inflytelse ökar vilket delvis får sin 

betydelse under den stora strejken i A. F. Carlssons skofabrik när 15 månaders strejk avslutas med att 

facket och arbetarna vinner vilket innebär förbättrade arbetsvillkor på fabriken.  

 

3.2 Diskussion  

Tiden efter uppsatsens avgränsning kommer bestå av olika vågor av emigration och immigration på 

grund av olika ekonomiska konjunkturer samt utbrottet av det första världskriget. Vågen av hemvändare 

under denna tioårsperiod kan vara en av de sista när man diskuterar den stora emigrationen då Sverige 

går från ett utvandrarland till ett invandrarland. Stagnationen och till sist uppehållet av emigration 

berodde inte bara på ekonomiska faktorer eller krig utan även den juridiska legislationen kring 

emigration ökade. Som tidigare diskuterat införde Amerika hårdare immigrationslagar för landet. Detta 

kan ha att göra med den nationella anda som hade börjat få sin spridning och som inte minst görs 
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relevant i de emigrationsutredningar som används i denna uppsats. Nationalismens spridning över främst 

Europa kom troligtvis att ha sin påverkan även på andra sidan Atlanten.  

Under samma tid minskade behovet, bland annat hos svenskar, att ens emigrera då Sverige kom att bli 

ett rikare och mer väloljat land i jämförelse med andra europeiska länder vid samma tid. Till exempel på 

grund av industrialismens genomslag och dess effektivisering. Tidigare push-och pullfaktorer som 

lockade eller drev iväg människor från Sverige blev inte längre lika aktuella när tillvaron blev förbättrad 

i hemlandet. Föreningslivet började blomstra vid sekelskiftet och kom även att ha sin påverkan på lilla 

Vänersborg, specifikt i frågan kring fackföreningarnas inblandning i den stora strejken på skofabriken då 

facket vann konflikten. Under tioårsperioden utvecklas även fler verkstäder samt antalet arbetare på 

lokala verkstäder. Under samma period ökade antalet arbetare på en mekanisk verkstad med 200%. 

Hemvändarnas antal och Vänersborgs stora ökning i antal invånare korrelerar dock inte utan det finns 

även andra anledningar som att bidra med stadens utveckling och befolkningsökning. Kombinationen av 

en mindre men mycket effektiv industri, i form av tegelbruk, tändsticksfabrik samt skofabrik, och 

servicestad kom att gynna då staden kom att växa mycket under tioårsperioden. En hypotes som 

framkommit under skrivandet, gällande pull-faktorer, är att människor valde att återvända hem på grund 

av att staden växte som den gjorde. Ökningen av befolkningen, tillvaron och arbetsmöjligheterna kan 

vara en bidragande pull-faktor för emigranterna.  

Som nämnts i slutsatsen var hemvändaren generellt sett ensam, ogift och runt 25–35 års åldern samt 

erhöll en okvalificerad sysselsättning. Att hemvändarna återvände ensamma behöver inte direkt innebära 

att man misslyckades i det nya landet utan målet var från start att arbetade ihop en bra summa pengar för 

att senare flytta tillbaks till hemlandet. Det finns givetvis en mängd människor som misslyckades i 

Amerika, vilket forskningsläget diskuterar, men detta behöver nödvändigtvis inte alltid vara fallet. Detta 

argument lyfts och stärks hos bland annat Barton men även hos Hedenborg och Kvarnström. Sett till 

fallstudiens individer gifte sig många och bildade familj efter hemkomsten. Den kvantitativa data samt 

fallstudierna ger en bild av att Vänersborgs hemvändare spenderade generellt inte mer än fem år i 

Amerika vid denna tid. Detta stärker även argumentet, som tidigare nämnts, att emigranterna kan ha 

spenderat dessa år ”bara” för att tjäna ihop en viss summa pengar för att senare flytta hem igen.  

I fallstudien lyfts några exempel på människor som valde att emigrera utan s.k. ”resebevis”. I samband 

med en brist på resebevis genomförde ofta inte dessa personer den obligatoriska värnplikten. Det finns 

alltså en koppling mellan att inte genomföra sin militärtjänstgöring samt att resa utan resebevis vilket 

pekar på att människor ”flydde” från denna värnplikt i hopp om att slippa genomföra den. Ta emigrera 

till Amerika var ett sätt att slippa genomföra den tids-och energikrävande värnplikten. Exempelvis 

hemvändaren Oskar Hjalmar Rudström (Fallstudie 1) saknade både resebevis samt bevis på 

militärtjänstgöring.  
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En stor del av hemvändarna besatt inget specifikt yrke utan snarare en roll eller status som exempelvis 

dotter eller son. I denna diskussion är det relevant att nämna yrkesaktiva då att vara dotter eller son inte 

är ett aktivt yrke. Diskussionen kring yrkesaktivitet kan vara värt att vidare undersöka i framtida studier.  

För framtida forskning finns olika intressanta områden gällande denna uppsats som kan utforskas. Det 

går givetvis att utöka uppsatsens avgränsning så att fler människor inkluderas över en större tidsperiod. 

Även att inkludera fler människor i fallstudien för att på detaljnivå få fram intressant information är 

tidskrävande men genomförbart. Bortsett från att utöka avgränsningen och därigenom troligtvis öka 

mängden hemvändare kan man välja att göra en ren kvalitativ undersökande studie där bara ett fåtal 

emigranter utreds under en tidsperiod. Det vore intressant att få följa ett fåtal människoöden från 

emigrationen, vad som gjordes i Amerika för att senare vad som skedde vid hemkomsten. Det går även 

att jämföra hemvändare till Vänersborg med en annan stad i Sverige vid samma tid, exempelvis vore det 

intressant att jämföra med grannkommunen Trollhättan. Det finns en möjlighet att se skillnad i antal och 

anledningar till att återinvandring mellan Trollhättan och Vänersborg. Bland annat på grund av att 

Trollhättan är en industristad, samt större i befolkning, och Vänersborg är en servicestad.   
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