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Arbetslivets internationalisering innebär möjlighet för allt fler att 
arbeta utomlands under några år av sin yrkeskarriär och medföljandes 
tillfredsställelse är av stor betydelse för utlandsstationeringens utfall. 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva svenska kvinnors 
upplevelser av att lämna eget avlönat yrkesarbete i Sverige för att vara 
medföljande till sin partner i en annan kultur under dennes 
utlandstjänstgöring i Singapore för en kortare eller längre tid. Studien 
bygger på en kvalitativ intervjuundersökning med tio svenska kvinnor 
i Singapore. Av resultaten framkommer stora individuella skillnader i 
upplevelser. Gemensamt är inledande svårigheter i anpassningen till 
den nya miljön, att utlandsflytten väcker många tankar och känslor 
samt att mammor ökar sin tid med barnens aktiviteter. Skillnader rör 
självkänsla och upplevelsen av identitet som medföljande och 
hemmafru. Studiens resultat diskuteras i förhållande till befintliga 
teorier kring kulturell anpassning, roller, identitet och självkänsla. 

 
 

I n l e d n i n g 
 

”The world is a book and he who stays at home reads only one page” (Ericson, 2008). 
 

Med en alltmer global ekonomi och fler stora multinationella företag i världen, blir 
också arbetsmarknaden mer global. Fler människor har därmed möjligheten och väljer 
att arbeta utomlands under en del av sitt yrkesliv. Det finns ett stort intresse för att 
undersöka deras levnadsförhållanden och hur det påverkar oss som människor att lämna 
hemlandet och bosätta sig i en annan kultur med andra möjligheter, förväntningar och 
sociala normer. Ofta har den utlandsarbetande med sig sin familj och i många fall består 
den medföljande familjen av fru eller sambo och barn. En hel del forskning har gjorts på 
den utlandsarbetande, men det har i mindre omfattning studerats hur en utlandsflytt 
påverkar de medföljande till den i familjen som yrkesarbetar utomlands. Möjligheterna 
att kombinera yrkesliv och familjeliv ser annorlunda ut utomlands jämfört med Sverige 
och de medföljande gör i många fall, frivilligt eller mindre frivilligt, ett uppehåll i sitt 

                                                 
∗  Stort tack alla respondenter för att ni så generöst delat med er av tid och erfarenheter. Varmt tack också 
till min handledare för uppmuntrande och kreativ handledning. Ni har alla varit ovärderliga för 
tillkomsten av detta arbete. 
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eget yrkesliv under familjens utlandsår. När jag själv stod inför möjligheten att följa 
med utomlands under några år och i det sammanhanget träffade kvinnor i motsvarande 
situation som berättade om sina upplevelser, tankar och känslor, väcktes mitt intresse att 
studera medföljande kvinnors situation.  
 
Arbetet har idag för många svenska kvinnor en stor betydelse i deras liv och vardag. 
Förhoppningsvis får de i yrkeslivet erkännande och uppskattning från kollegor, 
överordnade och kunder för sin kompetens och för sina arbetsinsatser. Yrkesarbete kan 
ge intellektuell stimulans och arbetsuppgifter som innebär utmaningar och moment av 
kunskapsinhämtande och kompetensutveckling. Arbetsplatsen är också ofta en social 
miljö som ger tillfälle till kontakter, vänskap och en känsla av sammanhang. När man 
som medföljande kvinna lämnar sitt hemland lämnar man också mycket av det som är 
invant och bekant, av kontinuitet, förbindelser och kontakt med människor som varit 
centrala i livet. I ett nytt land med en främmande kultur kan man då i större utsträckning 
än hemma bli beroende av sin partner, till exempel för sin försörjning eller 
uppehållstillstånd i landet, men också känslomässigt. 
 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva svenska kvinnors upplevelser av att 
lämna ett eget avlönat yrkesarbete i Sverige för att vara medföljande till sin partner i en 
annan kultur under dennes utlandstjänstgöring i Singapore för en kortare eller längre tid. 
 
Frågeställningar 

Hur upplevs det att vara medföljande och inte yrkesarbeta? Hur är det att inte ha en egen 
inkomst? Hur gör kvinnor, hur tänker de och vad känner de i en ny situation i ett nytt 
land? Hur kan man förstå vad som händer inom dem avseende självkänsla och identitet i 
deras anpassning till en ny kultur och nya roller?  
 
 

T e o r e t i s k a   u t g å n g s p u n k t e r  
 
Arbeta och leva utomlands 

Forskning har visat att gifta kvinnor i mycket mindre utsträckning än gifta män 
rapporterar att de är villiga att flytta för förbättrade jobbmöjligheter för dem själva eller 
sin partner (Bielby & Bielby, 1992; Markham & Pleck, 1986) och familjer där båda 
arbetar flyttar i mindre utsträckning än de med en försörjare (Mincer, 1978). Forskarna 
Stahl, Miller och Tung (2002) genomförde en studie om tyska utlandsarbetande och 
fann där att majoriteten av dessa trodde att deras utlandstjänstgöring skulle vara en 
möjlighet för professionell och personlig utveckling samt avancemang i karriären, även 
om det inte nödvändigtvis skulle vara i samma organisation. Den typiska medföljaren 
(McNulty, 2005), är en kvinna under 40 år, gift sedan minst fyra år med barn, som varit 
medföljande på internationellt uppdrag tidigare och talar minst två språk, i en familj där 
båda parterna har en yrkeskarriär. Hon har en utbildning motsvarande en Fil. Kand. eller 
mer och hon var tvungen att sluta yrkesarbeta i och med utlandsflytten på grund av 
arbetstillstånd, visumrestriktioner eller annat. Deras genomsnittliga utlandsvistelse 
varade i ett till fem år. Om man jämför den som skulle yrkesarbeta utomlands med den 
som var medföljande, uttryckte medföljaren betydande oro för längden på 
utlandsuppdraget, den egna karriären och hur utlandstiden skulle påverka denna. Andra 
orosmoment utgjordes av hur stort stöd man skulle få av företaget och kulturella 
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skillnader i det nya värdlandet. Efter utlandsvistelsen menade dock medföljarna att 
avbrottet i karriären inte medförde någon betydande konflikt i familjen (Harvey, 1998). 
 
Att flytta utomlands är en stor omställning för familjen och ofta förekommande 
stressorer för en utlandsarbetande familj där ena parten arbetar och den andra parten är 
medföljande utgörs av stora skillnader i familjens ekonomi, förlust av personliga 
kontakter och socialt stöd, känsla av isolering och saknad efter sitt yrkesliv, menar 
Bielby och Bielby (1992). Medföljarens otillfredsställelse i det nya landet leder ofta till 
att paret återvänder hem tidigare och är den enskilt största anledningen till att 
utlandsuppdrag avbryts i förtid, något som också är förknippat med stora kostnader för 
företagen. Den genomsnittliga kostnaden för att skicka hem en familj överstiger 
100 000 US-dollar. Trots detta ägnar företagen mindre uppmärksamhet åt de kunskaper 
som behövs för att anpassa sig i det nya landet: språkutbildning, kunskap om kulturen 
och dess invånare, samt medvetenhet om kulturellt grundade olikheter i värderingar, 
attityder och beteende. Allra minst uppmärksamhet läggs på att hjälpa den medföljande 
att skapa ett meningsfullt liv utomlands (Adler, 2000). Enligt Adler (2000) är det 
svårare för de medföljande jämfört med deras män, eftersom de arbetande männen har 
kollegor som kan översätta språket och förklara lokala sedvänjor, medan den 
medföljande frun får förlita sig på sin egen förmåga. När mannen arbetar i ett kontor 
fyllt av andra expatriater som kan besvara hans frågor och dela hans frustrationer, så 
lever frun mycket mer isolerad i hemmet och får konfrontera dessa olikheter själv.  
 
De utlandsboendes känsla av välbefinnande är också något som studerats och den 
utlandsarbetandes, men inte den medföljandes, välbefinnande minskade efter sex 
månader utomlands. Detta trots att inställningen till utlandsuppdraget innan utresan var 
mer positiv bland de anställda än bland de medföljande. Inställningen till 
utlandsuppdraget blev mer negativ över tid i båda grupperna. Socialt stöd efter flytten 
var en viktig prediktor för hur väl anpassningen efter sex månader var för både anställd 
och medföljande. De som flyttade till en kultur som var mycket olik hemkulturen blev 
mer negativa till utlandsstationeringen. För utlandsanställdas anpassning var en 
problemorienterad copingstil, en subjektiv känsla av kontroll och tidigare upplevda 
livshändelser signifikant relaterade till känslan av kulturchock. För den 
utlandsarbetande fanns ett samband mellan inställningen före utresan och känslan efter 
sex månader på utlandstjänstgöringen, men inte för den medföljande (Anderzén, 1998). 
När man i en annan studie jämförde en grupp utlandsarbetande under deras första år 
utomlands, med en kontrollgrupp som stannat hemma, så fann man att de 
utlandsarbetandes nivåer av det stresskänsliga hormonet prolaktin ökade. Självkänsla, 
familjerelationer, språkkunskaper, minskad subjektiv känsla av kontroll och befordran i 
arbetet förklarade en stor andel av variansen i prolaktinnivåerna. Lägre självkänsla och 
lägre känsla av sammanhang korrelerade med ökade prolaktinnivåer. Den 
utlandsarbetande gruppens konsumtion av alkohol och cigarretter ökade under deras 
första år utomlands. Det mentala välbefinnande minskade också i den utlandsarbetande 
gruppen jämfört med kontrollgruppen. Individuella faktorer, såsom en stark känsla av 
sammanhang och sociala villkor dämpade minskningen i välbefinnandet (Anderzén & 
Arnetz, 1997). 
 
Det första året av en utlandsstationering verkar vara den mest kritiska perioden. Den 
utlandsarbetande upplever då ökad psykosocial stress, vilket visar sig i ökade 
prolaktinnivåer och minskade testosteronnivåer, sämre välmående och sämre subjektivt 
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upplevd arbetssituation än en hemmavarande kontrollgrupp. Psykofysiologiska 
reaktioner hänger alltså samman med den utlandsarbetandes arbetssituation. 
Individuella karaktäristika bestämmer stresspåslaget och det är därför viktigt att titta på 
dessa individuella karaktäristika innan man skickar anställda utomlands. Individuella 
faktorer såsom socialt stöd, subjektiv känsla av kontroll, självkänsla och känsla av 
sammanhang påverkade den utlandsarbetandes förmåga att anpassa sig till 
utlandsuppdraget. Transnationella företag behöver stötta sina anställda mer för att de 
bättre skall kunna hantera stressen som det första året av utlandsarbete medför 
(Anderzén, 1998). Ny forskning tyder på att stressande livshändelser också kan vara 
associerade med förändringar i immunförsvaret. I en studie där utlandsflytt sågs som en 
sådan stressande livshändelse, undersöktes barn före och efter ett år utomlands och 
jämfördes med en kontrollgrupp av barn som stannade hemma. De utlandsboende 
barnen utvecklade i signifikant större utsträckning överkänslighet avseende 
hudåkommor under sitt år utomlands, jämfört med de hemmavarande barnen. Ingen 
signifikant skillnad hos föräldrarna framkom (Anderzén, Arnetz, Söderman & 
Söderström, 1997). Epidemiologiska studier visar också att sömn spelar en viktig roll 
för hälsan. Utlandsflytt är en stressor för individen och en signifikant korrelation mellan 
försämrad sömnkvalitet och att leva som expatriat, det vill säga utomlands, har visats 
(Anderzén, 1998).   
 

Identitet, kultur och kulturell identitet 

Identitet är ett vitt begrepp utan någon enskild teori och utan någon allmän definition. 
Den kan ses som självbilden eller medvetenheten om sig själv som en unik individ. 
Identiteten består i första hand av medvetenheten om sitt jag, det vill säga upplevelsen 
att vara levande (vitalitet), att det finns en skarp gräns till andra (demarkation), att själv 
bestämma över sina tankar och handlingar (aktivitet), att i grunden vara densamma trots 
de förändringar som inträffar under livet (kontinuitet) och att bara ha ett jag (integritet). 
I andra hand består identiteten av medvetenheten om den egna personligheten, det vill 
säga om innehållet i alla de erfarenheter under livet som efter hand format 
personligheten. Närbesläktad med identiteten är självet, som är upplevelsen av den egna 
personen, såväl kroppen som personligheten, i motsats till objekten (andra personer). 
Identiteten ingår i individens jagstyrka, som för sin utveckling är beroende av att 
uppväxtförhållandena kan skapa trygghet och sätta gränser mot orealistiska krav, så att 
den framväxande identiteten kan bekräftas (Nationalencyklopedin, 2008). Enklare och 
kortare uttryckt kan identiteten också sägas vara vem vi är på det allra djupaste planet, i 
vårt innersta. Även Berry, Kagitcibasi och Segall (2002) anser att identiteten är det som 
gör oss till de individer vi är och separerar oss från andra och Berry, Dasen & 
Saraswathi (2002) menar att identiteten inte är något från början givet, utan något som 
vi med stor möda konstruerar. Individer förvärvar och vidmakthåller känslan av identitet 
och de värderingar som hjälper dem att anpassa sig till sin omgivning och förvärva en 
självbild som stödjer ens självförtroende.   
 
Kultur kan ses som den helhet som skapas av beståndsdelar som kunskap, 
trosföreställningar, lagstiftning, moraluppfattning, konst, seder och alla de vanor och 
kunskap som medlemmarna i den har. Ett samhälles kultur reflekterar den komplexa 
interaktionen av sina medlemmars värderingar, attityder och beteenden. Individerna 
uttrycker sin kulturtillhörighet genom sina värderingar om livet och världen omkring 
dem. Dessa värderingar påverkar i sin tur deras attityder om vilken form av beteende 
som anses vara det bästa och rätta i varje given situation. De vanligaste förekommande 
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och mest allmänt accepterade uppsättningarna av värderingar, attityder och beteenden 
för ett samhälle, blir dess normer. Hur viktiga normerna är mäts av hur allvarligt 
samhället dömer de som bryter mot dem (Adler, 2000). Den kulturella identiteten 

refererar till den komplexa uppsättning antaganden och attityder som människor har om 
sig själva i relation till den kultur de tillhör; dessa blir vanligtvis tydliga när människor 
kommer i kontakt med en annan kultur efter att ha levt i den egna. Den kulturella 
identiteten påverkar hur individer som levt i en kulturell kontext klarar att anpassa sig 
till och inrätta sig i en ny kultur som ett resultat av migration eller andra former av 
interkulturella möten (Berry, Dasen, Poortinga & Segall 2002).   
 
Kulturell anpassning 

Torbiörn (1994) har beskrivit vad som händer när en individ flyttar till en för honom 
eller henne obekant kultur. Anpassningen till det nya värdlandet sker i en process om 
fyra faser. Dessa har psykologiskt olika innebörder, men alltid en given ordningsföljd. 
De olika faserna är den etnocentriska fasen, kulturchocksfasen, den konforma fasen och 

assimilationsfasen. Anpassningsförloppets generella karaktär kan härledas ur en normal 
omstrukturering av föreställningsramen, en omställning som behövs för att individen på 
sikt skall bli väl anpassad i subjektiv mening och därmed också sannolikt väl anpassad i 
utomstående ”objektiva” bedömares ögon. I den första fasen, den etnocentriska, 
tillskrivs missförstånd och felhandlingar okunskap om lokala förhållanden som kan 
tolkas som exotiska i förhållande till personens egen uppfattning om hur saker och ting 
bör vara. Med tiden och därmed upprepade erfarenheter av att tillämpade 
handlingsmönster och tolkningar visat sig felaktiga urholkas tilltron till de ursprungliga 
föreställningarna. I och med att man lär sig mer och mer om det nya landet och hur 
saker förhåller sig där, minskar tilltron till det gamla, samtidigt som tilltron till det nya 
ännu inte vuxit sig så stark. Detta är den andra fasen, kulturchocksfasen. Det är ett 
tillstånd av osäkerhet och eftersom individens referensramar inte ger mycket vägledning 
för beteendet, kan det också beskrivas som normlöst. I den tredje fasen, den 

konformistiska, har individen hunnit skaffa sig adekvata normer om vad som är rätt eller 
normalt i det nya landet, men dessa sitter inte grundmurat utan är ännu ganska ytliga. 
Förhållningssättet till vad som gäller i den nya kulturen kan därför beskrivas som 
konformistiskt. I takt med att nyförvärvade föreställningar och nytt beteende blir 
bekräftade i den nya kulturen, kommer individens föreställningsramar om gällande 
normer att förankras alltmer. I denna fjärde fas har individen hunnit bli assimilerad i sin 
nya kultur (assimilationsfasen). Det är hela tiden individens subjektiva upplevelse som 
beskrivs ovan. Så länge de ursprungliga föreställningarna dominerar referensramen, 
upplevs de som ifrågasatta i och med att de inte bekräftas i den nya miljön. De behöver 
stödjas psykologiskt genom att det som ”hotar” nedvärderas och det som ”hotas” 
uppvärderas. Verkligheten omtolkas till att överensstämma med vad individen behöver 
istället för vad den faktiskt är. Sådana försvar är funktionella för anpassningen och 
fungerar som buffertar mot en verklighet som upplevs påfrestande. När 
föreställningsramarna domineras av, för den nya miljön, adekvata normer, behövs dessa 
försvar mindre. Därmed blir attityden mot värdlandets kultur mer positiv och då avtar 
hemlängtan och uppvärderingen av hemlandets kultur. 
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Figur 1. Anpassningsförloppets fyra faser. 
 
Mendenhall och Oddou (1988) anger medföljandes svårighet att inrätta sig i den 
främmande kulturen som den främsta anledningen till att utlandsarbetande kommer hem 
i förtid. När den i paret som arbetar utomlands har sina rutiner och sociala nätverk på 
arbetet, har den medföljande maka/maken som inte yrkesarbetar ofta större svårigheter 
att etablera sociala nätverk och är därför ofta mer isolerade (Harvey, 1985). Om 
medföljaren har meningsfulla uppgifter under utlandsvistelsen ökar chansen till ett 
lyckat utlandsuppdrag för den anställde (Oddou, 1991). 
 
Aktiviteter som hjälper medföljarna att anpassa sig i den nya situationen är användning 
av internet och e-post, umgås med andra expatriater, tillbringa tid med sin partner och 
sina barn, hålla kontakt med familjen i hemlandet, umgås med personer som är infödda i 
landet, lära sig det nya landets språk, gå med i idrottsföreningar, gå på massage, yoga 
och meditation eller att arbeta ideellt (McNulty, 2005). 
 

Roller 

En följd av att svenska kvinnor och män idag i stor utsträckning både har familj och är 
engagerade i yrkesarbete, är de multipla sociala roller det medför (Nordenmark, 2002). 
Till följd därav har också forskningen kring effekterna av multipla roller på vårt 
psykologiska välbefinnande ökat. Det kan skapa konflikter mellan de krav som 
yrkeslivet och familjelivet ställer, men det kan också vara så att de multipla sociala 
rollerna berikar individens dagliga liv. Två teorier om hur vi påverkas av multipla 
sociala roller är rollstressteorin och rollexpansionsteorin. Forskning som stöder 
rollstressteorin visar att kombinationen familj och kraven förknippade med yrkesarbete 
ställer större krav än individen kan hantera och att individen då upplever en 
överbelastning. Om dessa rollkonflikter pågår en längre tid kan det leda till stress och 
psykisk ohälsa. Förespråkarna för den andra teorin om betydelsen av multipla sociala 
roller, rollexpansionsteorin, menar i stället att de multipla rollernas positiva påverkan 
överväger eventuella stressfulla effekter som de kan ha på välmående och hälsa.  
 
I en amerikansk studie (Rothbard, 2001) av 790 anställda har en modell utvecklats för 
hur engagemang sker i multipla roller, arbete och familj. Först identifierades vilken typ 
av emotionellt gensvar som multipla roller i arbete och familj gav och sedan hur det 
emotionella gensvaret i en roll påverkar engagemanget i den andra rollen. Fler länkar 
mellan yrkesrollen och familjerollen fanns hos kvinnor än för män. Kvinnorna kände sig 
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berikade i sin yrkesroll genom sin roll i familjen och uppgav att arbetet kändes mer 
meningsfullt och belönande av att de hade familj. När man sedan undersökte hur det 
emotionella gensvaret i riktningen yrkesroll till familjeliv såg ut, så blev resultatet att 
kvinnorna av sitt engagemang i arbetet kände sig uttömda i sin familjeroll.   
 

Självkänsla 

Även begreppet självkänsla är diffust och svårfångat utan någon enskild teori och eller 
allmän definition. Forskare som studerat begreppet har i stället formulerat sina egna 
definitioner. Gemensamt är dock att begreppet handlar om personens uppfattning om sig 
själv. Enligt Nationalencyklopedins (2008) definition av självkänsla är det en med 
känslor och värderingar förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan 
antas bygga på antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man 
förutsatt sig eller hur man tror att man uppskattas av andra. William James och George 
Mead (Nationalencyklopedin, 2008) gav tidigt uppslag till en omfattande forskning med 
experimentella och andra metoder. Den forskningen har visat att självkänslan påverkar 
kognition, emotion och motivation och har betydelse för individuell utveckling, psykisk 
hälsa och välbefinnande. I föreliggande studie kommer Johnsons (2003) modell för 
självkänsla att användas, vilken beskrivs nedan. 
 
Johnson (2003) menar att självkänslan anger vårt känslomässiga förhållande till oss 
själva, hur vi värderar vår självbild och hur vi känner inre tillfredsställelse och tillit till 
oss själva. Självkänslan kan vara hög eller låg men är en relativt bestående och stabil 
grundegenskap som står för vår evaluering av vad eller hur vi är. Johnson delar upp 
begreppet självkänsla i en inre och en yttre del. Med inre självkänsla avses individens 
ovillkorliga gillande av sig själv och den inbegriper självrespekt, inre trygghet och tillit. 
Det är den goda inre självkänslan som ger oss förmågan till emotionellt varma 
relationer, att fritt kunna uttrycka känslor, en positiv grundsyn på livet, acceptans av 
våra känslor och behov, uppvisandet av sund självhävdelse och integritet och att veta 
sina egna gränser. Hon menar vidare att brister i den inre bastryggheten sällan kan lagas 
senare i livet med bekräftelse utifrån, varken med goda prestationer eller med andra 
vuxnas kärlek. Den yttre självkänslan är mer villkorlig och instrumentell samt mer 
beroende av yttre faktorer somt exempelvis utseende, talang och framgång. Den yttre 
självkänslan är något man i större utsträckning förvärvar, genom att göra sitt bästa, vara 
ansvarsfull och duktig och ställa höga krav på sig själv och andra, att ha kontroll och att 
få uppskattning för prestationer. Därmed blir självkänsla inte enbart något vi har, utan 
också någonting vi strävar efter att få eller att utöka och deras växelspel däremellan. Om 
den inre självkänslan är låg kan den yttre tjäna för att kompensatoriskt förvärva 
självkänsla. Individens hela självuppskattning blir avhängig prestationer. Om den yttre 
däremot tjänar till att utöka en redan god bassjälvkänsla, blir den ett berikande tillskott. 
Växelspelet mellan dessa dimensioner yttrar sig i våra attityder och beteenden i det 
dagliga livet och självkänslan har en funktion och betydelse för vår anpassning till livets 
krav. 
 
Modellen nedan visar en förenklad bild av inre och yttre självkänsla i olika tappningar. 
En person med bristande inre självkänsla kan söka bekräftelse och utmaningar för att 
förstärka den yttre självkänslan och betecknas i modellen som tvångspresterare. 
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Figur 2. Olika kombinationer av inre och yttre självkänsla. 
 
Enligt Baumeister (1994) är tonvikten på individens självkänsla särskilt stor i det 
moderna västerländska samhället. I andra kulturer och under andra tider i historien, var 
självkänsla något som grundades på banden inom gruppen och ställning i samhället, 
såsom vilken familj eller klass man tillhörde. Han menar att självkänslan i sådana 
samhällen i stort sett var fastställd och inte påverkbar i samma utsträckning och att det 
därför är rimligt att anta att när personliga egenskaper ses som mer föränderliga, så har 
också självkänslan blivit mer sårbar.  
  
Self-efficacy  
Banduras (1994) begrepp self-efficacy beskriver tron att man själv har kapacitet att 
klara av situationer som påverkar ens liv. Hur man uppfattar denna kapacitet hos sig 
själv påverkar våra val, vår motivationsnivå, hur vi fungerar, återhämtningsförmåga vid 
motgångar och sårbarhet för stress och depression. Tron på ens kapacitet påverkar hur vi 
känner, tänker, motiverar oss och beter oss. En stark känsla av self-efficacy ökar vårt 
välbefinnande på många sätt och hjälper oss att åstadkomma mer. Den hjälper oss också 
att se svåra uppgifter som utmaningar att bemästra i stället för hot som till varje pris bör 
undvikas. Fyra saker påverkar vår uppfattning om vår förmåga att klara av händelser i 
livet, enligt Bandura (1977, 1994): Det första och mest effektiva sättet är att lyckas med 
saker man föresätter sig. Då skapas en robust känsla av self-efficacy. Det andra sättet är 
att se andra i liknande situation som sig själv lyckas, då ökar vår tro på att lyckas med 
detsamma och därmed vår self-efficacy. Ett tredje sätt att öka känslan av self-efficacy är 
att bli övertygad av någon annan om att man kan lyckas. Det fjärde sättet att förändra 
vår self-efficacy är att reducera personens stresskänsla och ändra på deras benägenhet 
till negativa känslor.   
 

 
M e t o d 

 
Fokus för studien var vilka variationer i upplevelser som medföljande kvinnor hade och 
betoningen låg på deras tankar, känslor och uppfattningar kring sin egen situation. Då 
fenomen som anpassning, roller, identitet och självkänsla inte enbart kan besvaras med 
direkta frågor, ställdes i intervjuerna frågor som kunde tänkas vara representativa för 
dessa begrepp. Kvinnornas svar om sina upplevelser har sedan tolkats utifrån den 
teoretiska bakgrunden i studien för att nå ny kunskap (Starrin & Svensson, 1994). 
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Undersökningsdeltagare 

Som lämpliga respondenter sågs kvinnor med olika bakgrund och livssituationer, som i 
Sverige haft en avlönad yrkesposition utanför hemmet men som i Singapore inte 
yrkesarbetar, eller till största delen inte gör det. Med olika bakgrund och livssituation 
avses olika yrken, utbildning, ålder, antal barn och ålder på dessa, år utomlands, 
boendeförhållanden, underlättande faktorer såsom hemhjälp, tillgång till bil, 
barnpassning och så vidare.  
 
Den flesta svenskar i Singapore är i åldrarna 30 till 45 år (G. Daintry, telefonsamtal, 26 
maj 2008) och respondenterna i studien var vid intervjutillfället mellan 30 år och 53 år 
gamla, med en genomsnittsålder på 40 år, vilket väl speglar den svenska populationen i 
Singapore. Alla utom en hade barn (ett till tre stycken) och dessa var i åldrarna sex 
månader till 25 år. Respondenterna hade vid intervjuernas tillfälle bott i Singapore i allt 
emellan fem månader till sex år. Alla hade före sin vistelse någon gång tidigare i livet 
bott utomlands i kortare eller längre perioder, alltifrån ett par månader till en 
sammanhållen tid av 21 år. Kvinnorna hade varit tillsammans med sin partner i mellan 
fyra år och 33 år och varit gifta i mellan sex månader och 27 år, med en relativt jämn 
spridning, liksom även ovan presenterade data om undersökningsdeltagarna. Nio 
kvinnor hyrde sitt boende, en kvinna ägde sin bostad. Kvinnorna bodde på olika platser i 
Singapore. Sju kvinnor bodde i flerfamiljshus, så kallade ”condos”, som i olika stor 
utsträckning har tillgång till gym, pool, tennisbanor och säkerhetsvakter och tre kvinnor 
bodde i så kallade ”landed properties”, vilket motsvarar radhus eller villa. Detta boende 
hade, för en del, liknande faciliteter. Sju kvinnor hade tillgång till minst en bil inom 
familjen och åtta kvinnor hade en inneboende hemhjälp anställd. En kvinna hade i 
stället städhjälp som kom ibland. Kvinnorna var välutbildade: Två av kvinnorna hade 
gymnasiekompetens, sex hade en akademisk examen, och två hade annan 
eftergymnasial utbildning. Kvinnorna hade alla olika yrkesbakgrunder, alltifrån 
egenföretagare till auktoriserad revisor och barnmorska, men hade yrkespositioner 
relaterade till sin utbildning och en förankring i eget yrkesliv i Sverige innan de reste ut. 
Deras män hade i stor utsträckning (minst sju av dem) chefs- eller VD-positioner i sina 
arbeten i Singapore. De arbetade inom skilda branscher, från telecom till bank, 
läkemedel och flyg. Samtliga deltagare i studien föreföll vara relativt privilegierade 
socioekonomiskt sett.   
 
Datainsamling 

Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal vars syfte är 
att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening, vilket stämmer överens med föreliggande studies ansats. Därför 
valdes den kvalitativa metoden och att använda intervjuer för informationsinsamlingen. 
Intervjuerna var halvstrukturerade, det vill säga utgick till stor del från en intervjuguide 
med i förväg formulerade frågor under olika temaområden, såsom identitet, självkänsla, 
roller, arbete/yrke och anpassning. Intervjuguiden användes sedan som checklista och 
utifrån denna kunde intervjuerna genomföras utan att riskera att glömma något viktigt. 
Cirka tio intervjuer ansågs lämpligt ett genomföra, en avvägning mellan uppsatsens 
omfattning och en ambition att försöka nå en mättnad avseende vilken information som 
ytterligare intervjuer kunde väntas ge om de medföljandes upplevelser.  
 
Kontakt med respondenterna nåddes genom olika kanaler. Dessa var bland annat tips 
från en fadder för nykomna svenskar i Singapore, en matlagningskurs, olika träffar som 
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hålls regelbundet för svenska kvinnor i Singapore, en middagsbjudning hos författarens 
egna bekanta samt kontakter som författarens kontakter tipsade om. De tilltänkta 
respondenterna informerades i korthet om studien, antingen vid en träff eller vid ett 
telefonsamtal, och fick därefter en förfrågan om de kunde tänka sig att läsa ett 
informationsbrev där undersökningen beskrevs, för att utifrån detta ta ställning till om 
de ville delta. Samtliga tillfrågade tackade ja till att läsa informationsbrevet och därefter 
även till att delta studien. Ingen ersättning har givits till respondenterna. De tio 
intervjuerna genomfördes under perioden juni till oktober 2007, samtliga i 
respondenternas hem. I två fall var respondenternas små barn med under delar av 
intervjun, vilket utgjorde ett störningsmoment.  
 
Analys 

Intervjuerna spelades in på ljudfil för att sedan avlyssnas och transkriberas till skriven 
text. Transkriptionerna gjordes så ordagrant som möjligt utifrån hur respondenterna 
talade och är utskrivna på talspråk, med fokus på innehållet. Intervjuerna tog mellan 58 
minuter och en timme och 56 minuter att genomföra. Analysen baseras på totalt 12 
timmar och 45 minuters intervjutid, vilket gav 171 stycken A4-sidor utskriven text. 
Både induktiv och deduktiv analys har skett av materialet (Patton, 2002). Deduktiv på 
det sätt att det redan innan studien genomfördes, bestämts vissa teman av intresse. 
Induktiv genom att det under varje tema utifrån respondenternas upplevelser skapades 
olika underteman. Efter flera avlyssningar och sedan transkribering, markerades särskilt 
intressanta avsnitt i utskrifterna och fördes över till ett nytt dokument. Med särskilt 
intressanta avsnitt avses information kring de förutbestämda temana och uttalanden från 
respondenter som tillmättes större betydelse till exempel på grund av fylligare 
information och rikare beskrivningar om något fenomen. Detta reducerade textmaterial 
med intervjucitat strukturerades först under de olika rubrikerna anpassning, roller, 
identitet, arbete/yrkesroll, självkänsla och övrigt utifrån författarens tolkning. Därefter 
kategoriserades materialet under olika underrubriker till ovan nämnda rubriker, enligt de 
teman som förekommer i intervjupersonernas berättelser. Efter detta gjordes en ny 
genomgång av materialet och rubrikerna roller och arbete/yrkesroll slogs samman till en 
rubrik, roller. Dessutom lades rubrikerna identitet och självkänsla samman till en 
gemensam rubrik. När detta var gjort, omarbetades många av citaten till mer 
komprimerad form genom att sammanfatta innebörden i undersökningsdeltagarnas olika 
utsagor med egna ord. Likheter i utsagorna sammanfattades och sammanfördes och det 
som var olika delades upp och försökte tydliggöras (Langemar, 2006). Alla kvinnorna i 
studien har bidragit till resultatet med sina upplevelser och finns representerade i 
resultatdelen. Nio stycken har också citerats. 
 
Etiska överväganden 

Före intervjuerna fick respondenterna information om att deras medverkan naturligtvis 
var frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun, samt att de 
som respondenter skulle vara anonyma i rapporten. Efter att intervjuerna avslutats gavs 
varje respondent möjlighet till en stunds reflexion över intervjusituationen och hur det 
var att vara respondent. De fick också ge synpunkter på själva förfarandet under 
intervjun och erbjöds att ta kontakt om de ville diskutera något i efterhand kring 
intervjun.  
 
Då det antal intervjuade var såpass få och den svenska kolonin i Singapore så liten, 
måste stor försiktighet iakttas vid användandet av citat i slutrapporten. Citaten har i 
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förekommande fall avidentifierats, exempelvis genom att namn på de personer som 
respondenterna hänvisat till ersatts med neutralare benämningar som exempelvis ”min 
man”. Respondenterna har också givits möjlighet att få läsa sina citat och godkänna 
användandet av dem i den slutliga rapporten. Två respondenters citat har varsamt 
redigerats till ett mer skriftvänligt språk, då kvinnorna inte tyckt att den avsedda 
andemeningen framkommit när uttalandena präntats i skrift. 
 
Förväntade felkällor och möjliga kontrollåtgärder 

Det finns naturligtvis alltid en risk för att respondenterna skall svara enligt social 
önskvärdhet i den viktiga intervjusituationen (Hayes, 2000). Genom noggranna 
förberedelser (Kvale, 1997; Thomsson, 2002; Wärneryd, 1993) hoppas jag som 
författare få så väl överensstämmande svar som möjligt avseende kvinnornas upplevda 
verklighet. Identitet och självkänsla är också mångfacetterade begrepp med många olika 
aspekter, vars innebörd för mig som författare behöver beskrivas. Otydliga frågor kan 
även det vara en felkälla, något som försökte undvikas genom en provintervju. Efter 
provintervjun förändrades frågornas inbördes ordning i intervjuguiden, men ingen 
förändring gjordes av frågorna i sig. 
 
 

R e s u l t a t    
 
De centrala teorierna och begreppen i studiens teoretiska bakgrund utgjordes av 
anpassning, roller, identitet och självkänsla. Av den anledningen valdes därför att 
redovisa resultatet under dessa huvudteman. Det har sedan under analysen framkommit 
underteman, vilka redovisas som indragna underrubriker nedan. 
 
Anpassning 

Varför har kvinnorna valt att inte yrkesarbeta? 

Många av kvinnorna var inställda på att yrkesarbeta innan de åkte utomlands. När de väl 
var på plats ansåg de att med de villkor som erbjöds i Singapore, skulle det inte gå att få 
ihop med ett fungerande vardagsliv. Många upplever att det helt enkelt inte är ett reellt 
alternativ att yrkesarbeta och när inte barn och arbete går att förena, prioriterar de 
intervjuade kvinnorna barnen. Barnens pappor arbetar och är i stor utsträckning inte 
tillgängliga varför mammorna träder in i stället. När man upplever dåligt samvete för att 
man rycker upp barnen med rötterna och flyttar utomlands, väljer många att finnas extra 
mycket för dem. En uppfattning som framkom under intervjuerna visas i nedanstående 
citat: 

 
Sedan trodde jag att jag skulle kunna jobba mer här nerifrån. Man är alltid 
optimist. Man har ingen aning om vad som förväntas av en, man bygger det 
på den standarden som är hemma när man planerar hur livet ska bli härnere. 
Men det visade sig att det inte var så mycket som stämde. 

 
Att släppa tanken på att arbeta var svårt för en del, medan andra menar att de upptäckt 
att man kan lära väldigt mycket av att göra andra saker än att yrkesarbeta. Att arbeta för 
så låg lön som man erbjuds i Singapore kan kännas meningslöst; det är inte bara arbetet 
i sig som är värdefullt, utan även att tjäna pengar att dela med sin man. En annan 
anledning till att inte yrkesarbeta under utlandstiden är att man då inte tycker sig hinna 
uppleva det nya landet i samma utsträckning och att det blir svårare att uppleva Asien 
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om man har två karriärer att ta hänsyn till. Man är helt enkelt mer flexibel om man bara 
har ett jobb som styr och en stor del av poängen med att åka på utlandsuppdrag är att 
upptäcka den delen av världen under vistelsen, är en uppfattning. Det upplevs inte som 
värt att avstå från dessa möjligheter för ett yrkesarbete där man måste arbeta väldigt 
mycket. En heltidstjänst i Singapore omfattar i många fall flera timmar än en 
heltidstjänst i Sverige, vilket också redovisas som en anledning till att kvinnorna valt att 
inte yrkesarbeta under sin tid här. Citaten nedan från några av de intervjuade kvinnorna 
får belysa detta: 
  

Så att det är därför också som jag vet hur det skulle vara om jag skulle 
”häkta på” ett heltidsarbete, så betyder inte det ett heltidsarbete där jag kan 
komma hem klockan fem eller klockan sex. Utan det betyder att man är 
hemma betydligt senare och inte får träffa sina barn.  

 
Jag älskar mitt jobb i flygbranschen men jag skulle inte vilja vara borta från 
barnen så pass mycket, som man skulle vara här. Jag kan inte fatta, de (som 
arbetar i Singapore, författarens anmärkning) har inget liv med barnen!  
 
Så det är därför jag är inriktad på att när jag ska börja jobba igen, så ska det 
vara deltid eller frilans eller någonting. Det är nog det som kan skapa 
balansen tror jag.  

 
Ett annat skäl att inte yrkesarbeta är att de internationella skolorna i Singapore i stor 
utsträckning efterfrågar föräldrars hjälp och medverkan i skolornas aktiviteter. Många 
mammor deltar aktivt i detta, vilket nedanstående citat ger exempel på: 
  

Hela det här samhället härnere, det är inte uppbyggt för att båda två ska 
jobba, även om du har hjälp. För då är det ju aktiviteter, du förväntas delta i 
skolan, jag sitter med min son minst en och en halv timme varje dag med 
läxor. Någon måste vara här när de kommer hem och fånga upp allt det här 
som är kring dem, och det är MYCKET mer här än därhemma. Och tempot 
är ju hårdare i skolan och det märks ju också. 

 
Andra känner att de har möjligheten att välja att inte yrkesarbeta efter en framgångsrik 
och uppskattad yrkeskarriär. Här väljer man med glädje i stället att sporta, resa, umgås, 
ägna sig åt kulturella aktiviteter, engagera sig i olika kommittéer och umgås med 
barnen. Efter att ha haft ett arbete som betydde ”allt” när de jobbade, i och med 
förändrade livsomständigheter som utlandsflytt och att ha träffat sin partner, upplevs 
inte längre yrkesarbete som ”det viktigaste i livet”. Viktigast blev i stället att må bra, 
trivas och få vara tillsammans med sin partner.  

 
Vad betydde yrkesarbetet när man arbetade? Vad är det man saknar från detta? 

Att förvärvsarbeta är att utsätta sig för problemlösningssituationer och det saknar en del 
av de intervjuade. Även om man lär sig många andra saker när man får barn och är 
hemma med dem som också betraktas som ovärderliga, så saknar respondenten den 
sidan av sig själv. Att hela tiden få lösa problem, fundera på hur man ska komma vidare, 
sätta mål och göra uppföljning, finns det en stor saknad efter, liksom den utveckling 
man får i arbetslivet. Ett socialt sammanhang med ständig eller kontinuerlig 
vuxenkontakt med sina arbetskamrater och kunder saknar en del av respondenterna 
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också, liksom att komma iväg från huset och ha en rutin. Att göra något meningsfullt för 
andra människor och sig själv beskrivs också som något som varit betydelsefullt i 
yrkesarbetet, liksom att känna sig behövd av någon annan än av sin närmaste familj. Att 
få känna sig väntad, fylla en funktion, göra en insats och vara nyttig. En respondent 
beskriver det som att ”hjärnan har stannat” och att man inte hänger med på samma sätt 
längre. Att hon inte längre har samma analytiska tankar om jobbsituationer, utan 
uttrycker sig ha blivit lite blasé för att hon här inte behöver använda hjärnan i så stor 
utsträckning för de aktiviteter hon utövar i Singapore. 
 

Hur upplevs livet utan yrkesarbete och vad blir meningsfullt istället?  

Jag har svårt att acceptera vardagen, tror jag. Det är så svenskt, ursvenskt, 
europeiskt kanske, att du har ditt jobb, du har dina vänner, har en annan 
vardag. Så kommer du hit ner och bara lever semesterliv. Det är så 
frustrerande ibland, det är det. 

 
Livet som hemmafru i Singapore känns för flera av kvinnorna som en tillfällig semester, 
eller till och med som tillgjort och falskt. Det beskrivs som att det inte känns som det 
riktiga livet utan mer som en parentes, ett semesterliv väsensskilt från den vardag man 
haft hemma i Sverige. Känslan av att livet man lever utomlands inte är riktigt på riktigt, 
utan på låtsas och många saknar just den grå vardagen i hemlandet. Andra finner glädje 
i att kunna ta sig tid för sådant de tyckt varit intressant tidigare, men inte haft tid med 
när man yrkesarbetat såsom till exempel att kunna ta tillvara på tiden i Singapore och 
förstå kulturen och sätta sig in i de religioner som präglar människors vardag där. 
Många förmår inte överge sin föreställning om vilka delar som skall ingå i ett fullödigt 
liv. Hur lyxigt och skönt det än kan synas, att slippa stressen i ett vardagsliv med två 
yrkesarbetande föräldrar som pusslar med tiderna, så kan det vara svårt att acceptera den 
nya vardagen. Att plötsligt ha många färre ”måsten” kan upplevas som tomt. Det kan 
upplevas vara en kamp inombords att vara glad och nöjd och också svårt att hitta kraft 
och driv att aktivt gå ut och söka det som kanske finns runt hörnet:  

 

Då kan det kännas väldigt meningslöst. Men, å andra sidan så har jag ju alla 
möjligheter i världen att studera. Men jag tycker att jag har pluggat färdigt. 
Jag kan resa och det tycker jag är kul, det gör jag. Lära känna nya 
människor. Men när jag pratar med mina syskon hemma som båda är riktiga 
karriärmänniskor, så kan jag känna att jaha, och jag, vad blev det av mig?  

  

Andra respondenter känner sig mer avslappnade i tankarna kring att inte ha en egen 
yrkesroll för tillfället: 
 

Äh! Arbeta hinner man med tillräckligt i sitt liv, tänker jag mer. Istället hitta 
den här bra balansen mellan fritid och arbete, det är liksom viktigare för att 
vi ska..... Det är liksom det som man jobbar efter hela livet, att hitta rätt 
balans mellan fritid och arbete och när man då har barn med i bilden.... att de 
ska ha det bra också.  
 
Jag ser inga direkta problem, utan jag trivs väldigt bra. Min inställning är att 
när man flyttar till ett nytt land så ska man kasta sig över alla möjligheter 
som ges, man ska se sig som väldigt lyckligt lottad. Det är tricket. Om du 
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dessutom ägnar dig åt dina intressen så träffar du ju likasinnade och då kan 
det ju bara inte vara tråkigt! 
 

Nya erfarenheter och tid för omvärdering i sitt liv.  
I och med att man får mer tid över då man inte yrkesarbetar eller, som en del gör, 
arbetar i liten utsträckning, finns mer utrymme för tankar och funderingar, något som 
också synes uppkomma av de nya livsomständigheterna i utlandet. Många i studien 
menar att de under utlandstiden omvärderat mycket i sitt liv och för en del medför det 
en förändring av hur man väljer att leva sitt liv både under tiden utomlands och senare, 
när man kanske återvänder till Sverige. Man både har tid och använder den till att 
fundera på hur saker förändrats och vad man själv tycker, vad som är viktigt och inte 
viktigt för en själv som person. Att ta ett steg åt sidan och gå in i sig själv på djupet och 
känna efter, upplevs som något positivt med utlandsvistelsen. En del uttrycker känslor 
som hjälplöshet, hopplöshet, frustration och irritation över en ofrivillig situation utan ett 
arbete och konstaterar att situationen medfört att de nu vet vad de behöver i livet för att 
må bra. Utifrån dessa erfarenheter kan de sedan göra andra aktiva val av hur de vill leva 
sina liv och vad de gör med det. Situationen som medföljande menar man, har varit en 
upplevelse där man lärt sig detta om sig själv och något man kan ha glädje av i 
framtiden. Erfarenheten man fått av sin utlandsvistelse, konstaterar man, hade man 
aldrig kunnat skaffa sig på något annat sätt.  
 

Komma hem närmare familjen och uppskatta det som man trodde att man 
inte gjorde då när man var närmare familj och vänner. Då tog man mycket 
för givet. Nu förstår man hur mycket allt sådant betyder, faktiskt.  

 
I en annan kultur än den hemma i Sverige gäller också andra värderingar och 
upplevelsen av att man förväntas vara en engagerad och ”duktig” mamma som lägger 
ner mycket tid på aktiviteter till barnen, som dessutom är glad, positiv och tycker att 
detta är roligt, finns hos flera kvinnor. En del av anpassningen till det nya landet är att 
”landa” även känslomässigt och i och med detta har synen på vad livet skall fyllas med i 
många fall förändrats. I egenskap av medföljande får man söka sin egen mening med 
tillvaron och respondenterna redovisar att de med tiden i större utsträckning lever sitt liv 
efter eget huvud och styrs mindre av upplevda yttre förväntningar: 

 
I början tyckte jag det var jättejobbigt, men sen så, nu känner jag, när jag har 
fått distans till det hela och hittat mig själv och vilken roll jag har, så har jag 
bestämt mig för att lyssna på mig själv, vad jag tycker är bra. Sen får alla 
andra tycka vad de själva vill. Det var väl den stora skillnaden, tror jag. 

 
Ambivalens.  

Känslor av ambivalens om mötet med den nya kulturen tar sig uttryck i berättelserna. 
Ambivalens kring det nya landet i jämförelse med det gamla och vad som utgör 
ingredienser i ett bra liv. Många av kvinnornas berättelser vittnar om hur de vacklar 
mellan att tycka att det nya är bra och att idealisera det gamla. Ena dagen tycker man att 
man är privilegierad och nästa dag vill man ha livet som det levdes i Sverige. 
Upplevelsen av att inte vara så lycklig som man tycker att man ”borde” i sin situation 
rapporteras. Trots alla fördelar man kan se med det nya landet behöver man ändå inte 
uppleva situationen som så optimal som den kan verka vid en ytlig betraktelse:   
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Ja, det finns jättemycket positivt, att lära sig kulturen och att anpassa sig till 
det här landet och miljön och matkulturen och överhuvudtaget tycker jag att 
det är underbart. Alltså, egentligen ska man inte ha någon anledning att 
klaga, det här är ju perfekt. Det finns fantastiska shopping malls, och 
matställen, och vädret är underbart och det finns strand och det finns all 
möjlig sysselsättning för alla möjliga människor i olika åldrar. Så egentligen 
finns inga skäl att klaga!  

 
Oförberedd. 

För männen till deltagarna i studien är kontorstider i Singapore inte som i Sverige, utan 
fortsätter långt in på kvällen. Ofta är det också otänkbart för en anställd att gå för dagen 
innan chefen gått hem. Att som utsänd arbeta i Singapore kan också innebära att man 
har hela Asien att täcka upp för. Kvinnorna vittnar om att männen arbetar och reser mer 
än de gjorde i Sverige, vilket ger mindre tid över för familjen. Ett skäl för flera av 
kvinnorna att man valt att följa med på utlandsstationering är att man trodde att familjen 
skulle få mer tid tillsammans och de var därför helt oförberedda på hur situationen i 
verkligheten blev. Insikten om att den förhoppningen grusats och att andra spelregler 
gäller, kan kännas som en besvikelse: 

 
Vi trodde att vi skulle få en sån bättre livskvalitet och då menar jag också 
med familjen, att vi skulle få mera familjetid, i och med att man har hjälp 
och man kan vara ute mera. Ja, man kan utnyttja dagen på ett annat sätt 
härnere. Fast där känner jag mig lite lurad. För det blev mycket, mycket 
mindre tid. 

 

Roller 

Avsaknaden av en egen yrkesroll ger utökat utrymme för andra roller i livet. Att man 
inte yrkesarbetar betyder för dessa kvinnor inte att man går sysslolös, även om en del 
har ett betydligt lugnare liv än hemma. Den tid som man tidigare yrkesarbetat på, fylls i 
många fall i stället av andra oavlönade åtaganden i exempelvis frivilligorganisationer.  
 

Relationer till andra i stort.  
En uppfattning som redovisas är att man i Singapore har möjlighet till att hinna skapa 
nya upplevelser tillsammans med familj, släkt och vänner. När man bara träffas kort 
över en dag eller en eftermiddag såsom man hade tid att göra i Sverige, så hinner man 
inte i samma utsträckning gå in i relationen på djupet eller skaffa nya upplevelser 
tillsammans såsom man har möjlighet och tid till eftersom man inte är upptagen med ett 
yrkesarbete i sitt liv i Singapore. I Sverige är det också, menar man, så mycket praktiskt 
att ordna med, något som man slipper i Singapore. När man i Singapore får besök av 
någon, så kan man gå på museer, resa någonstans och verkligen gå upp i att bara vara 
tillsammans. Baksidan är att respondenternas män inte är insatta i vad som händer i 
familjen i samma utsträckning som i Sverige, till exempel vem barnen leker med eller 
vilka restauranter som är bra. Den medföljande kvinnan blir i många fall en 
projektledare för familjen, den som planerar för det sociala livet och organiserar 
familjens umgänge och fritid tillsammans.  
 

Rollen som vän. 

Att hitta nya vänner i Singapore blir en uppgift för de medföljande. En del söker 
kontakter genom välgörenhetsorganisationer, organisationen SWEA (Swedish Women’s 
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Educational Organization International), eller andra nationaliteters föreningar för 
utlandsboende som ordnar aktiviteter och träffar. Rollen som vän kan kännas lite ytlig, 
då man ofta inte är ensam när man ska träffas. Många aktiviteter sker i grupp och 
vetskapen att en aktivitet blir av för de andra gruppdeltagarna, även om inte man själv 
kan delta, kan kännas jobbig. Gruppaktiviteter är också något som man kanske i större 
utsträckning ägnar sig åt i början av sin vistelse, innan man hittat ett eget sammanhang 
och hunnit utveckla en närmare vänskap med några.    

 
Nu tycker jag att det går bättre, jag tyckte det var jobbigare i början. Innan 
man hittade lite vänner och några aktiviteter som man gör, för då får man 
ju…då tillhör man ju ändå en grupp ändå, eller vad man ska säga, ett 
sammanhang, 

 
Förutom att ha tid till kontakt med vänner i Singapore, beskriver några av kvinnorna att 
de nästan har mer kontakt med dem i Sverige än de hade när de själva bodde där. De har 
i Singapore tid att underhålla kontakter med brev och e-post. 

 

Mammarollen.  
Som mamma till barn i en internationell skola, efterfrågas man i stor utsträckning som 
extrahjälp vid utflykter, i klassrummet eller som informatör om sin egen kultur i skolan. 
Förutom detta, engagerar sig många mammor i Svenska skolan som har lektioner för 
svenska barn i svensk kultur och språk en eftermiddag i veckan. För detta arbete utgår 
en viss ersättning. Omsorgen om barnen och mammarollen tar stor plats i medföljarnas 
liv, för som en av kvinnorna säger ”mår inte barnen bra, mår inte jag bra och då mår inte 
xx (maken) bra”. Mycket tid läggs ned på läxhjälp till barnen som i många fall har en 
mer krävande skola på ett nytt språk och aktiviteter för barnen som också behöver lära 
känna nya kompisar. 

 

Att leva med en inneboende hemhjälp kan skapa rollförvirring för kvinnorna. 
Upptäckten att man inte längre är den självklara medelpunkten i sina barns liv, utan att 
de glatt och ibland ännu hellre leker med hemhjälpen rapporteras. Den medföljande 
kvinnan får för sig själv definiera vilken roll hon skall fylla i hemmet och i sina barns 
liv och hur hennes tid skall fyllas då hushållssysslor sköts av någon annan.   
 

Sedan vi skaffat maid, så känner jag mig helt lost. Jag är lite ensam. Maiden 
har tagit över min roll att vara mamma som städar och fixar och donar 
allting i huset. 

 
Rollen som hemmafru.  
Jag känner liksom att det är helt okej, för det är temporärt. Jag vet att jag ska 
börja jobba. Jag känner ett ansvar att visa mina barn att det här är liksom 
inte, eh, det här är inte som det kommer vara i evighet, att jag stannar hemma 
och är hemmafru. Speciellt om man har döttrar och man upplever att 
könsrollerna är mer tydliga här, så känner jag som skandinavisk kvinna ett 
ansvar för att visa att det inte är så överallt, att det inte alltid bara är 
papporna som jobbar. För det är ju lätt att få det intrycket som barn om man 
växer upp här, att så är det. 
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För andra kvinnor är det ett mera frivilligt och långsiktigt val att vara hemmafru och en 
uppfattning som framkommer är att man då tycker sig ha ett annat familjeliv då 
tillsammas. Detta är möjligt tack vare att mamman är hemma och därmed kan engagera 
sig mer i familjen än om hon hade haft ett yrkesarbete. Även en del kvinnor som valt att 
vara hemma en kortare tid och med sikte på att gå tillbaka till yrkeslivet om några år 
redovisar att de är tillfreds med sitt val att ”låta egot ligga nere några år” och låta barnen 
uppfylla sin tid. 
 

Traditionella könsroller. 

Jag tror nog aldrig att jag har känt mig mer som ensamstående än härnere. 
För härnere blir det ändå outtalat, att mitt ansvar blir ju liksom barnen och 
skolan och allt det här runtomkring och min man jobbar. Så att det förlorar 
lite, i alla fall min syn på och grundidé: Att man är en familj, två som har 
ansvaret, man har en trygghet i att bolla med varandra, saker. Men det har 
försvunnit. I alla fall i vår situation är det så. 
 
Ja, man går tillbaka i våra ögon sett, med svenska mått, så går man ju 
tillbaka till den typiska kvinno- och mansrollen. Vilket också hänger ihop 
med mitt välbefinnande, att det är ju inget jag känner för, som jag tycker är 
bra. Plus att jag gillar min man bättre när vi är engagerade båda två i 
familjen. Jag gillar när han tänker på samma grejer som jag gör och ”nu 
måste vi tänka på det” och ”nu måste vi hjälpas åt med detta”. 

 
För en del av de medföljande kvinnorna känns det ensamt att ha så stort eget ansvar för 
hem och barn, särskilt om det inte varit något som man haft med i beräkningen när man 
rest ut. Det är kvinnan som får det gemensamma livet att fungera och för hemmet, ”det 
bara blir så”. Att ställa de kraven på sin man som jobbar heltid kan man inte göra, 
tycker några av kvinnorna, utan därför tar man på sig den rollen. De flesta av 
undersökningsdeltagarna hade tillgång till hjälp med hushållsarbetet, antingen av en 
inneboende hemhjälp eller en inhyrd som kom någon gång i veckan. En positiv effekt 
av den uppkomna traditionella könsrollsuppdelningen för några av deltagarna i studien, 
är att man grälar mindre om hemarbetet: 
 

Jag och min man behöver aldrig bråka om städning, tvättning, laga mat, 
hämta barnen, handla, alla de här grejerna som kan bli rätt kämpiga, som jag 
kommer ihåg hemma i Sverige. 

 
Rollen som någons fru; beroende och avund. 

Att ha tid för varandra och relationen, är något som flera kvinnor beskriver som 
ytterligare en positiv bieffekt av sitt liv i det nya landet. Där har man tid för en 
meningsfull fritid, att vara ute tillsammans och se saker och kunna njuta av tiden 
tillsammans, något som beskrivs som betydelsefullt. I vardagslivet i Sverige rapporteras 
att hushållsarbete fyllde tiden efter arbetsdagens slut, något man slipper under livet i 
Singapore, där hushållsarbetet kan göras undan under dagen eller underlättas tack vare 
att man har hemhjälp.  
 
Flera kvinnor i studien uttrycker känslor av avundsjuka gentemot maken, som i deras 
ögon får det bästa ur båda världarna; yrkesliv med karriärutveckling och familj. Där kan 
det bli slitningar, menar de, då det är svårt att förena mannens yrkesliv med familjelivet 
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i Singapore. Kvinnorna är noga med att poängtera att det inte handlar om 
missunnsamhet, utan mer är en känsla av att även vilja ha detta för egen del. Känslan av 
att mannen ”gästspelar” i familjen, i en situation när han är än mer viktig än han varit i 
Sverige, där kvinnan hade tillgång till släkt, etablerade vänner och ett eget arbete och 
med det kände sig mindre beroende av sin man. Teamkänsla är också något som 
återkommer, en önskan från medföljarens sida att dela vardagens angelägenheter med 
varandra:  
 

Jag vill inte känna mig utnyttjad. Och jag vill inte…jag vill också att vi ska 
kännas som ett team. (...) att han har en åsikt om det här och inte bara är på 
jobbet i tanken, utan att vi faktiskt är en familj och de här små 
vardagsgrejerna som kan tyckas urfjuttiga för honom, får han då sänka sig 
till att ta i även när han är med oss. (....) Så att, nej, jag tycker det är viktigt 
att han är involverad i vad som sker här hemma, så att inte jag …min roll ska 
inte bara vara att vara här och hans roll inte bara på jobbet. För jag är kanske 
lite avundsjuk där, på att han har sin jobbroll och så ska jag bara vara 
mamma, hustru, övervaka maidrollen. Det vill jag inte.  

 
Känslan av att maken får så mycket mer gör också att vissa bevakar ”sina” områden, 
samtidigt som de konstaterar att det är löjligt eller dumt. Att ha eget ansvarsområde blir 
viktigt. 
 

Rollen som medföljare. 

En uppfattning som framkom i studien är hur viktigt det är att man som par gör ett 
gemensamt beslut att flytta och att den medföljande personen är positiv och inte känner 
att man bara hänger med, utan inser hur viktigt det är att vara två om det. Naturligtvis 
beror det inte bara på den personen, menar respondenten, utan även mycket på den som 
arbetar, hur positiv den personen är till att se till att man är två som gör det tillsammans. 
Om detta är möjligt, så finns förutsättningar att självförverkliga sig själv på ett mycket 
bredare och djupare sätt än om man hade stannat i Sverige, det är en uppfattning. Alla 
medföljare finner sig dock inte lika väl tillrätta i sin roll och inte alla av respondenterna 
stannade heller hela den planerade tidsperioden i Singapore.  
 

Jag hade mina onda aningar redan innan jag började livet här, innan vi åkte 
hit. Det stora problemet var just det: Hur ska det gå när jag bara följer med? 
Vad ska jag göra? Och nu när jag är här så, de saker som jag bara gissade, 
stämde rätt så bra. Det är…Jag tycker att det är svårt. Jag tycker det är 
jättesvårt. Det är som att man går i någons fotspår hela tiden, men att man 
bestämmer inte själv. Man är bara så tvungen att följa den andre, helt enkelt. 

 

Identitet och självkänsla 

En förekommande upplevelse var att knappt veta hur man ser på sig själv längre och 
känslor som att känna sig liten och att inte längre säga vad man tycker redovisas, vilket 
är en upplevelse man inte alls menar sig ha haft hemma i Sverige. Där, var man istället 
någon som verkligen kunde säga vad man tyckte, tänkte, ville och som kunde uttrycka 
sina åsikter och säga ifrån om det var något.  
 

Mitt liv är vad jag tror att alla hemma skulle säga har en guldkant. Men jag 
tycker också att det finns en annan sida av det och det är ibland att jag kan 
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känna: Vad blev det egentligen av mig? För jag pluggade i Sverige, jag var 
lycklig att komma in. Jag fick göra det jag ville. Jag fick snabbt jobb och 
tyckte att det var otroligt spännande och känner ibland att ”Stackars mig! 
Jag blev en tummetott!” Det kan i mörka stunder kännas väldigt frustrerande 
och lite ledsamt.  

 
En kvinna berättar att det känns som om ”man suddar ut sig själv” och sin personlighet 
när hon är hemma så mycket med barnen och har så lite tid för vuxenliv såsom jobb 
eller utbildning. Att därtill inte ha samma kontaktnät av väninnor och familj som 
hemma gör att det känns svårt att stå ut. Hon menar att hon känner sig arbetslös trots att 
hon egentligen inte anser sig vara det, då hon ju valt att följa med. Det kan också vara 
svårt att ha för mycket ledig tid till sitt förfogande: 

 
.... och är oerhört stressad om jag inte har min kalender fylld. Vilket är…jag 
känner att när den dagen börjar, eller den veckan börjar och jag ser att det 
inte finns tid till de här spontana sakerna för att kalendern är så full så kan 
jag tänka att vad håller jag på med? Men har jag två timmar över så blir jag 
stressad, för jag känner att vad ska jag göra nu? 
 

Yrkesidentitet. 

Att inte längre ha ett jobb att gå till, där ”man är någon” känns konstigt för en kvinna i 
studien som är i början av sin yrkeskarriär, liksom att inte längre ha sitt eget visitkort, 
något som hon menar är viktigt i Singapore. Oron finns där, att hon ger upp någonting i 
och med flytten till Singapore, trots möjligheterna hon ser med vistelsen. Åsikten att 
identiteten till så stor del hänger samman med ens arbete i Sverige och att arbetet där 
fick fylla en mycket större del av ens identitet, delar många av de intervjuade. Genom 
arbetet förverkligar man sig själv i Sverige och genom det känner man sig viktig, menar 
de. Svenskar ses som synonyma med vad de gör och arbetar med i jämförelse med andra 
folkslag, där man i stället jobbar för att vara lediga och familj och privatliv är 
överordnade arbetslivet. I Sverige låter man arbetet fylla upp en för stor del av sig själv 
som människa och ta en för stor roll i livet och träffar man någon så frågas det först 
efter namnet och sedan direkt vad man jobbar med. Såhär beskriver en kvinna sina 
tankar: 

 
Vissa har sin mamma som de saknar enormt mycket, eller sin syrra eller 
hunden eller vad det nu må vara för någonting, men jag har nog mitt jobb 
och min identitet. För jag anser, jag har inte riktigt, jag har ingen identitet 
här och den identiteten kan väl kanske vara att jag kanske är en duktig 
golfspelare (....) men det måste vara en identitet som jag känner passar mig. 
För nu gör jag så pass mycket saker (....), men jag kan inte riktigt identifiera 
mig med det här, därför blir det bara på lite låtsas. 

 
Inte alla kvinnor upplever avsaknaden av ett arbete som en identitetsförlust eller tycker 
att ett yrkesarbete för dem är eftersträvansvärt eller åtråvärt:  

 
Det är på sätt och vis tragiskt att det ska behöva få vara på det sättet att de 
andra, de andra rollerna, de andra identiteterna man har i sig är så små, 
jämfört relativt arbetsdelen då. Det är någonting jag har tänkt på. 

 



 
 

20 

Det är naturligtvis viktigt med ens egen utbildning och arbete, men man 
behöver inte arbeta för att utveckla sig själv som människa. Personligen 
känner jag att jag har vuxit som person betydligt mer än om jag skulle ha 
stannat på mitt arbete i Sverige. Vad som ger mig mening i livet är saker som 
inte är beroende av var man befinner sig eller i vilket land man bor. Att mina 
barn och min familj mår bra psykiskt och fysiskt, att vi har det bra 
tillsammans, att det är fred i världen (skratt) och att vi får leva ett harmoniskt 
liv.  

 

I flera fall började kvinnorna sin utlandsvistelse med tjänstledighet från sitt ordinarie 
arbete hemma, men har senare ställts inför ultimatum att antingen säga upp sig eller 
komma hem till sin tjänst.   

 
Och det svåraste ögonblicket nästan här i Singapore, vi hade bott här i tre år 
och, jag fick dispens, det var när jag fick säga upp mig från mitt jobb. Jag 
fick välja: Antingen får du komma hem, eller också får du säga upp dig. Och 
då gjorde jag det och då kände jag mig totalt rotlös. Identitetslös. 
 
När jag till slut blev tvungen att säga upp min anställning från 
Stockholmskontoret, för att jag hade varit tjänstledig så länge, just då 
kändes det lite grann som att jag släppte min egen finansiella säkerhet. 

 
Känslan av osäkerhet behöver inte vara betungande, en del kan ta det hela med en 
klackspark och ta dagen som den kommer utan att oroa sig för framtiden:    

 
I sådana fall får jag ju flytta tillbaka till Sverige och jobba om jag nu vill det. 
Det ordnar sig alltid. Det finns alltid något att göra. Det oroar jag mig inte 
alls för! 

 

Vad jobbar din man med?  
Många av kvinnorna vittnar om att de i sociala sammanhang där man träffar nya 
människor får frågan om vad deras män jobbar med. Om man i Sverige definierades 
som person utifrån vilket jobb man själv hade, så sker detta i Singapore i stället utifrån 
vad ens man jobbar med. Detta är något som kvinnorna reagerat på, att frågan ställs i 
sammanhang där det inte upplevs som relevant. Upplevelsen av att man får sin status 
utifrån vad ens man jobbar med, när man själv har utbildning, tycker sig vara intelligent 
och kunnig inom många områden även om man inte är yrkesutövande i Singapore kan 
kännas problematisk för en del.  

 

En egen inkomst.  
Känslan av att pengarna som mannen tjänar inte är ens egna, redovisas av flera av 
kvinnorna i studien. Fastän man är gifta och gemensamt har bestämt sig för att resa ut 
tillsammans för att han skall kunna ta utlandstjänsten och att pengarna är gemensamma, 
så har flera kvinnor den känslan. Upplevelsen av att man måste fråga om man får göra 
något av ekonomisk karaktär, trots att man innerst inne vet att inkomsten är gemensam 
för hela familjen och trots att man vet att maken aldrig skulle säga nej. Det finns hos en 
del kvinnor en frustration över att inte ”hjälpa till” ekonomiskt och en beskriver att det 
känns fel att ”bara njuta av lönen som han tar hem”. Efter att ha haft möjligheten att 
växa upp i en situation där man försörjt sig själv och klarat att ta hand om sig själv, 
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känns det för en del av kvinnorna mycket svårt att bli försörjd av sin man. Hoppet att 
det är en tillfällig situation finns också. 

 
Alltså, jag skulle vilja säga att jag känner mig mindre värd, men det är 
kanske fel uttryck, men jag känner mig plötsligt som en liten mus som står 
bredvid min man och jag har ingen, jag kan inte stå på mina egna fötter 
längre, ha min egen kraft, eller makt, eller jag vet inte. Om man har ett eget 
yrke och tjänar egna pengar så plötsligt står man någonstans där man känner 
sig trygg, men nu känner jag mig inte lika trygg. Bara att jag inte tjänar egna 
pengar, det kan göra att man känner sig... som en helt annan person, starkare 
som kvinna. Nu känner jag mig som tillbaka på den tiden min mamma 
kommer ifrån. Där mannen försörjer kvinnan.  

 
Glädjen över en löneförhöjning tänkte man kanske inte på hemma i Sverige, men är 
något som blir påtagligt att man faktiskt saknar i Singapore. Frihetskänsla är också 
något som förknippas med ett eget lönekuvert och känslan av att nästan vara livegen 
rapporteras. När man ska ge bort en present, så är det också roligare att ha tjänat 
pengarna själv än att handla från familjens gemensamma konto, tycker flera av 
kvinnorna; en känslomässig fråga och en sak som handlar om ens självkänsla menar en 
kvinna.   
 

Xx (maken) är verkligen generös, jag har, vad heter det, jag kan ta ut pengar 
på hans konto hur som helst. Jag frågar inte eller så där, men det är ändå sån 
konstig känsla.  

 
En uppfattning bland kvinnorna är att man får försöka acceptera det, då det ju ändå är 
deras gemensamma pengar och hon funderar i banorna att hon kanske inte behöver ha 
sån kontroll som hemma, där det var hon själv som skötte alla räkningarna och då allt 
drogs från eget konto. Att inte känna att det är mannens pengar  är också något som man 
som par pratar om. En annan uppfattning redovisas i citatet nedan: 

 
Min man hade aldrig kunnat ta det arbete som han gärna ville ha och som vi 
såg som en fantastisk möjlighet för hela familjen, om jag inte också hade 
velat och "ställt upp". Ställa upp är fel uttryck, för i vårt fall var det ett 
ömsesidigt beslut att en av oss, i vårt fall jag, fick sluta arbeta på obestämd 
tid och ta hand om marktjänsten och starta ett nytt liv för familjen i ett nytt 
land - bli spindeln i nätet. Det nya arbetet innebar ju en ökad inkomst som 
utan en flytt inte hade kommit. 

 
Prestationer eller det Lutheranska arvet.  

Flera av kvinnorna återkommer i sina berättelser till betydelsen av prestationer, både 
vad prestationer betyder för dem själva och vad de uppfattar att prestationer betyder för 
andra och hur det yttrar sig. En del tar avstånd från prestationskraven medan andra gör 
allt för att fylla sina dagar för att inte ha tid för grubblerier. En menar att hon på grund 
av sin uppfostran som svensk har svårt att vara tillfreds med de fördelar hon ändå ser 
med sitt liv i Singapore, såsom väder, ekonomi och möjlighet till resor. Känslan av att 
hon borde jobba, borde göra rätt för sig och borde använda sin utbildning finns. Därför 
kan hon inte känna den glädje som hon tycker att hon kanske borde göra när hon ändå 
fått en sådan chans och möjlighet att bo som hon gör. 
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Det sitter ju en Luther på allas axlar (.....) och gör vi inte rätt för oss, så är det 
något fel på oss. Jobbar vi inte i Sverige, så är vi ju antingen sjuka eller 
oförmögna på något sätt. 

 
 Känslan av att man förminskas av att inte ha sitt jobb beskrivs också: 
 

Ja, men det är nog mer psykologiskt än någonting annat, tror jag. Det är nog 
mer inom mig som jag känner att jag liksom krymper ihop lite här och inte 
riktigt har det här jobbet och egentligen ingenting att säga att, nej, nu måste 
jag gå iväg, för jag kan skjuta på i stort sett allt jag ska göra och det kan inte 
han. Så att jag tycker kanske att jag förminskas lite grann här.  

 
En annan av kvinnorna vänder på resonemanget och uppskattar att kvinnor som både 
har barn och yrkesarbetar här ses positivt, istället för att det, som hon menar att det gör i 
Sverige, betraktas som självklart och de som är hemma med barn ”bara” är det. 
Svenskar, menar hon, ser bara till hur duktig man är; är man duktig på jobbet så är man 
en duktig människa.  

 

Status och bekräftelse.  
Att arbetet är en källa till status och identifikation beskrivs också. Därifrån får man 
pengar och det kan vara något man kämpat för att få, en plats att trivas på och något 
som upplevs meningsfullt. Lönekuvertets betydelse också som en form av bekräftelse 
och källa till glädje poängteras av en kvinna och att inte få den formen av bekräftelse 
innebär en saknad, trots att familjeekonomin i Singapore är god och man inte saknar just 
pengarna.  
 

Men här så, ja, det låter så bortskämt, men det….ja, nej, jag tycker att det 
kan kännas lite fattigt i den här rikedomen som finns här.  

 
Andra tycker sig få bekräftelsen de behöver från sin man som tydligt poängterar 
kvinnans betydelse för att familjen har det bra och för att mannen skall kunna ha 
tjänsten som innebär försörjning för familjen. Att paret är ett team med olika roller som 
tillsammans medverkar till ett tillfredsställande liv för sin familj.  

 

Stolthet som medföljare. 

Kontrasten är stor för en kvinna som tidigare jobbade till sena kvällar och hade 
åtskilliga resdagar om året över hela världen. Att vara en hemmafru är en viktig uppgift 
menar hon och hon tycker också att hon får erkännande av makens företag om hur 
viktig uppgift hon har som den medföljande som sköter familj och hem så att hennes 
man kan jobba. Inte alla respondenter upplever detsamma: 
 

Det sa faktiskt den här terapeuten: Glöm inte det! Du borde vara mycket 
stoltare för det du gör själv och allt det du gör med barnen! Och det är ju en 
tanke, faktiskt, som jag lite tagit med mig. För det racet man kör, med all den 
logistik och allt det här och alla ska ändå vara glada och snälla och trevliga 
och ha ätit och så här. Det är ju tufft. Alltså det är ju många…Jag ser ju på 
min man, han kommer ur loopen. Han blir ju alldeles snurrig av allt som kan 
hända på en frukost bara. Så det kanske man skulle bli. Det kanske är det vi 
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svenska kvinnor skulle bli: lite stoltare över det osynliga jobbet. Men det 
ligger ju i vår kultur, vi är ju inte det. Det premieras inte, det är ingen som 
tycker att det är ett bra jobb, liksom. Tyvärr. 

 

Tid för reflexion. 

I kvinnornas berättelser återkommer temat ”tid för reflexion” i tankar om sin personliga 
identitet och självkänsla. Upplevelserna i utlandet och att ha tid för reflexion medför att 
känslan av identitet och vem man är förändras, liksom upplevelsen av self-efficacy för 
kvinnorna. Att som person ha blivit mer avslappnad och också kunna trivas med det, 
menar några av kvinnorna har varit en del av den personliga utvecklingen under tiden i 
utomlands. Flera beskriver sig som lugnare människor och att de blivit mer harmoniska 
sedan flytten till Singapore, liksom att de blivit gladare. Man tycker sig kunna känna 
efter mer inombords om vad man vill och kan och vad som är viktigt för sig själv. Den 
tiden man hade över hemma i Sverige ägnade man visserligen åt att göra saker man 
tyckte var viktiga, men tid för reflexion saknades. Uppfattningen att man utvecklats och 
vuxit som människa och att det är en av vinsterna med flytten redovisas, liksom känslan 
av ökad tro på sig själv.   
 

Jag tror att det har att göra med att jag har ett lugnare tempo och jag har 
mycket mer tid att fundera och inte … jag tror att jag har blivit snällare 
(skratt), inte såhär ….stressad och karriärfokuserad som jag kände…som jag 
såg mig som innan.  
 

En medföljande kvinna utan barn beskriver svårigheterna med att hitta sin plats i 
Singapore, då de som var i hennes ålder som inte hade barn jobbade heltid och de som 
hon träffar på aktiviteter, som är lediga, nästan alla har barn. Av de kvinnor i studien 
som har barn vittnar många om att de verkligen går upp i att vara mammor.  
 
Inte för alla kvinnor har utlandsvistelsen givit en känsla av att man blivit starkare som 
individ, motsatsen redovisas också. Några kvinnor tycker sig ha blivit mer beroende av 
sin man: 

 
Jag har alltid varit otroligt stark och alltid jobbat mycket och haft ett eget 
liv. Men här kan jag nog känna, jag ska inte säga att jag känner mig som en 
hund men, jag är nog väldigt beroende av min man tror jag. Vilket jag skulle 
säga var absolut tvärtom när vi bodde hemma. 

 
Umgänge inom familjen och med andra.  

En kvinna beskriver att när man kommer ny till ett land ”som ett vitt oskrivet blad” och 
inte känner någon, upplevde hon att det gällde att vara så trevlig och glad som möjligt, 
för att folk skulle tycka att att hon verkade trevlig och skulle vilja lära känna henne. I 
hemlandet däremot, där hon känt folk länge, kunde hon vara mera sig själv.  

 
Jag säger alltid ja. För, det finns en viss rädsla att, ja, säger jag nej, så 
kanske de inte ringer nästa gång, för hon vill ju inte följa med. Och folk 
kommer och går så mycket här och det dyker upp nya och man är lätt 
utbytbar här.  
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Flera kvinnor tycker att de i Singapore umgås i vidare kretsar än hemma i Sverige. Där 
var man tidsmässigt styrd av arbetet och man umgicks mestadels med människor inom 
samma yrkeskår, inom samma företag eller med dem som gått samma utbildning och 
som i många fall bodde i samma område som man själv. I Singapore är man en del av 
ett multikulturellt samhälle i mycket större utsträckning än man var hemma i Sverige, 
även om det finns många nationaliteter representerade där också. 

 
Jag har ju varit medföljande så länge och jag tycker att jag är så otroligt 
lyckligt lottad! För att jag har det så fantastiskt bra och jag tycker att jag 
träffar så mycket smarta tjejer från hela världen, både tjejer och killar 
förresten, för det är så väldigt multikulturellt här. Det är en helt annan sak att 
vara hemma här än att vara hemma i Sverige, åtminstonde som det var när 
jag flyttade ut. Då jobbade alla som hade en bra utbildning. Men här träffar 
du tjejer från olika länder, många med en gedigen utbildning, som har jobbat 
inom olika branscher, allt i en salig blandning. Det kan väl inte bli bättre än 
så? 
 

Känslan av att vara en världsmedborgare i större utsträckning än svensk medborgare 
kan också förstärkas av att de medföljande kvinnornas barn som gått i internationella 
skolor länge har vänner från olika delar av världen och inte reflekterar över om någon är 
utlänning eller inte. I deras miljö är alla olika, rapporterar en mamma, de har levt i en 
miljö där folk kommer och går hela tiden. Singapore är ett land med en mycket stor 
andel utlänningar som kommer för några års uppdrag. Baksidan är att bekantskaper ofta 
blir korta och att min inte hinner umgås så länge att man får en lång historia ihop, menar 
en av kvinnorna. 
 
Att vara utomlands tillsammans och dela nya upplevelser inom familjen, kommer att 
prägla det gemensamma livet framöver, menar en av respondenterna. Att man som 
utlandsboende i så stor utsträckning är hänvisade till varandra inom familjen redovisas 
som en anledning till man känner sig känslomässigt nära varandra, även efter att barnen 
flyttat hemifrån och kanske bor långt bort i andra länder. Utlandsvistelse är något som 
kan ses som är berikande för familjen:  

 
Jag känner och tror att vi är närmare varandra på grund av det liv vi levt, 
genom allt det positiva, men också genom de svårigheter vi har upplevt 
tillsammans. Det är ju inte bara lätt och roligt att flytta, det är jättesvårt... 
men de svårigheterna får man tackla och lösa tillsammans och  bli 
anpassningsbar till den nya livssituationen. Alla positiva upplevelser och 
erfarenheter vi tillsammans har, ger oss en rik gemensam historia, mycket 
större än om vi hade varit kvar hemma i Sverige, arbetat båda två och kört på 
i samma spår. 

 
 

D i s k u s s i o n 
 
Studien har genomförts i syfte att undersöka och beskriva svenska kvinnors upplevelser 
av att lämna sitt eget avlönade yrkesarbete i Sverige för att vara medföljande till sin 
partner i en annan kultur under dennes utlandstjänstgöring i Singapore för en kortare 
eller längre tid. 
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En översiktlig sammanfattning av resultatet ger en bild av stora variationer och 
individuella skillnader i upplevelser hos kvinnorna. Rapporterna är motsägelsefulla; 
ingen förblir oberörd, utan många tankar och känslor väcks i samband med att man 
lämnar sitt hemland och sitt arbete för att bosätta sig i en annan kultur. Med distans till 
sitt liv i hemlandet blir kvinnorna medvetna om vad som är viktigt i livet för dem själva; 
vad som är viktigt är dock individuellt, men två exempel är arbetet eller närhet till sin 
sekundärfamilj. Gemensamt för medföljarna är att alla upplevt svårigheter i början av 
sin utlandsvistelse i sin anpassning till den nya miljön, men vad som utgjort svårigheter 
varierar mellan individerna. För de kvinnor som är föräldrar utgör en gemensam aspekt 
ett ökat engagemang i barnens liv och aktiviteter. Mer tid läggs ned på detta i Singapore 
än i Sverige. Variationer i upplevelsen av identitet och självkänsla är också stor hos 
kvinnorna. En del beskriver en känsla av identitetsförlust med avsaknaden av sitt arbete 
medan andra i större utsträckning uttrycker tillfredsställelse och identifikation med 
rollen som medföljande eller hemmafru. För vissa medför utlandsvistelsen en ökad 
känsla av egen förmåga och självkänsla, medan det för andra blir motsatsen.  
 

Anpassning 
Inte alla av kvinnorna känner sig så tillfreds med sitt liv i Singapore trots att de ändå 
kan se de yttre fördelarna med livet där och det är inte alltid som de får förståelse från 
familj och vänner i hemlandet för detta. För de därhemma ser just yttre fördelar som 
värme, närhet till spännande resmål, en vardag utan stress och kan ha svårt att förstå de 
svårigheter som de nya livsomständigheterna i en ny kultur innebär för medföljarna. 
Detta kan göra att det känns dubbelt ensamt i det nya landet, man är långt borta från sina 
”gamla” vänner hemma som man kanske känt länge och som man brukar få förståelse 
från och man kanske inte hunnit få så djup kontakt med nya vänner i Singapore. 
”Drömlivet” utomlands är i mångt och mycket en vardag det också, med vardagliga 
bekymmer och glädjeämnen. Enkla saker som att ha tilläckligt med pengar för att göra 
saker på den lediga tiden kan påverka. En personlig reflexion som dock inte är 
vetenskapligt belagd, är att det verkar som att det i takt med att allt fler arbetar 
utomlands, blivit mindre ekonomiskt lönsamt för arbetstagaren. Inte alla av 
respondenternas familjer har bil och i en del fall är det för att det skulle innebära en 
alltför stor kostnad i ett land där bilpriser är dubbelt så höga som i Sverige. Det är 
uppenbart att det är en underlättande faktor att ha bil i ett land med antingen stekande 
solsken eller monsunregn, där inhandlade matvaror hinner bli dåliga av värmen innan 
man hunnit hem från affären.     
 
Ingen av de intervjuade kvinnorna sade sig ha fått särskilt stöd från företaget vid 
utflyttningen, något som därför kanske gjort deras anpassningsprocess svårare än den 
skulle behövt bli; enligt Harveys (1998) studie, upplevdes anpassningen besvärligare av 
brist på stöd, utbildning och förmånspaket från företagets sida under utlandsvistelsen.  
 
Att ha varit föräldraledig innan man reste utomlands och i en position där man längtar 
tillbaka till yrkeslivet är en faktor som verkar försvåra anpassningen, ett resultat som 
även det stämmer väl överens med Harveys (1998) studie, där han menar att var 
någonstans i livscykeln familjen befinner sig, har en betydande påverkan på hur man 
anpassar sig under utlandsvistelsen. Det är rimligt att tänka sig att en kvinna som 
planerar fler barn i snabb följd och vill vara föräldraledig en längre tid anpassar sig 
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lättare till sitt nya liv än en som längtar tillbaka till arbetslivet efter att ha varit hemma 
en tid. 
 
Så många av kvinnorna uttrycker att de gärna skulle yrkesarbeta i Singapore, men att de 
inte känner att de kan. Ingen av dem säger sig dock ha sökt jobb. Man kan fråga sig 
varför? Om man inte försökt hitta ett passande arbete, hur kan man veta att det inte går? 
Ett par av kvinnorna har i stället startat eget företag på deltid, något som är 
förhållandevis lätt i Singapore. I sin egen verksamhet har de möjlighet att arbeta i den 
utsträckning och på sådana premisser som passar dem själva. 
 
De kvinnor som varit utomlands längst var också de som gav intryck av att vara mest 
nöjda med sin tillvaro. Detta fenomen kan tolkas i termer av kulturell anpassning och en 
förklaring till detta är att de hunnit genomgå alla faserna i den kulturella 
anpassningskurvan (Torbiörn, 1994). En annan tänkbar orsak är att de som inte trivs 
med tillvaron som medföljande förmodligen inte stannar så länge som de som är mer 
nöjda med utlandstillvaron, utan återvänder till hemlandet. Alternativt tycker de mest 
nöjda att Singapore är ett förhållandevis lätt land att leva i jämfört med de länder de bott 
i innan de kom dit. De har också ett helikopterperspektiv på livet utomlands och har 
hunnit få en annan distans till livet såsom det i allmänhet levs i Sverige, att vardagen 
utomlands ändå till stor del är likadan: man gör samma ärenden och man äter middag 
tillsammans varje dag. Influenser från andra kulturer kan anas i intervjusvaren för mig 
som författare som kommit direkt från hemkulturen i Sverige. Eller är det så att det i 
själva verket är en generationsfråga? De som varit utomlands länge, är också de äldre av 
kvinnorna i studien. De växte upp under den tid i Sverige då det fortfarande var vanligt 
med hemmafruar och kanske stämmer hemmafrurollen överens med deras självbild av 
hur livet för dem som mamma och fru skall te sig. 
 
En faktor som kan tänkas påverka hur väl man anpassar sig i ett nytt land, är också om 
man har ett tidsbegränsat kontrakt eller inte, liksom hur långt det är i så fall. Har man en 
kort tid framför sig kanske man ser vistelsen som ett semesterliknande avbrott och inte 
lägger ned samma energi på att komma in i landet och har man inget datum för hemflytt 
i sikte kanske man också känner att man flyttat till och bor i landet, i stället för att se det 
som ett uppehåll i sitt ordinarie liv. En iakttagelse är också att de kvinnor som var 
mindre tillfreds med sin situation som medföljande under intervjuerna gav intryck att ha 
funderat mycket mer över sin situation än de som haft det lättare att anpassa sig till det 
nya livet. De berättade mer om sina tankar och känslor och gav fylligare svar. 
 
Fritidsaktiviteter som kvinnorna låter fylla sin tid med, känns inte lika meningsfulla när 
de får ta ett större utrymme i deras liv. Det väcker tanken att fritidsaktiviteter är 
meningsfullt just för förströelse. Om de däremot utgör huvudsysselsättningen känns de 
lätt meningslösa för vissa. När man inte har några ramar eller tidsmässiga hinder för vad 
man kan göra blir det för löst och det är svårt att hitta sina drivkrafter och sin motivation 
varje dag. 
 
Roller 

Forskare vid bland annat Umeå universitet har kommit fram till att sammanboende i 
Sverige och Norden rapporterar mer oenighet om hushållsarbetets fördelning och större 
svårigheter att skapa balans mellan arbete och familjeliv än sammanboende i delar av 
Kontinentaleuropa, där attityden till jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet är 
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betydligt mer traditionella. Detta gick att läsa i en nyligen publicerad artikel i Dagens 
Nyheter (Nordenmark et al., 2008) och överensstämmer med en av uppfattningarna i 
föreliggande studie. Familjelivet har enligt några av kvinnorna gynnats av att ta de 
traditionella könsrollerna där kvinnan ansvarar för hem och barn och mannen försörjer 
familjen, då paren inte längre behöver bråka om vem som skall göra vad. För andra 
känns den situationen inte lika positiv utan istället känner man sig som en ensamstående 
mamma med allt ansvar och alla beslut som skall fattas kring barnen, eller att man 
saknar gemenskapen i att göra saker tillsammans med sin partner i hushållet. Det har 
inte framkommit något som tyder på att de som säger sig vara nöjdare med 
uppdelningen skulle ha män som arbetade mindre eller tvärtom. Att vara den som har 
huvudansvar för barnen innebär i många fall att man har det även när mannen är 
hemma, eftersom alla i familjen är vana vid det och mannen inte är uppdaterad i vad 
som gäller och vad som är aktuellt med barnens skolscheman eller liknande. För en del 
av kvinnorna har det blivit ett ansvar större än vad som var uttalat och tänkt när de reste 
ut och i kombination med mindre vuxenkontakter resulterar det ibland i bristande 
tålamod. Känslan av att vara ensamstående trots att man är gift och att männen i så stor 
utsträckning är borta från hemmet mer än i Sverige kan göra att den teamkänsla man 
hade försvagas. Istället för att göra och ta ansvar för hem och familj tillsammans så 
polariseras rollerna. 
 
I Singapore är det vanligt att ha en inneboende hemhjälp. Dessa kommer oftast från 
Filippinerna, Indonesien eller Burma. I en befolkning om 4,5 miljoner invånare finns 
cirka 170 000 stycken och många bostäder har jungfrukammare i anslutning till köket, 
liksom många större våningar i äldre hus i Sverige. De flesta av kvinnorna i studien har 
valt att anställa en inneboende hemhjälp, något som med svenska mått är billigt. Helt 
plötsligt är man då arbetsgivare och balansen i hemmet förändras, vilket en av 
respondenterna vittnar om. Det innebär en anpassning till en ny roll, liksom en 
förändring avseende andra roller man har, exempelvis mammarollen. Plötsligt har 
barnen kanske en ny bästa kompis som de föredrar att leka med, och ens självklara roll 
som barnens centralgestalt är ett minne blott. Att ha hemhjälp är ett omdebatterat och 
ibland infekterat ämne i Sverige och kanske i ännu högre utsträckning i och med den 
nya lagstiftningen som möjliggör skatteavdrag, såsom redan tidigare införts i Finland. 
Kommentarer från hemlandet om ”tjänare” i Singapore förekommer. Utan att ta 
ställning till huruvida det är ideologiskt rätt eller fel med hemhjälp, kan konstateras att 
det tropiska klimatet i Singapore medför ett långt större behov av städning jämfört med 
Sverige, då smulor på golvet innebär en omedelbar myrinvasion, kackerlackor är en 
ovälkommen gäst i varje hushåll och kampen mot mögelangrepp konstant pågår. Ingen 
av kvinnorna säger sig ha flyttat utomlands för nöjet att få städa mer, vilket sannolikt 
annars hade blivit effekten, då deras män yrkesarbetar och är borta mycket från hemmet. 
Att ha någon som känner barnen och kan ställa upp som barnvakt är också en trygghet 
långt borta från Sverige där man kanske hade tillgång till släktingar som kunde hjälpa 
till vid behov.  
 
Resultatet av studien går i många fall i linje med rollexpansionsteorin som säger att 
kombinationen yrkesarbete och familjs positiva påverkan överväger eventuella 
stressfulla effekter på välmående och hälsa. Kvinnorna redovisar känslor av 
välbefinnande och tillfredsställelse med de multipla sociala roller de hade i Sverige. Att 
kombinera en yrkesroll med rollerna som mamma och fru upplevdes som berikande för 
dem. Detta synes dock inte gälla för alla respondenter. En del har redovisat hur 
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stressfullt det upplevdes med barn och yrkesarbete hemma i Sverige och hur positivt de 
tycker att det är att kunna fokusera på endast det ena i Singapore. Det kan alltså 
argumenteras för att även rollstressteorin äger sin giltighet, enligt vilken kombinationen 
familj och kraven förknippade med yrkesarbete ställer större krav än individen kan 
hantera och att individen då upplever en överbelastning. Ju mindre stimulerande jobb 
och ju mindre påverkansmöjligheter man har i sitt jobb, samt ju tyngre lass man drar i 
hemarbetet, i desto större utsträckning kan rollstressteorin tänkas gälla. För de 
kvinnorna kanske trivseln i Singapore är omvänt proportionell mot trivseln med livet i 
Sverige. Det torde dock vara lättare att vara eller bli hemmafru och vara ledig om 
dagarna i ett land som Singapore jämfört med Sverige, därför att där finns andra i 
samma situation som också är lediga på dagtid. I Singapore finns också ett stort antal 
organisationer som har till syfte att vara sociala knutpunkter och att organisera träffar 
och aktiviteter. 
 
Identitet och självkänsla 

Identiteten i att vara en del av en familj är något som synes stärkas med tiden utomlands 
där kvinnorna inte har en yrkesidentitet i samma utsträckning som i Sverige. Utanför 
hemlandet är man mer hänvisade till varandra inom familjen, men det kan också vara så 
att de som väljer att flytta ut var mer familjeorienterade och hade den inställningen från 
början: att man gör det för att få  mer tid för varandra. Flera av respondenterna har 
angett det som ett bidragande skäl till att man valde att resa ut. Upplevelsen att trygghet 
inte ligger i ett jobb eller ett hus, utan är något annat såsom en internaliserad känsla och 
i vetskapen att man har sin familj och är dem känslomässigt nära finns hos långvariga 
expatriater.  
 
Den egna inkomstens betydelse för upplevelsen av självkänsla och känslan av identitet 
skall inte underskattas, det visar resultatet av studien. Att inte ha ett eget lönekuvert 
varje månad betyder att man är beroende av makens inkomst, såvida man inte har en 
egen förmögenhet och därigenom är ekonomiskt oberoende. Som den medföljande 
försätter man sig i en beroendeställning till den som arbetar. Man är givetvis beroende 
av varandra även på andra sätt som ett par och inte bara kvinnan av mannen utan även 
tvärtom, men till detta känslomässiga beroende kommer det ekonomiska beroendet. En 
skilsmässa eller makens frånfälle kan betyda att uppehållstillståndet dras in och att 
kvinnan tvingas flytta hem fortare än hon önskar. Har man ingen fast tjänst som väntar 
hemma är det i många fall svårt att beviljas lån till ett nytt boende av bankerna. Inte får 
man arbetslöshetsunderstöd när man återvänder och man är också utförsäkrad från 
Försäkringskassan. Det kan vara osäkert vilket lands lagar som skall tillämpas vid 
skilsmässa eller dödsfall i familjen, de svenska eller de singaporianska? Ärver man 
varandra i Singapore? Vad har man för ekonomisk ställning i det fall att det värsta 
skulle inträffa? Min åsikt är att man i många fall befinner sig i en mycket utlämnad 
situation som medföljare. Kanske ligger den oron och spökar för undersöknings-
deltagarna; att man kan behöva försörja sig själv i framtiden och då sannolikt har en 
försämrad position på arbetsmarknaden med sämre lön som påföljd. Skilsmässo-
statistiken är inte uppmuntrande och det finns inga garantier för att äktenskapet varar 
livet ut, även om man är lyckliga tillsammans idag. 
 
Det har sedan tidigare visats att individens självkänsla minskar (Anderzén & Arnetz, 
1997) under kulturchocksfasen av en utlandsboendes första år, något som bekräftas av 
denna studies resultat. För en del av kvinnorna i studien verkar dock en lägre 
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självkänsla kvarstå även efter en längre tid i utlandet. Denna tolkning görs utifrån 
uttalanden från respondenter om vilken betydelse prestationer har för dem, eller snarare 
vad avsaknaden av egna prestationer innebär. Vår kulturella fostran av strävsamhet är 
svår att släppa, trots möjligheter för de medföljande att inte behöva prestera så mycket i 
Singapore, i en ekonomisk situation som gör att deras inkomst inte behövs för familjens 
försörjning och där möjlighet till hemhjälp finns. Efter att själv ha varit i Singapore i tio 
månader, är min egen upplevelse att en välfylld kalender här är minst lika statusfyllt 
som det är i Sverige, det är bara det att den fylls med andra aktiviteter. Att ta det lugnt 
och ”ligga vid poolen” är något som ingen framhållit som njutningsfullt i annat syfte än 
att tillbringa tid med familjen; tvärtom är detta något som man säger sig ta avstånd ifrån 
och som kanske symboliserar människans prestationsbehov och en rädsla av att i någon 
annans ögon betraktas som lat.  
 
Enligt Johnsons (2003) uppdelning i en yttre och en inre självkänsla, har den yttre en 
mer villkorlig karaktär, är mer beroende av framgångsfaktorer och förvärvas genom att 
göra sitt bästa, vara ansvarsfull, duktig, ställa höga krav på sig själv och andra, att ha 
kontroll och att få uppskattning för prestationer. I livet som medföljande utan sitt eget 
yrkesarbete saknas den bekräftelse som lönen innebär varje månad, löneförhöjningar 
och för vad man åstadkommit på jobbet, vilket påverkar vår yttre självkänsla. Andra av 
respondenterna kämpar med att kunna känna stolthet över vad de presterar i sin 
medföljarroll, ett arbete som ofta är osynligt och kanske inte ger den bekräftelsen de 
skulle behöva. Slående i berättelserna är bilden som målas upp om frånvarande män och 
vilket kvinnokollektiv kvinnorna utgör en del av. Kvinnorna umgås i stor utsträckning 
med kvinnor i liknande situation som dem själva och det är också där man får 
bekräftelse för vad man uträttar; av andra kvinnor som vet vad ”jobbet” innebär. De vet 
exempelvis att vardagliga saker som att handla familjens mat tar mycket längre tid och 
inte alls är lika självklart enkelt som hemma, då man inte känner igen matvarorna i 
butikerna och texten på förpackningar kan vara på malaysiska eller kinesiska. Utan att 
låta någon skugga falla på kvinnornas familjer; men hur mycket uppskattning får en 
mamma eller fru för att hon letat och hittat en ostsort som nästan smakar som i Sverige? 
Att ha en hög inre självkänsla är särskilt viktigt för att behålla en känsla av värde i 
situationer där man inte får så mycket yttre bekräftelse. Kanske är det svårast att finna 
sig tillrätta i sin situation som medföljande om man har en låg inre självkänsla 
kombinerat med en hög yttre. Den yttre självkänslan kan då tjäna för att 
kompensatoriskt förvärva självkänsla och individens hela självuppskattning blir 
avhängig prestationer, just det som många rapporterar avsaknad av i sitt medföljarliv. 
 

Resultatet kan också diskuteras kring Banduras (1977, 1994) begrepp self-efficacy, eller 
tron på att man själv har kapacitet att klara av situationer som påverkar ens liv. Det mest 
effektiva sättet att öka tilltron till sin egen kapacitet är att lyckas med det man föresätter 
sig, följt av att se någon annan i liknande situation lyckas. En del av kvinnorna menar 
att de i Singapore umgås i vidare kretsar än hemma; att de där har kontakt med flera 
olika nationaliteter och yrkesgrupper, medan andra tycker tvärtom. Det är sannolikt 
generellt lättare för kvinnor i andra kulturer än den svenska att anpassa sig till livet som 
hemmafru. Med andra kulturer avses då sådana där det är mer utbrett med hemmafruar 
och där det ingår i den kulturella identiteten att kvinnor arbetar fram till dess att de 
gifter sig och bildar familj. Det ses som något naturligt och kvinnor är då i större 
utsträckning inställda på att de ska vara hemma med barnen när de bildat familj. Som 
svensk kvinna och hemmafru i Singapore, får man då rollmodeller om man umgås med 
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andra hemmafruar som är tillfreds med sina liv och det skulle kunna innebära en 
smidigare anpassning till de nya livsomständigheterna och bidra till ökad tilltro till sin 
kapacitet att klara av omställningen. De kvinnor som bott utomlands länge och hunnit 
bosätta sig i flera länder på vägen, synes också ha en god känsla av self-efficacy. De har 
erfarenheten att ha lyckats finna sig tillrätta i flera olika länder och kunnat bemästra 
initiala svårigheter där. 
 

Framtida forskning 

Utlandsposteringar är kostsamma för företagen och än mer kostsamt blir det när 
kontraktet bryts i förtid (Adler, 2000; Mendenhall & Oddou, 1998). Den vanligaste 
anledningen till detta är medföljandes svårigheter att anpassa sig och finna sig tillrätta i 
det nya landet. Den forskning som gjorts har mestadels koncentrerats på den 
utlandsarbetande, men i mindre grad fokuserat på de medföljandes situation. Fortsatt 
forskning kring medföljandes anpassningsprocess, tillfredsställelse och hjälpande samt 
försvårande faktorer är därför angeläget, liksom hur det skiljer sig för de familjer där 
båda hade en yrkeskarriär innan utresan och de med en traditionell uppdelning med en 
familjeförsörjare och en som tar hand om hemmet.  
 
Metoddiskussion 

I föreliggande studie har jag försökt närma mig materialet så förutsättningslöst som 
möjligt och hoppas ha givit utrymme för de olika perspektiv och tolkningar som ryms 
inom dessa kvinnors komplexa verklighet och som alla har sin giltighet. Uppsatsen har 
skrivits utifrån kvinnornas perspektiv och utifrån hur de uppfattar sin verklighet med 
fokus på deras egna tankar och känslor. Den information som givits om personer i 
kvinnornas närhet är andrahandsinformation utifrån kvinnornas upplevelser. Den kan 
vara rätt eller felaktig, men är en öppen fråga, så länge de inte själva fått komma till tals. 
För att generera kunskap om och fördjupa förståelsen för hur de medföljande 
kvinnornas upplevelser och subjektiva verkligheter kunde se ut, genomfördes ett mindre 
antal djupintervjuer. Genom att använda kvalitativ metod gavs möjlighet att studera och 
redovisa både variationer och gemensamma aspekter i de studerade kvinnornas 
upplevelser av sin vardag. Att läsa sina egna citat för att godkänna dem i den slutliga 
rapporten, var en smula ångestfyllt för många respondenter och det var vanligt med 
kommentarer om hur talspråk uppfattas i skrift. Ett par respondenters citat i rapporten 
har därför med varsam hand redigerats något till skriftspråk, då respondenten inte tyckt 
att det som avsetts kommit fram annars. 
 
Vad gäller reliabiliteten i studien så borde den vara relativt hög. Alla respondenterna 
fick samma informationsbrev innan intervjun, de intervjuades med hjälp av samma 
intervjuguide och alla intervjuades i sitt eget hem utan andra i närheten som förstod 
språket. De gav alla intrycket av att vilja dela med sig av sina erfarenheter, även då  
känsliga ämnen kom upp under intervjuerna. Då gruppen svenskar i Singapore ändå är 
såpass liten, uppskattningsvis 1500 personer (Daintry, 2008), att man riskerar att stöta 
på varandra i olika sammanhang, exempelvis nationella högtider som luciatåg, 
nationaldags- eller midsommarfirande, kan ändå frågan ställas hur uppriktigt 
respondenterna svarat samt hur mycket jag som författare vågat dra slutsatser som går 
emot respondenternas åsikter. Att ensam ha genomfört studien och alla intervjuerna, har 
naturligtvis både för- och nackdelar. En fördel kan vara att intervjuerna fått liknande 
karaktär, men kanske skulle två personer kunnat bidra med olika infallsvinklar och 
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därmed en ökad bredd. Två författare skulle också skapat möjlighet till 
interbedömarreliabilitet (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Validiteten kan ha påverkats av att begrepp som självkänsla och identitet inte kan 
undersökas genom att ställa frågor direkt om dem. I stället utgjorde det en del av 
analysarbetet att försöka tolka informationen som givits vid intervjuerna och försöka dra 
slutsatser av kvinnornas resonemang. Genom att analysera deras upplevelser med 
begreppen och teorierna som redskap har ny kunskap genererats (Starrin & Svensson, 
1994). Intervjuguiden som användes sammanställdes med förhoppningen att frågorna 
däri skulle få respondenten att reflektera över ämnen som kunde tänkas vara 
representativa för begreppen identitet och självkänsla. Flera av de intervjuade uttryckte 
också att intervjun hade varit ett tillfälle till reflektion och även ökad självinsikt. 
Önskemål kom från en av undersökningsdeltagarna om att ha fått intervjufrågorna i 
förväg, så att respondenten haft mer tid att reflektera över dem. Kanske skulle detta 
förfaringssätt givit fylligare information under intervjuerna. 
 
Utifrån vår erfarenhet av en situation eller en person gör vi oss förväntningar om vad 
som kommer att kända i andra liknande situationer eller med liknande personer. Enligt 
en humanistisk syn är varje situation unik och varje fenomen har sin egen inre struktur 
och logik. Genom att tillhandahålla tillräckligt med belägg för en analytisk 
generalisering, kan läsaren göra en välöverlagd bedömning om i vad mån resultaten från 
undersökningen kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation 
(Kvale, 1997). Studien är begränsad till att omfatta endast tio intervjupersoner och dessa 
var samtliga kvinnor, något som gör att det inte går att dra alltför generella slutsatser av 
materialet. Detta har heller inte varit avsikten utan intressefokus har istället legat på 
vilka upplevelser kvinnor i respondenternas situation kan tänkas ha och genom 
spridning i bakgrund och livssituationer hoppades jag kunna få fram så stor variation 
och så många olika synsätt som möjligt på situationen som medföljande. Det är troligt 
att män som medföljande har delvis andra upplevelser, då de avviker mer från 
traditionella könsrollsmönster och sannolikt skulle kvinnornas upplevelser också sett 
delvis annorlunda ut om de kommit till ett land med annan kultur än Singapore. Det är 
dock ändå rimligt att anta att många upplevelser i situationen där man slutat yrkesarbeta 
för att resa ut till ett annat land är allmängiltiga. 
 
Avlutande kommentarer 

Avslutningsvis kan några kommentarer till studien vara på sin plats. ”Vad jobbar din 
man med?” är en fras som återgavs av många av respondenterna och något man sade sig 
reagera på. Min tolkning är att uttalandet användes för att uttrycka upplevelsen av den 
inre resan från att ha varit en individ med en egen klar yrkesidentitet till att bli någon 
som i många situationer definierades utifrån sin partners arbete.  
 
Resultatet av studien är i många avseenden nedslående. Det är verkligen inte lätt att 
göra som kvinnorna gjort, följa med någon på utlandstjänstgöring och det visar sig 
också i kvinnornas rapporter. Svårigheterna är något som kvinnorna verkar ha tänkt 
mycket på och bearbetat mentalt och därmed också verbaliserat i intervjuerna. Kanske 
har det dock blivit en övervikt av fokus just på svårigheter, då de flesta säger sig inte 
vilja vara utan dessa erfarenheter och att de ändå upplevs som så berikande att flertalet 
utan att tveka säger att de skulle följa med ut igen. Följande insiktsfulla ord från en av 
respondenterna får avsluta rapporten: 
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”Man tycker att vännerna därhemma har ändrat sig, men egentligen är det ju 
inte så. Egentligen är det ju vi som har ändrat oss, det är jag fullständigt 
övertygad om.” 
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INTERVJUGUIDE                                                                       BILAGA 1  
Inledande frågor: 

A. Hur gammal är du? 
B. Hur många barn har du och hur gamla är de? 
C. Hur länge har du bott i Singapore och utomlands? 
D. Vilka länder har du bott i tidigare och hur länge var det? 
E. Hur länge har du varit gift/ tillsammans med din partner? 
F. Vad har du för utbildning? 
G. Vad jobbade du med i Sverige? 
H. Vad jobbar din man med här och i vilket företag/bransch? 
I. I vilken utsträckning har ni hemhjälp? Chaufför? Barnpassning? 

Intervjufrågor: 

1. Berätta hur det kommer sig att ni flyttade utomlands! Hur funderade ni? 
2. Berätta om din vardag här! Hur ser ditt liv ut? 
3. Hur tycker du att du har anpassat dig här i Singapore? Hur gjorde du? 
4. Hur gjorde du för att lära känna nya människor här? Hur gick det? 
5. Vad är för dig en tillfredsställande sysselsättning här? Ex? 
6. Vad gör du får att få en meningsfull vardag här? I Sverige? 
7. Vad tycker du känns svårt eller jobbigt i din situation i Singapore? 
8. Vad tycker du är spännande, givande och utmanande i din nya situation i Sing.? 
9. Vad motiverar dig i ditt liv här i Singapore och vad har du för mål med din 

vistelse i Sing.? Kan du beskriva ev. skillnader mot i Sv.? 
10. Berätta hur är det att vara medföljande! Vad tänker du om det? 
11. Vilka roller har du här? Hur skiljer det sig jämfört med i Sverige? 
12. Vad tycker du att du har för plats i samhället här? Ge exempel! 
13. Vilka förväntningar har andra på dig här i Sing, jfrt med i Sverige? Ge exempel! 
14. Berätta hur du ser på dig själv och sin situation här!  
15. Hur tycker du att vistelsen i Sing. påverkat hur du ser på dig själv? Uppl. ex? 
16. Tycker du att du har förändrats under din tid i Sing/utlandstiden? I så fall hur? 

Ge exempel! 
17. Hur tror du att andra ser på dig här i Singapore? Hemma? Ge exempel!  
18. Hur tycker du att du blir uppmärksammad och uppskattad här i Sing.? Exempel? 
19. Vad i ditt liv här är bra för dig här i Singapore, tycker du? 
20. Vad tycker du om att inte yrkesarbeta? 
21. Berätta om vad ditt arbete hemma i Sverige betydde för dig! 
22. Vilken kontakt har du med ditt arbete i Sverige under utlandstiden?  
23. Berätta om varför du inte yrkesarbetar här i Singapore! 
24. Vad tror du att arbetet har för betydelse för andras bedömning, i Sv. & i Sing.? 
25. Hur tänker du om vad du lämnat hemma (ev. missade chanser där)? 
26. Bidrar du inkomstmässigt till familjens försörjning här i Singapore och gjorde 

du det hemma i Sverige? Om inte, hur är det? 
27. Vem tecknar familjens avtal i Singapore (bostad, bank) Vad tänker du om det? 
28. Berätta vilket stöd ni fått från makens företag i Sverige eller det i Singapore? 

Mentor? Träningsprogram för utlandsarbetande och deras familjer före / under 
utlandstiden? Rådgivning eller coachning? Hur fungerade det tycker du? 

29. Hur har dina förväntningar, önskemål och planer för vistelsen har uppfyllts? 
30. Med de erfarenheter du har nu, skulle du följa med på utlandsuppdrag igen? 
31. Skulle du göra något annorlunda i så fall? 
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Hej Xx! 
 
Refererandes till vårt telefonsamtal idag den x/x 2007, skickar jag här mer information.  
 
Jag kontaktar Dig med anledning av att jag söker personer att intervjua till min 
examensuppsats vid Stockholms universitet. Mitt namn är Annie Julander Norell och 
jag går sista året på Psykologlinjen. Jag planerar att skriva examensuppsatsen om 
svenska kvinnor i Singapore, som lämnat sitt eget yrkesarbete hemma i Sverige för att 
följa med sin partner med anledning av dennes yrkesutövning. 
 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur kvinnor påverkas av 
utlandsflytten och av Era upplevelser av att vara medföljande. Jag tänker mig att arbetet 
för många kvinnor i dagens Sverige har stor betydelse i deras liv och vardag. Hur kan 
man förstå vad som händer inom kvinnorna i anpassningen till den nya miljön och nya 
roller, i ett sammanhang utan sin egen yrkesroll? Vilka tankar och känslor har de kring 
sin situation, den här tiden i sitt liv och hur tar de sig an sin nya situation? 
 
Det skulle vara mycket värdefullt om Du ville delta i en intervju och dela med Dig av 
Dina upplevelser och personliga erfarenheter kring detta. Att delta i studien är 
naturligtvis helt frivilligt under hela projektets gång och Ni som intervjuats kommer att 
vara helt anonyma i uppsatsen. Intervjun beräknas ta mellan en och två och en halv 
timme och sker vid en tidpunkt och på en plats som passar Dig. Den spelas in på ljudfil 
som efter uppsatsens färdigställande raderas. Min förhoppning är att kunna genomföra 
intervjuerna så snart det är möjligt. 
 
Den färdiga uppsatsen kommer att finnas arkiverad på Psykologiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Det vore roligt om Du ville läsa uppsatsen, den kan erhållas 
från mig. 
 
Om Du har några frågor, före eller efter en eventuell intervju, är Du alltid välkommen 
att kontakta mig. Det går även bra att kontakta min handledare, Björn Edlund. 
 
Med vänlig hälsning och hopp om ett kommande samarbete! 
 
 
 
 
Annie Julander Norell 
 
 
Annie Julander Norell Handledare: Universitetsadjunkt Björn Edlund 
Psykologstudent termin 10 Psykologiska institutionen  
Tel Singapore: XXXXXXX Stockholms universitet 
Tel Sverige: XXXXXXXXX  Tel: XXXXXXXXXX 
E-post: XXXXXXXXXXXX  E-post: XXXXXXXX  


