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Sammanfattning 

I denna studie har det undersökts hur svenskar, som flyttat utomlands på grund av arbete 

under en bestämd tidsperiod (minst två år), har upplevt hur det är att återinträda i det svenska 

samhället. Frågeställningarna i denna uppsats är: Hur upplever personer som har arbetat 

utomlands processen av att återintegreras i Sverige? Hur upplever personer bemötandet från 

socialt umgänge, familj och arbete? Vi har gjort åtta semistrukturerade intervjuer med 

personer som arbetar på tre olika svenska företag. Alla som intervjuats har varit 

utlandsstationerade i minst två år. I tidigare forskning har fokus främst handlat om flytten till 

ett annat land snarare än återvändandet till det egna. Den tidigare forskningen som rör det 

valda temat har inte blivit uppdaterad på många år. Detta gjorde att vi ville undersöka 

fenomenet och hur det ser ut idag. Vi har gjort jämförelser och reflektioner från de tidigare 

studierna med vårt material. Den forskning som lagt grunden för förståelsen i denna uppsats 

har beskrivit fenomenet ”omvänd-kulturchock” och syftar på upplevelsen av att känna sig 

främmande i sin tidigare hemmiljö. Vi har undersökt detta genom att koppla de berättade 

upplevelserna till nämnd tidigare forskning samt till teorierna KASAM, socialisering och 

emotionell energi. Resultatet färgkodades i sju delar och ur detta formades fem större teman 

som vi analyserade efter. Resultatet i uppsatsen visar att det existerar en så kallad omvänd 

kulturchock och att en del av den valda tidigare forskningen är relevant och kan appliceras på 

denna studie. Samtliga teorier har kunnat användas, men i olika hög grad. Resultatet från 

intervjuerna har även visat att personerna upplever problemen som mindre än vi förväntat oss. 

Den största svårigheten att hantera var omgivningens ointresse för återvändarens erfarenheter.  
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Inledning 

Vad innebär det att känna sig som hemma? Vad innebär det att inte känna sig som hemma? 

Hur fungerar det att återvända från en utlandsstationering? 

Det här är en studie som inspirerats av författarnas egna upplevelser av att flytta utomlands på 

grund av arbete och studier som varat under en avgränsad tidsperiod. Denna uppsats har 

framförallt inspirerats av hemkomsten och hur den processen markant skilde sig från att åka 

iväg. För att bättre förstå detta fenomen, låt oss måla upp ett scenario: Väskorna står packade 

vid dörren. Flaskorna är tomma efter festen. Du kan inte ens minnas alla som var på plats för 

att önska dig lycka till inför ditt kommande äventyr; igår var alla här för din skull och ville 

höra om äventyret du skulle bege dig ut på: Du öppnar dörren och med en upprymd känsla tar 

du första klivet på detta äventyr. Det är din tur att skriva historia; din tur att erövra världen. 

Tiden går och det blir dags att återvända hem. Tre år som utlandsarbetare är över. Denna gång 

är varje steg du tar närmare Sverige, ett steg som symboliserar slutet på ditt äventyr. Hemma 

väntar inget särskilt - Sverige verkar vara sig likt. Inga fester eller livliga mottaganden. Folk 

verkar inte riktigt förstå vad du upplevt och de verkar framförallt inte bry sig. Kan man bli en 

främling i sitt hemland? Är hemma bra, men borta bäst? 

Det du just läst är en beskrivning av hur vi kände oss vid hemkomsten efter att ha bott 

utomlands. Upplevelsen av tomhet, rastlöshet och rotlöshet inspirerade oss till att gräva 

djupare i hur människor, som arbetat utomlands, upplever att återvända. Inom området, att 

migrera på grund av arbete och sedan återvända är tidigare forskning begränsad. Detta är 

förvånande med tanke på hur många människor som flyttar över landsgränser. Regelbunden 

kontakt med familj och vänner eller att känna igen sin omgivning kan vara saker som 

människor upplever att känna sig som hemma innebär. Sådant som social tillhörighet, 

gemenskap och säkerhet kan också förknippas med en känsla av att vara hemma. Antal 

registrerade svenskar som bor utomlands uppskattas av SCB vara drygt 300 000. Svenskar 

definieras i denna rapport som personer födda i Sverige. Enligt Föreningen Svenskar i 

Världen uppskattas det vara drygt 470 000 svenskamedborgare bosatta utomlands (Eriksson, 

2008). Dock är det svårt att fastställa en specifik siffra då detta ständigt växlar. I denna studie 

har vi samlat in och analyserat historier från personer som migrerat från Sverige till andra 

länder på grund av sitt arbete, och som har återvänt.  
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Syfte & Frågeställningar  

Vårt syfte är att undersöka hur svenskar som arbetat utomlands upplever processen av att 

återinträda i det svenska samhället. Fokus ligger på hur individerna upplever mottagandet från 

sin omgivning i Sverige och hur de själva hanterade hemkomsten. Vi vill skapa förståelse för 

hur detta fenomen kan ses ur ett sociologiskt perspektiv med hjälp av tre teorier (KASAM, 

socialisering & emotionell energi.)  

- Hur upplever personer som har arbetat utomlands processen av att återintegreras i 

Sverige efter utlandsstationering? 

-  Hur upplever personer bemötandet från socialt umgänge, familj och arbete efter 

utlandsstationering?  

Tidigare forskning 

Många undersökningar om människor som arbetar utomlands har fokuserat på hur individer 

anpassar sig till kulturen i det land man flyttar till, vilket Nan M. Sussman beskriver i sin 

artikel; Re-entry research and training (1986). Begreppet kulturchock hänvisar ofta till hur 

personer som flyttar utomlands upplever en emotionell reaktion på grund av denna nya 

påtvingande kultur. Peter Adler (1975) beskriver i sin artikel, The transitional experience: An 

alternative view of culture shock, hur personer kan uppleva en känsla av hjälplöshet och 

rädsla till följd av detta. I denna uppsats är vi inte lika intresserade av att studera hur personer 

anpassar sig till sitt värdland och vilka eventuella fallgropar som existerar där, då detta redan 

har gjorts i stor utsträckning. Resultat från Stella Pantelidou & Tom K. J. Craigs (2006) studie 

visar bland annat att besvär och symptom, som kan uppstå till följd av kulturchock, kan 

minskas genom starkt socialt stöd. Detta gjorde det aktuellt för oss att ha med faktorn om hur 

socialt stöd även kan påverka vid den omvända kulturchocken vid hemkomst.  

 

Vidare för att skapa en bakgrundsbild till vårt ämne var det lämpligt att ha med den norske 

sociologen Sverre Lysgaards undersökning gällande personer som emigrerat till ett annat 

land. I artikeln Adjustment in a Foreign Society: Norwegian Fulbright Grantees Visiting The 

United States (1955) beskriver Lysgaard hur personers tillvänjning över tid verkar följa en u-

formad kurva där individen först upplever anpassningen som relativt lätt och spännande för att 

sedan uppleva en känsla av personlig kris, innan personen slutligen börjar anpassa sig och 

acceptera den nya kulturen. Denna beskrivning av kulturell anpassning har kritiserats, bland 

annat för att den inte lyckats vinna det stöd som önskas vid empiriska undersökningar. Den 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stella+Pantelidou%22
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har även fått kritik av flera forskare då modellen beskrivs som för simpel, okronologisk och 

inte heller lyckats fånga komplexiteten i detta fenomen. Med andra ord tar inte modellen 

hänsyn till att individer känner olika känslor vid olika tidpunkter. Andra har senare kommit att 

vidareutveckla modellen.  

Jeanne och John Gullahorn (1963) avancerade t.ex. resonemanget av u-kurvan i sin artikel, An 

Extension of the U-Curve Hypothesis. Gullahorn & Gullahorn (1963) introducerade istället 

den så kallade w-kurvan. Denna modell infördes i syfte att bättre illustrera hur människor 

även upplever svårigheter vid hemkomsten och visar att i vissa fall kan det vara svårare än 

anpassningen som gjordes när de emigrerade. Modellen visar att personer vid flytt utomlands 

ofta upplever ett initialt glädjerus där värdlandet är spännande och nytt. Detta efterföljs av det 

som kallas för en kulturchock där personen upplever värdlandet som annorlunda i t.ex. kultur, 

normer och seder. Modellen visar sedan på en tendens som handlar om att personen med tiden 

sakta accepterar denna kulturförändring för att sedan återigen uppleva en ”normal trivselnivå” 

enligt forskarna. W-kurvan syftar till att visa att samma process verkar ske när personen 

återvänder till sitt hemland efter en tids utlandsarbete. Forskarna menar att personen även vid 

hemkomst upplever ett initialt glädjerus av att vara hemma, där släkt och vänner förmodligen 

väntar. Senare upplever de en ”omvänd” kulturchock för den kultur som personen förväntas 

tillhöra då den är ”hemlandets”. Även här kommer man efter en tid att uppnå s.k. normal 

trivselnivå. Vi är intresserad av att ställa våra intervjupersoners berättelser mot denna 

beskrivning som w-kurvan presenterar. Framför allt hur individer upplevde den så kallade 

omvända kulturchocken.  

En annan studie som studerat återkomst efter utlandsvistelse är Sussman (1986). Hon skriver i 

sin artikel Re-entry research and training att återkomsten skiljer sig på flera sätt från den 

anpassning som sker vid förflyttning till nytt land.  Detta beror på flera saker och författaren 

väljer att presentera fem faktorer, som beskriver varför människor upplever omvänd 

kulturchock. Den första faktorn hon tar upp är att denna omvända kulturchock, som individer 

upplever när de skall återintegreras, inte är förväntad. Hon menar att när människor flyttar 

utomlands är de mentalt förberedda på att det kommer vara en omställning och räknar därför 

med en anpassningsperiod i det nya landet. Sussman (1986) menar att när människor istället 

flyttar ”hem” är de inte på samma sätt mentalt förberedda på att även det kommer att vara en 

omställning. Den andra faktorn är att individen själv har förändrats av utlandsvistelsen men är 

kanske inte alltid medveten om denna förändring. Detta gör att individen kommer se på sitt 
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”hemland” på ett annat sätt än innan de åkte iväg. Den tredje faktorn är att landet och 

samhället som individen tidigare kallade för hemma antagligen har förändrats under tiden som 

personen varit borta. Detta kan vara allt från politiska och ekonomiska förändringar till hur 

människor kommunicerar med varandra. Denna förändring i kontexten, menar Sussman, kan 

göra att individen uppfattar hemma som förändrat och annorlunda. Den fjärde faktorn är att 

omgivningen runt den hemkomne förväntar sig att individen som återvänt skall bete sig och 

vara samma person som den var innan den åkte. Detta kan leda till att individer i den 

återvändandes omgivning kan uppfatta visst beteende som avvikande. Den femte faktorn är 

det bristande intresse som ofta visas av kollegor och vänner gällande de erfarenheter och 

upplevelser som personen haft i utlandet. Hon beskriver detta upplevda ointresse som ”The 

lack of significant interest of colleagues and friends in the sojourn experience is frequently a 

source of disappointment and frustration.” (Sussman, 1986 s.236). 

Att någon typ av omvänd kulturchock verkar finnas och att det är ett problem är således väl 

förankrat i forskningen. Många upplever att det är jobbigare att komma hem än att åka iväg. 

Bland annat Nancy J. Adler (1981) och Sidney Werkman (1980) behandlar detta. Adler 

(1981) beskriver i sin artikel, Re-Entry: Managing Cross-Cultural Transitions, hur anställda 

som intervjuats efter en tids arbete i ett annat land, ofta fann det svårare att återintegreras väl 

hemma igen. Hon skriver: ”Re-entry into the original culture was found to be a more difficult 

transition than was the move to the foreign culture” (Adler 1981, s. 341). De intervjuade i 

Adlers studie upplevde den så kallade återkomstchocken som verkade vara oberoende av plats 

och typ av arbete personen haft. Symptomen och beskrivningarna av den upplevda 

återkomstchocken var istället likartade. Ward, Bochner och Furnham (2001) visar dock att 

personer som flyttar till värdländer som skiljer sig avsevärt från hemländerna, tenderar att ha 

svårare att hantera den initiala kulturchocken. Adler (1981) fann även att de färdigheter inom 

t.ex. arbetsledning som individer fått genom arbete utomlands, inte togs till vara på av 

organisationen när de väl kom hem.  

Dessa svårigheter som upplevs vid hemkomsten har även Werkman studerat och presenterat i 

rapporten; Coming Home: Adjustment of Americans to the United States after Living Abroad 

(1980). Rapporten bygger på Werkmans egna observationer och intervjuer gällande återkomst 

och författaren lyfter särskilt temat hur individer brottas med sig själva när det är dags att 

återintegreras. I rapporten beskrivs hur vissa individer upplever känslor av osäkerhet, 
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alienation, ilska och besvikelse i denna process och t.ex. beskriver en person återkomsten så 

här:  

I felt out of everything when I came back. I didn't know about the music, what 

to wear, or how to get into the tight cliques that have formed from people who 

have been together all their lives. (Werkman, 1980, s239)  

I rapporten beskriver även Werkman utifrån sina intervjuer och observationer att många som 

arbetat och bott utomlands verkar, oavsett om de återintegreras smidigt eller inte, ha känslor 

av bland annat rastlöshet och rotlöshet. Han beskriver detta som: “Long-lasting feelings of 

being restless, out of place, rootless are typically recalled, even by those who are overtly well-

adjusted to their return from overseas.” (Werkman, 1980, s241). 

Det finns således stöd i forskningen att återkomstproblem existerar. Dock finns det relativt 

begränsad mängd forskning i hur man bör gå tillväga för att underlätta denna process samt en 

djupare förståelse för själva fenomenet. Detta är något Sussman lyfter fram (1986) och hon 

menar att det speciellt saknas forskning med fokus på hur personer som upplever denna 

kulturchock kan utveckla strategier för att hantera den. Författaren tar upp konceptet 

återkomstträning där hon rekommenderar hur man som arbetsgivare bör gå tillväga när man 

förbereder och konstruerar en så kallad, återkomstworkshop. Författaren beskriver hur 97 % 

av alla tillfrågade företag i en studie svarade att de hade kurser och sammankomster för att 

förbereda individer inför sin avfärd. Endast 30 % av dessa företag hade även kurser och 

sammankomster för individer som kom hem. 

Att det finns lite forskning om s.k. återkomstproblem lyfts av många och även vi konstaterar 

att så är fallet och ämnar därför bidra med en studie i ämnet. Vi anser att det behövs djupare 

och mer aktuell förståelse för hur personer påverkas av att arbeta utomlands och att inte enbart 

fokusera på avfärd utan också på hemkomsten och dess konsekvenser. Vi anser att detta 

fenomen är mycket relevant då vi lever i en värld där globaliseringen förenklar förflyttning 

över landsgränser. Vi har därför undersökt hur det är att komma hem genom att intervjua åtta 

personer som delar erfarenheten av att ha arbetat utomlands. Genom att börja med att studera 

utlandsresan hoppas vi också förstå hemresan och dess innebörd. Vi anser att det är dags att 

forskningen inte bara ser resan bort. Det är dags att även se resan hem.  

Viktiga begrepp som använts i tidigare forskning är kulturchock, återkomst och omvänd 

kulturchock. Vi upplever att ordet kulturchock fångar in processen som personen går igenom 
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när hen kommer till ett nytt land. Vi använder oss av det ordet istället för ordet kulturkrock 

(som ofta syftar på när personer från två eller flera kulturer möts.) Kulturchock används i vårt 

arbete för att beskriva den initiala chock som kan uppstå när någon flyttar till andra länder 

med andra kulturer och den anpassning som följer. Återkomst refererar till individens 

återkomst till sitt hemland och den process personen genomgår för att återintegrera sig med 

sin omgivning och samhället. Omvänd kulturchock är det begrepp som används för att 

beskriva kulturchocken som kan upplevas vid återkomst till sitt eget hemland. Detta begrepp 

har vi använt vid vår analys eftersom det beskriver det fenomen vi är intresserade av; känslan 

av att inte höra hemma där man förväntas känna att man hör hemma. 

Teori 

Då det finns begränsad forskning inom vårt fält: att återvända efter utlandsvistelse (men även 

att migrera på grund av arbete), har det varit lämpligt att använda olika teorier för studien som 

kan komplettera varandra. Att använda sig av metoden Grounded Theory (Ahrne & Svensson, 

2015) känns inte relevant, då arbetet inte är tillräckligt omfattande för att generera en ny teori. 

Vi har använt oss av tre skilda teorier som på olika sätt kan förklara de fenomen vi 

undersöker. De tre teorier som vi valt att utgå ifrån är KASAM (Aaron Antonovsky, 1979; 

1987), socialisering (Berger och Luckman, 1991) och emotionella energier (Collins 1981).  

KASAM 

KASAM är en förkortning och står för känsla av sammanhang (på engelska: sense of 

coherence) (Aronsson m. fl, 2011, s. 411). Det är en teori som utvecklades på 1970-talet av 

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. Antonovsky undersökte hur människor 

hanterade påfrestningar i livet olika och vad det berodde på. (Cederquist, 2011) Han 

intresserade sig för människor som hade god hälsa trots att det utsatts för påfrestning (NE, 

2016). Hans teori är om man upplever en känsla av sammanhang påverkar det ens välmående. 

(Cederquist, 2011) KASAM enligt Antonovsky består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet innebär att världen uppfattas som förståelig och går att 

förutsäga i någon mening. Hanterbarhet är att en individ har tillräckligt med resurser för att 

kunna handla i olika situationer som uppstår. Meningsfullhet betyder att livet upplevs som 

viktigt och det man företar sig har betydelse. (Antonovsky, 2007, s. 45) (Cederquist, 2011). 

De tre delarna ska dock inte ses var för sig utan de skapar tillsammans ett sammanhang 
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(Näsman, 1998, s. 21). KASAM fokuserar på människor som hanterar stress väl, snarare än de 

som inte hanterar stress väl. Fokus ligger på att förstå hur en person som har god känsla av 

sammanhang (där inkluderas begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet), är bättre lämpad 

att klara av påfrestningar än någon med sämre KASAM. I denna uppsats har vi studerat om 

grad av KASAM kan spela in i hur de personer vi intervjuat hanterat återvändandet 

(Lundberg, 1998, s. 42). 

Vi anser att KASAM-teorin är lämplig att använda på ett smidigt sätt vid analysen av våra 

resultat. Att flytta bort och att återkomma kan vara kaotiskt för en person precis som att bryta 

sig loss från gemenskap kan vara omtumlande, där alla tre delarna av KASAM är relevanta. 

Begriplighet för att det vid anpassningen till det nya värdlandet kan tänkas uppstå 

kulturskillnader med avseende på kommunikation, normer och seder. Som nämnts i tidigare 

forskning av Sussman (1986) upplever personerna ofta att det samhälle de kommer tillbaka 

till har förändrats. Detta skulle kunna upplevas som någon typ av obegriplighet och ge mindre 

känsla av sammanhang. Hanterbarhet kan manifesteras i hur personer som skall flytta 

utomlands och återkomma till sitt hemland tar itu med denna process. Hur processen går kan 

bero på vilket stöd personen får från sin arbetsgivare och sin omgivning. Socialt stöd har i 

tidigare forskning Pantelidou & Craigs (2006) visat sig hjälpa personer att hantera 

svårigheterna som kan uppstå vi flytt utomlands. Till sist, meningsfullhet skulle kunna 

upplevas i form av att arbetet i sig ses som meningsfullt. Att personen känner sig ha 

meningsfulla relationer både i sitt nya värdland och starka nätverk som skapar sammanhang 

kan ge meningsfullhet i personens vardagliga liv. Genom KASAM-modellen hoppas vi få 

hjälp att se mönster och teman som kan bidra till en ökad förståelse i ämnet. 

Socialisering 

Berger och Luckman (1991) tar upp begreppet socialisering. Det finns primär och sekundär 

socialisering. Den primära består av föräldrar (och i viss mån grannskapet). Det är den första 

uppfostransfas som ett barn befinner sig i. Det som händer vid denna socialisering är det 

första som individen möter och betraktar som en verklighet. Det skulle vara väldigt svårt att 

byta ut personerna i den primära socialiseringen utan att det får mycket stora konsekvenser 

(det vill säga att byta ut någons föräldrar). I den sekundära socialiseringen kan det däremot 

fungera olika beroende på situation och individ. Den sekundära socialisationen sker senare i 

livet och i andra sektorer. Den består av skola, kyrka, massmedia med mera. Denna 

socialisering är en ständig process under livets gång. Den utvecklas och förändras då personen 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Stella+Pantelidou%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Prof.+Tom+K.+J.+Craig%22
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byter miljö och får nya intryck. Personen behöver anpassa sig till en redan skapad värld för att 

passa in och på grund av detta kan det uppstå problem vid den sekundära socialiseringen. 

Människor socialiseras och internaliserar intryck, värderingar och normer. Individer förändras 

beroende av sin miljö, kultur och över tid. Om någon inte anpassar sig efter miljön, kan den 

bli exkluderad ur gruppen. Vi anser att begreppet socialisering skulle kunna fungera som en 

förklaring till varför individer enligt tidigare forskning förändras under sin utlandsvistelse. 

För att få ta del av grupper och organisationer krävs ofta en viss anpassning från personens 

sida. Vi tror att en sådan anpassning av värderingar och normer krävs vid inträdande i ett nytt 

samhälle med nya kulturer och seder. Om individen över tid internaliserar dessa värderingar 

och normer skulle det kunna förklara varför människor upplever det hem de återvänder till 

som annorlunda (Berger och Luckman 1991). 

Emotionell energi  

Randall Collins (1981) använder begreppet emotionell energi, vilket är känslostämningar, 

som skapas i interaktion mellan människor. Grupper och koalitioner formas genom att 

emotionella energier uppstår under interaktionsritualer och en gemensam social verklighet 

bildas av deltagarna. Det kan gå från låg emotionell energi (mild entusiasm) till hög 

emotionell energi. För att den emotionella energin ska gå åt de högre hållet måste deltagarna 

ha någorlunda samma sinnesstämning och hysa positiva känslor för varandra. Människor vill 

generellt maximera sin emotionella energi och umgås därför gärna med likasinnade och 

undviker starka grupphierarkier. Collins menar att ritualer kan skapa sammanhållning inom en 

viss grupp och att det är viktigt att dessa (två eller flera) aktörer har kroppslig närvaro (ansikte 

mot ansikte). De behöver ha samma kognitiva förmåga och delta lika mycket (så att inte den 

ena personen är aktiv och den andra passiv.) Det behöver även finnas en känsla av solidaritet 

och liknande emotionell energi/känslomässig ton. Om det skiljer sig i den känslomässiga 

tonen hos deltagarna skapas ledare och följare. Interaktionsritualer kan vara både jämlika och 

asymmetriska. I de jämlika interaktionerna är avvisas utomstående och de inom gruppen 

accepteras. Det finns olika skikt för de som är med i gruppen och de som är utanför. I de 

asymmetriska interaktionsritualerna finns skikt inom gruppen. Det är en person som 

bestämmer hur den emotionella energin ska vara och resten av gruppmedlemmarna är 

”publik”. Den grupp de tillhörde i Sverige, innan de åkte, har troligtvis förändrats, då den 

emotionella energin i en grupp tenderar att ändras om någon gruppmedlem försvinner eller 

byts ut.  
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Teorianvändning 

Då denna uppsats handlar om känslan av att komma tillbaka till ett sammanhang man tidigare 

tillhörde (och i viss mån fortfarande gör), är valda teorier relevanta och användbara för att 

kunna förklara den sociala processen, som en person går igenom vid återinträde i sitt 

ursprungssamhälle. KASAM kan förklara de individuella och personliga upplevelserna, som 

intervjupersonerna har erfarit, samt skillnaden i sammanhangskänsla före avresa och efter 

hemkomst. Detta gör att det går att förstå den eventuella förändring som uppstått. Man kan 

även se hur motgångarna, som uppstått, hanterats och hur kopplingen till KASAM sett ut. 

Berger och Luckmans (1991) teori handlar om socialisering och kan användas för att förstå 

den yttre förändring, som sker för så väl individen som flyttat som för samhället runt om samt 

hur närstående personer har påverkats. Byter en individ miljö och befinner sig på en annan 

plats behöver den socialiseras in i den nya omgivningen. Detta skapar en förändring hos 

individen och kan sedan komma att krocka med återinträdet till hemlandet. Även 

ursprungssamhället förändras över tid vilket gör att det inte är samma plats som individen 

lämnade. Collins (1981) teori om emotionell energi kan förklara hur förändring av starka eller 

svaga emotionella energier samt gruppkänsla skiljer sig för trivsel och känsla av 

grupptillhörighet. Den höga och låga emotionella energin påverkar individernas upplevelse 

för hur de känner sig bemötta.  

Teorikritik 

För att skapa en helhetsbild kände vi att alla tre teorierna behövdes, då ingen enskilt kan 

förklara det undersökta fenomenet. Vi har sökt efter flera alternativ, men då det är ett ganska 

outforskat fält, finns det inte någon teori vi givet kan utgå ifrån och applicera. Det finns 

därmed en risk att vi riktat in oss på teorier för att bekräfta det vi vill komma fram till, till 

skillnad från om ämnet studerats tidigare då det skulle finnas större möjlighet att hålla sig 

objektiv. I och med att det är en kvalitativ studie med relativt få intervjupersoner, går det inte 

att göra några generaliseringar för de olika teorierna med utgångspunkt från 

intervjupersonernas svar. Kritik mot KASAM består i att den kan ses mer som något att 

använda som ett hjälpmedel, snarare än en tydligt applicerbar teori, när det gäller att förstå 

människors beteende. Det är omöjligt att mäta någons KASAM före och efter utlandsresa bara 

genom att ställa frågor i en intervju efter hemkomsten. Vi skulle i så fall ha behövt göra ett 

tydligt frågeformulär som personerna fyllde i före och efter utlandstiden för att få en bättre 

förståelse om en individs KASAM och hur den kan ha förändrats under tiden som 
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respondenten var utlandsstationerad. KASAM blir därför i denna uppsats endast ett verktyg vi 

använt som en möjlig förklaring till hur de olika personerna upplevt sitt återvändande. Berger 

och Luckmans teori om socialisering gäller främst under barndom, uppfostran och uppväxt. 

Vid vuxen ålder har de flesta människor socialiserats in i sin naturliga miljö. Även om de 

flyttat till ett annat land kommer deras värderingar och sett att se den ”objektiva” verkligheten 

att vara djupt förankrad i deras tidigare synsätt. Den verkligheten är dock subjektiv för varje 

människa men internaliseras som den värld vi utgår ifrån. I och med att vi studerar människor, 

som byter miljö vid ett flertal tillfällen i livet, där både klimat, språk och kultur skiljer sig åt, 

går det dock att urskilja något om hur människor anpassar sig till olika boendeplatser. Collins 

teori kan vara svår att applicera då den är väldigt gruppinriktad. De emotionella energierna är 

beroende av någons omgivning och i vårt fall handlar det snarare om hur en individ lämnar 

grupper för att byta och träda in i nya. Gruppen de har tillhört är medveten om att de är borta 

under en tidsbestämd period. De förväntar sig att medlemmarna ska komma tillbaka, till 

skillnad från om de blivit utstötta eller hade flyttat på obestämd tid.  

Metod och data 

Denna studie har en kvalitativ ansats när det gäller val av metod och i datainsamlingen. Vi var 

intresserade av att ta del av personernas egna upplevelser och erfarenheter. Detta tillsammans 

med vår frågeställning gjorde att vi ansåg att det bästa sättet att samla in material var genom 

semistrukturerade intervjuer. Aspers (2011) skriver att för att skapa en förståelse för hur 

individer själva tillskriver och värderar fenomen är samtal ett rekommenderat verktyg. Denna 

uppsats kan eventuellt ligga till grund för att få förståelse kring samma typ av fenomen som 

undersöks i detta arbete. Vi använder oss av subjektivism det vill säga, våra tolkningar och 

tankar är en del av skapandeprocessen (Aspers, 2011, sid 29). 

Urval 

Vi var intresserade av deltagare som hade erfarenhet av att ha varit utlandsstationerade i minst 

2 år och befunnit sig i Sverige efter hemkomst i max 5 år. Detta eftersom företagen vi inledde 

samtal med beskrev denna tidsintervall som den vanligaste förekommande att bli 

utlandsstationerad på. Med stöd av den informationen ansåg vi det lämpligt hitta personer som 

uppfyllde detta kriterium. Vi ansåg även att en utlandsstationering som var kortare än 2 år och 

där personen befunnit sig i Sverige i mer än 5 år sen hemkomst, inte hade kunnat studeras på 
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samma sätt. Detta för att personerna eventuellt inte skulle hamna utanför det svenska 

samhället i någon högre grad, eller ha varit ”hemma” för länge för att kunna relatera till 

hemkomstkänslan någorlunda färskt.  

Vårt ämne är till stor del ett outforskat fält. De personer vi är intresserade av att studera 

(svenskar som flyttat utomlands på grund av arbete) hör till en liten grupp i samhället. Det 

finns alltså ingen population att jämföra med eller utgå från. (Lifvendahl, 2011). 

Vi intervjuade fyra kvinnor och fyra män i ålder mellan 30-55. Vi hade inte möjlighet att 

påverka urvalet gällande etnicitet. Det hade dock inte nödvändigtvis varit relevant att sträva 

efter heterogenitet gruppen, eftersom intervjustudien är så pass liten och ämnet är relativt nytt 

inom sitt fält (Trost, sid 117, 2009). De intervjuade personerna var: 

Sofie, utlandsstationerad (Asien, Europa i ca 6 år). Jim, utlandsstationerad (Europa i ca 2 år). 

Anders, utlandsstationerad (Afrika i ca 11 år). (Sara, utlandsstationerad Asien i ca 6 år). 

Malin, utlandsstationerad (Afrika, Asien och Europa i ca 5 år). Mia, utlandsstationerad 

(Asien, Nordamerika i ca 2 år). Stefan, utlandsstationerad (Europa i ca 2 år). Tom, 

utlandsstationerad (Oceanien i ca 4 år). 

Genomförande av intervjuer 

Under våren 2016 genomförde vi åtta intervjuer med personer som varit utlandsstationerade i 

minst 2 år. För att få tag på respondenter till vår studie hörde vi av oss till olika företag och 

personer i våra nätverk. Vi kontaktade dessa personer via mail och bestämde även där hur 

mötet skulle gå till. De fick också en intervjuguide (se bilaga 1) och information om syftet för 

arbetet. De blev även erbjudna att få uppsatsen skickad till sig när den var klar. Totalt 

intervjuades personer från tre olika företag: en anställd från ett datorföretag, en från ett 

svenskt produktionsbolag och sex personer från en svensk statlig myndighet. Majoriteten av 

intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser men två genomfördes på 

lunchrestauranger. Platserna för intervjuerna valdes i samråd med deltagarna för att försöka 

skapa en så bekväm miljö som möjligt för att de skulle känna sig trygga, något som Trost 

(2009) menar är till forskarens och forskningens fördel. Vi föreslog också att intervjun kunde 

ske i ett tyst och avskilt rum, då detta underlättar samtalet eftersom man hör varandra bättre 

men även för att intervjupersonen då kan uttrycka sig mer personligt. Det underlättar även vid 

transkriberingen. Intervjuerna spelades in och tog mellan 45-60 minuter att genomföra. 

Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från en intervjuguide (se bilaga 1). Frågorna i 



 

12 

 

vår intervjuguide var baserade på alla tre valda teorier och tidigare forskning. Svaren har även 

tolkats utifrån detta. Frågorna och de tillhörande svaren har inte tolkats efter samma teori eller 

forskning under analysen, då det har framkommit andra teman och annan information än det 

som förvänts och som frågan utgick ifrån. Frågorna i denna intervjuguide agerade stöd för oss 

och hjälpte till att driva dialogen framåt. Frågorna ställdes inte alltid i kronologisk ordning 

utan anpassades efter vilken riktning intervjun tog. Vi valde att vara flexibla i vårt sätt att 

ställa frågor för att det skulle kunna ges tillfälle att ställa relevanta uppföljningsfrågor 

beroende på deltagarnas svar. Intervjuerna inleddes med deskriptiva frågor. Detta för att skapa 

en så naturlig dialog som möjligt. Trost skriver (2009) att starten är viktig för att skapa en god 

stämning. Den lägger grunden för hur den resterande intervjun blir.  

Etiska övervägande 

Vi följde de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet hänvisar till vid humanistiskt-

samhällsvetenskapligt arbete. Det finns fyra grundprinciper som skall följas för att skydda 

individen: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002).   

Alla intervjuade deltog frivilligt och blev initialt informerade om vad forskningen skulle 

handla om och användas till både vid kontakt och vid intervjutillfället (informationskrav). För 

att de intervjuade skulle känna sig så säkra som möjligt förblir de anonyma i forskningen. 

Materialet kodades och anonymaniserades direkt vid transkriberingsprocessen 

(konfidentialitetskrav). De blev informerade om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan även efter att de lämnat samtycke. De påmindes om att deltagandet var frivilligt 

(samtyckeskrav). I och med att alla intervjuade fortfarande arbetar kvar för samma 

organisation, som de gjorde under sin utlandsstationering, var vi angelägna om att 

intervjupersonerna kände sig trygga att svara ärligt, både vad avser positiva och negativa 

upplevelser. Det insamlade materialet kommer inte användas till något annat än vår forskning 

och det kommer att förstöras efter att studien är färdig. Denna information delgavs 

(nyttjandekrav). Alla som intervjuades var över 18 år.  

Analysprocessen 

Analysen av vårt material har gått till så att vi transkriberat intervjuerna och gjort en tematisk 

innehållsanalys. Detta för att få en bättre överblick och synliggöra mönster som annars hade 

varit svåra att upptäcka. Vi valde att koda induktivt, där vi tillsammans arbetade med de 
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transkriberade intervjuerna. Från transkriberingarna färgkodades data i sju delar (se bilaga 2) 

och ur detta formades fem större teman som vi analyserade. Dessa fem teman utformades 

utifrån deltagarnas berättelser om sin tid före, under och efter sin utlandsstationering. Genom 

att välja tematisk innehållsanalys hoppas vi kunna tydliggöra mönster och analysera dessa 

utifrån de teorier vi valt att använda. Genom att synliggöra teman ville vi skapa en förståelse 

för hur vissa människor upplever återkomsten. 

Validitet 

Vi har använt oss av tre av åtta validitetsstrategier som Creswell (2007) rekommenderar. 

Creswell skriver att forskare vid kvalitativ forskning bör använda sig av minst två strategier 

för validitet. Strategierna är: längre tids engagemang på fältet; triangulering; peer review; 

memberchecking; negative case analysis; clarifying; rich thick description; external audits och 

negativ case analysis. De tre vi har använt oss av är: peer review, clarifying och rich thick 

description. Peer review innebär att personer i vår omgivning får ta del av 

forskningsprocessen. De har som roll att ifrågasätta forskningen och dess process. Denna 

feedback och kritik har vi fått genom grupphandledningar som utförts varannan vecka under 

våren. Clarifying innebär att vi som forskare redogör för det eventuella bias vi har då vi aldrig 

kan göra oss av med våra egna värderingar. Det blir viktigt för forskningens validitet att 

redogöra och vara transparent med detta. Rich, thick description innebär att vi som forskare 

beskriver på ett fylligt vis hur deltagarna svarar och reagerar på frågor. Genom att vara tydlig 

med dessa beskrivningar görs undersökningen mer överförbar till andra områden. 

Begränsningar 

Urvalsprocessen hölls öppen utöver tidsintervallet. De intervjuade personerna verkar ha 

någorlunda liknande socioekonomisk status, vilket kan påverka hur de förhåller sig till sin 

tillvaro. Det kan vara en viktig aspekt att ha med gällande vad som framkommit från 

materialet, även om det inte är relevant att beakta för denna uppsats. Studien är för liten för att 

prata om eventuella skillnader inom gruppen. Det är däremot något vi varit medvetna om, då 

en grupp med annan socioekonomisk status kunna ge ett annat resultat. Det är alltså möjligt 

att individer som tillhört annan socioekonomisk grupp, eller personer som flyttat utomlands 

för andra typer av arbete skulle kunna ge ett annat resultat. Det skulle till exempel kunna röra 

sig om att ha sökt sig utomlands på grund av arbetsmarknad i ett specifikt land eller för en 

annan typ av arbete som inte var ett administrativt jobb. 
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Eftersom det är en kvalitativ studie kan vi inte göra några generaliseringar om den studerade 

gruppen. Detta utesluter dock inte att resultatet kan tänkas appliceras på andra grupper som 

flyttat utomlands och sedan återvänt. Denna överförbarhet kan ses som en typ av kvalitativ 

generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2016). I och med att tiden för studien var begränsad, 

gjorde vi inte någon återkoppling till fältet. Detta hade ytterligare kunnat stärka forskningens 

trovärdighet (Ahrne & Svensson, 2016). 

Brister och förtjänster med forskningen 

Vi som skriver denna uppsats har egen erfarenhet av att vara bosatta utomlands. Detta kan ha 

lett till att vi undermedvetet velat bekräfta våra egna erfarenheter. Genom att vara medveten 

och öppna för denna möjliga bias, hoppas vi att det inte ska vara ett problem utan snarare en 

tillgång, då vi kan relatera till personernas redogörelser. Vi har även en ökad förståelse och 

förkunskap i ämnet. Vi fann att personerna vi intervjuade hade lätt att öppna sig om sina 

utlandsvistelser efter att vi i vår inledning av presentationen av uppsatsämnet redogjort för 

varför vi själva var intresserade av ämnet. Det är möjligt att då samtliga personer är kvar på 

samma arbetsplats som vid intervjun, har de inte velat uttala sig på ett negativt sätt om 

upplevelsen och om arbetsgivarens eventuella stöd. Detta kan dels bero på att de vill vara 

lojala mot arbetsplatsen, även om intervjun är anonym. De kan också handla om att de vill ha 

en positiv inställning till sin valda livsstil då de eventuellt kommer att bli utlandsstationerade 

på en bestämd tidsperiod igen. Detta kan komma att begränsa möjligheten till en fördjupad 

analys, då svaren kan ha varit färgade av detta. 

 

Om vi haft möjlighet hade det kunnat vara lämpligt att komplettera med ytterligare 

datainsamling, till exempel fokusgruppsintervjuer. Det hade då kunnat komma fram andra 

teman då de i gruppen haft liknande tidigare erfarenhet. Det skulle kunna vara hur personerna 

upplevt återinträdet i relation till varandra. Det kändes dock viktigt att börja studien med den 

typ av intervju vi använt oss av. Detta för att först ta sig an ämnet och se om vi har hittat 

mönster, innan vi skulle gå vidare med nästa datainsamling. Vi valde att göra individuella 

intervjuer för att undvika att deltagare påverkar varandra, som det skulle kunna göra i t.ex. en 

fokusgrupp, där personer gemensamt samtalar om ett ämne. Det är således viktigt att vara 

medveten om att intervju som datainsamlingsmetod ger en subjektiv och personlig bild av 

ämnet, vilket till exempel observation inte medför i samma utsträckning. Där finns dock 

problemet med att forskarna inte få reda på den observerades egen upplevelse (Ahrne & 

Svensson, s. 53). 
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Resultat och Analys  

De åtta personer som vi har träffat hade flera liknande personlighetsdrag, de uppfattades av 

oss som äventyrliga, utforskande och flexibla. Vi har valt att presentera fem teman som vi 

fann centrala för att skapa en bättre förståelse för hur dessa människor hanterade att 

återintegreras i det svenska samhället. Dessa teman var: Att flytta utomlands; Socialt stöd vid 

utlandsvistelse; Ett annorlunda ”hemma”; Bemötande vid återkomst; Nära relationer. Vi har 

anonymiserat arbetsplats, länder och städer, där arbetsplats är kodat som X, länder som Y och 

städer som Z. 

Att flytta utomlands 

Intervjupersonerna berättar om utmaningar som de stött på när de flyttat till värdlandet. Det 

framkommer att det kan vara olika påfrestningar beroende på plats och kontext, men att flera 

kände sig främmande inför det som är annorlunda. Socialt stöd av en partner kunde göra att 

det kändes lättare att bosätta sig på en ny plats. I tidigare forskning beskrivs hur socialt stöd 

underlättar eventuella påfrestningar som kan uppstå vid avresa och återkomst. Just socialt stöd 

verkar för respondenterna göra att den nya platsen kändes enklare att förstå sig på och att 

stödet också gjorde att de kunde känna sammanhang och mindre främlingskap eftersom man 

hade med sig någon närstående; 

Man är van vid att kanske hemma ha ett stort socialt umgänge och så flyttar man 

ut och får börja från scratch och det är ju en fantastisk möjlighet och att få göra 

det tillsammans med någon, men det är ju också lite läskigt. Jag har aldrig flyttat 

ut som ensamstående, men jag kan tänka mig att det är tufft att flytta ut och inte 

ha en partner att dela det med. – Sofie 

Eftersom samtliga har flyttat utomlands på grund av arbete är det via jobbet som de till stor 

del får förståelse för landet. Arbetsplatsen verkar göra att man lär sig förstå beteenden och 

kultur i landet och även normer om hur man förväntas bete sig, Jim beskrev det så här: 

Den var lite annorlunda, de är lite rakare i sin dialog, nu generaliserar jag 

såklart men lite rakare och står fast vid det man själv tror på lite hårdare. 

Arbetet är lite mer hierarkiskt där chefer ofta tar mer beslut själva. – Jim 
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Det framgår också från vissa att det är viktigt att arbetet ger ett sammanhang på den nya 

platsen. Skillnader mellan länder gör att man inte alltid får kontakt med andra eller 

automatiskt kommer in i samhället. Den egna viljan att söka kontakt var väsentlig. Anders 

berättar:  

I Y fanns det t.ex. inte så väldigt mycket att göra på fritiden.  Det bygger på att 

man är öppen som person – att man söker kontakt med andra människor för att 

man ska få ett fungerande socialt liv. – Anders.  

Det var dock några som nämnde svårigheter med att bli en del av det nya landet trots att de 

försökte. På grund av kulturen i landet verkar vissa platser svårare att ”komma in i” men även 

av det faktum att respondenten bara skulle vara där en viss kort tidsperiod spelade in. Nedan 

berättar Sara om att det inte är självklart att man förstår samhället man flyttar till: 

Helt fantastiskt det blir lite som att man bor i en fantasivärld med massor av 

andra utlänningar så tyvärr umgås man nästan ingenting med 

lokalbefolkningen.. […] Vi blev inte hembjudna av några ur lokalbefolkningen 

så det är svårt att komma in. Jag tror det beror på att det kommer så många 

utlänningar så de orkar inte skapa personliga band för man ska iväg sen igen. – 

Sara 

Några nämner praktiska utmaningar som kunde uppstå. Att saker inte fungerar lika smidigt 

som i Sverige kan bli lite av en kulturchock. Detta kan kännas främmande och svårt att 

hantera. Malin beskriver en sådan situation:  

Vi hade ju elavbrott 80 timmar i veckan ett tag och då var de ju rätt jobbigt. Då 

fick man inget vatten och ingen el. Det var ju jättevarmt. Air conditioning 

fungerade inte och då funderade man ju på vad man gjorde. Ska jag åka hem 

eller ska jag stanna kvar.– Malin 

Tidigare forskning har beskrivit att problem kan uppstå när människor flyttar mellan länder 

och kulturer. Det är inte alltid som bytet av land uppfattas som något positivt (efter den 

initiala glädjerushen). Ingen av våra respondenter beskriver dock en upplevd svacka i glädje. 

Flera berättade dock det initiala läget som U och W kurvan avser (glädjerush) som en 

”injektion”/rus av energi och spänning. Att de sedan inte upplevde en djup svacka där 

kulturchocken och den omvända kulturchocken skulle kunnat ta plats skulle kunna förklaras 
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utifrån KASAM (Antonovsky, 2007). I KASAM där individer har hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet i sitt liv, upplever de ett större sammanhang. Det gör att individen har 

bättre förutsättningar att känna sig frisk både fysiskt och psykiskt. Socialt stöd beskrivs även i 

tidigare forskning ha en gynnsam effekt på hälsan. Våra respondenter utrycker också detta. 

Några menar att ha sin familj med på utlandsstationering gjorde det hela lättare, eftersom de 

då hade någon att dela allt med.  Även det sociala stödet som att få besök av familj och vänner 

gjorde att utlandsperioden upplevdes som lättare och mer hanterbar. Den omvända 

kulturchocken beskrivs i tidigare forskning sker på samma sätt som den initiala kulturchocken 

som individen kan uppleva vid avresa. Respondenterna har inte beskrivit återkomsten på 

samma positiva vis som avfärden, men de har inte heller upplevt allt för besvärliga problem. 

Om individen har hög KASAM i alla tre delar, blir de mer resistenta mot både psykisk och 

fysik sjukdom. De hanterar därmed avfärd och hemkomst på ett bättre sätt än om de haft lägre 

KASAM. I och med att respondenterna i denna uppsats har åkt iväg med arbete, så skulle det i 

sig kunna bidra till att skapa en form av begriplighet i och med att syftet med resan är tydlig. 

Majoriteten av våra respondenter hade arbeten att återgå till vid hemkomst och även detta 

skulle kunna ses som en form av begriplighet då de visste vart de skulle när äventyret var slut.  

Ur ett hanterbarhetsperspektiv skulle omgivningens och arbetsgivarens emotionella stöd 

kunna ses som ett verktyg för att hantera potentiella motgångar och förändringar. Detta i sin 

tur skulle kunna förklara varför respondenterna inte upplevde den svacka som W-kurvan 

presenterar. Samtliga beskriver hur de upplever en glädje i att upptäcka världen om chansen 

ges och det bidrar till känslan av meningsfullhet. De flesta av individerna har upplevt alla tre 

komponenterna starkt och det skulle med KASAM kunna förklara varför de inte har upplevt 

djupa svackor.  

Det som beskrivits som det mest frustrerande vid hemkomsten har varit omgivningens 

upplevda ointresse. Respondenterna har beskrivit att det ibland kändes som om de inte hade 

någon att prata med eller kunde relatera till. Detta upplevde ointresse kan förklaras utifrån 

Collins teori om emotionell energi. Många berättar om starka intryck de fått av att under en 

tid ha levt i ett annat land. Dessa upplevelser är både positiva och påfrestande. De har känt att 

de fått ett annat perspektiv på världen, Sverige och sig själva. Det handlar om att fysiskt ha 

erfarit en annan plats men även hur det varit att anpassa sig till ett nytt sammanhang. Att få 

prata med andra som kan relatera och uppfattas som likssinade förklarade även flera vara ett 

sätt att hantera denna frustration.  
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Socialt stöd vid utlandsvistelse 

Att resa iväg beskrev flera som en lång process. Den logistiska biten som behövde 

genomföras innan avfärd upplevde vissa som krävande medan några knappt reflekterade över 

den. Denna åsikt berodde bland annat på civilstatus samt vilken arbetsgivare personen hade. 

Gemensamt var dock att alla beskrev hur de fick hjälp med detta av sin arbetsgivare och detta 

stöd tog sig olika uttryck. Många blev erbjudna resor till de platser de skulle 

utlandsstationerats till före flytt. Majoriteten fick även gå föreberedande kurser med fokus på 

vad de kunde förvänta sig när de flyttade utomlands. Detta var allt ifrån hur det är vanligt att 

reagera emotionellt till hur de praktiskt kunde hitta bostad. Jim beskrev processen och den 

hjälp han fick på följande vis:  

Vi har en egen avdelning som jobbar med expatriates så deras uppdrag är att ta 

hand om allt praktiskt för oss som reser iväg. […] Där fick jag sätta mig med två 

personer som gick igenom allt med mig, de var liksom, du ska vara på plats om 4 

månader så det här behöver vi göra. – Jim 

Förutom förberedande kurser, resor och logistisk hjälp som t.ex. hur man deklarerar sina 

inkomster i andra länder, erbjöds i viss mån emotionellt stöd före avresa och i några fall efter 

hemkomsten. Det emotionella stöttandet yttrade sig i allt från samtalsstöd i form av terapi till 

möjlighet att gå på kurs där de diskuterade hur de kunde hantera återkomsten. 

Sen hade jag även ett antal namn som jag fick av X som jag kunde höra av mig 

till ifall jag kände att det var jobbigt och detta var då externa psykologer. – Jim 

Även om detta stöd fanns uppgav några att de upplevde en osäkerhet och misstro till vad 

deras arbetsgivare skulle tycka om de utnyttjade denna tjänst som erbjöds. En beskrev det så 

här: 

Jag ville inte att X skulle veta att jag gått, liksom hamna i deras black book. Man 

vet aldrig vad som registreras. – Mia   

Alla beskrev hur arbetsgivarna under den utflyttningsprocessen var mycket involverade, men 

att när det var dags att komma hem var det mer upp till dem själva att återintegreras. 

Samtidigt kunde de flesta inte komma med konkreta förslag på vad de mer hade önskat av sin 

arbetsgivare. En beskrev lite skämtsamt mottagandet på följande vis:  
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Jag visste sen tidigare var jag skulle jobba när jag kom tillbaks och jag åkte hem 

samtidigt som min semester började, så man kan säga att jag togs inte emot, det 

kom ingen välkomstkommitté till Y flygplats. – Stefan 

Ett stort problem som flera beskrev var den oro de hade gällande hur deras anhöriga skulle 

återetablera sig på den svenska arbetsmarknaden. De utlandsstationerade hade oftast arbeten 

som väntade vid hemkomst, medan anhöriga levde i stor osäkerhet. Deras karriär hade ofta 

satts på paus under tiden i utlandet. En beskrev det på följande vis:                

Det är det här med medföljande, man behöver tänka steget längre, om jag åker 

med min man om 5 år och är borta i 5 år då ska min partner in på 

arbetsmarknaden här i Sverige igen när han är 57 år och hur löser vi det? – Sara 

Att socialt stöd kan ha positiva effekter på hur individer hanterar kulturchock stöds av tidigare 

forskning. Flera beskrev hur de haft både vänner och familj på besök under sin 

utlandsstationering. Dessa besök har enbart beskrivits som positiva och gjorde det ofta lättare 

att prata om platsen med dessa människor vid hemkomsten. Malin beskriver:  

Jag tror det är en fördel om man får ut vänner och släkt sådär och ser var man 

är liksom, omgivningar och får leva med en ett tag. […] Jag har ju haft mest 

kontakt, kan jag säga, när jag sen har kommit hem med vänner som har varit på 

besök. – Malin 

Flera nämnde att det var jobbigt att flytta ifrån sin sociala trygghet. Några beskrev det som en 

typ av uppbrott där man ena dagen lever i ett sammanhang med vänner, familj och sociala 

aktiviteter till att andra dagen hamna på en plats där man inte känner någon:  

 

Det är väldigt bekvämt och lätt att leva rent socialt i Stockholm och att från en 

dag till en annan inte ha det, det tog inte så jättelång tid innan jag hade ett Y 

gäng, men den här mellanperioden att nu vill jag göra det här men vem ska jag 

ringa, nä just det jag har bott här i en vecka jag känner ingen, den upplevelsen 

är inte den roligaste men jag tror att det är nyttigt. – Stefan 

Förutom besök beskrev flera även hur det idag gick att hålla kontakten med vänner på ett helt 

annat sätt än när man var utlandsstationerad för 10-15 år sedan. En nämnde att när hon varit 

utlandsstationerad tidigare hade hon inte ens en egen mobiltelefon och internetuppkopplingen 
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var inte att lita på. När hon denna gång åkte iväg, upplevdes det som att Sverige kändes 

närmare: 

Nu med sociala medier, vilken skillnad. Vi kunde vara på utflykt och ha morfar 

och mormor med oss på skype, det är fantastiskt så det gjorde det lättare att 

hålla kontakten med Sverige. – Sara  

Utifrån svaren har det framgått att det är spännande men ibland även lite skrämmande att bege 

sig ut på utlandsstationeringar. Att inte ha något kontaktnät, vänner och familj i sitt värdland 

beskriver flera som påfrestande. Ur ett hanterbarhetsperspektiv skulle omgivningens och 

arbetsgivarens emotionella stöd kunna ses som ett verktyg att sköta eventuella motgångar och 

förändringar. Detta i sin tur skulle kunna förklara varför respondenterna inte upplevde den 

svacka som U- och W- kurvan presenterar. Att företag även erbjuder kurser före avresa och 

efter hemkomst kan ses som ett sätt att förbereda personen inför det som komma skall. 

Begriplighet, genom kurser som förberedde individen på ett lämpligt sätt. Flera beskriver hur 

de fick ta del av känslor som skulle kunna uppstå vid hemkomst. Detta var ett sätt att hjälpa 

individen att förstå både sig själv och sin omgivning. Detta underlättar individens förmåga att 

begripa det den upplevt jämfört med om dessa förberedelser inte ägt rum. Detta skulle kunna 

ses som ett försök av arbetsgivaren att medverka till individens förståelse av det nya, vilket i 

sin tur skapar ett tydligare sammanhang för personen. Utifrån KASAM skulle detta stöd från 

både arbetsgivare och omgivning ytterligare förklara varför respondenterna upplevt relativt få 

problem vid avfärd och återkomst. Förberedelsen skulle kunna ses som både en typ av 

hanterbarhet men även som en ökad begriplighet där de bättre förstår både sina egna känslor 

och sin omgivning.  

Det som beskrivits som mest frustrerande vid hemkomsten har varit omgivningens ointresse 

och bristande engagemang. I tidigare forskning nämns även det som ett av skälen till att 

återvändare upplever svårigheter vid hemkomst. Respondenterna har beskrivit att det ibland 

kändes som om de inte hade någon att prata med eller kunde relatera till. Detta upplevda 

ointresse kan förklaras utifrån Collins teori om emotionell energi (Collins, 1981). Många 

berättar om starka intryck de fått av att under en tid ha levt i ett annat land. Upplevelserna kan 

ha varit både stimulerande och påfrestande. De har fått flera att känna att man fått ett annat 

perspektiv på världen, Sverige och sig själva. Det handlar om att fysiskt ha erfarit en annan 

plats, men även hur det har varit att anpassa sig till ett nytt sammanhang. Att få prata och 



 

21 

 

umgås med andra som kan relatera och uppfattas som likasinnade förklarade även flera var ett 

sätt att dela med sig av sina upplevelser och hantera denna frustration. 

De har alla det gemensamt att de själva valt att flytta utomlands (även om plats har varit 

påverkat av arbetet). Flera beskriver hur kontakten med framförallt vänner, bekanta och icke 

närmsta familj förändrats under tiden de varit utomlands. Många har varit måna om att 

upprätthålla kontakter. I de fall då de startat en egen familj så var dessa familjemedlemmar 

medföljande, i andra fall räknas närmsta familj till föräldrar och syskon. 

Flera berättar hur de nära relationerna till vänner blivit ännu starkare, medan de ytligare 

relationerna fallit bort. Det sågs som något ganska naturligt och inte problematiskt. Man insåg 

snabbare vilka som var stabila relationer. Stefan berättar:  

Folk försvinner ur ens liv och folk tillkommer, det tror jag är naturligt hur 

gammal man än är, men de som verkligen har saknat mig när jag varit borta, i de 

flesta fall så har relationen blivit bättre. – Stefan 

Flera påpekade hur de gärna förstärker relationen med vänner som de har en naturlig koppling 

till genom att de fortfarande har något gemensamt. Med de vänner som inte visar intresse för 

utlandsupplevelsen eller inte hälsar på fortsätter man inte att odla vänskapen. Hög emotionell 

energi med kontakterna har visat sig vara viktig. Flera nämner hur bekantskaper man inte 

hade så mycket gemensamt med längre, som kunde funnits kvar av gammal vana, istället 

faller bort då de inte tillför tillräckligt.  

Ett annorlunda ”hemma”  

I tidigare forskning nämns att två av skälen som är bidragande orsaker till varför många 

upplever besvär vid hemkomst, var att både individen själv och samhället förändrats under 

utlandstiden. De upplevde också problem med att förstå sitt hemland. Flera beskrev att den 

svenska samhällsattityden var annorlunda vid hemkomst. Det var en specifik attityd som 

uppmärksammats av flera intervjuade, nämligen att både Sveriges politiska klimat och den 

allmänna uppfattningen nu upplevdes som mindre tolerant. En beskrev det på följande vis: 

Jag kände väll att vi kom hem till ett lite kallare Sverige än vad vi åkte ifrån, 

tillexempel så när vi åkte 2008 var ju SD inte ett parti som togs seriöst utan var 

ju ganska uthängt och det kallades ett nazistparti osv och när vi kom hem var de 
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helt plötsligt accepterade, sen tycker jag bara den allmänna inställningen mot 

människor ändrats lite över tid. – Tom 

Andra förklarade att de i diskussioner med gamla vänner och bekanta blev överraskade av 

deras inställning och attityd speciellt i frågor som berörde flyktingar, tiggare samt frågor 

gällande tolerans av andra etniciteter i samhället. En beskrev det som nedan: 

Jag kommer ifrån en liten by där SD har en tredjedel av rösterna, om man 

träffar familjen eller hör hur snacket går på café eller man går på nån 

middag hos en gammal bekantskap eller släktning så blir jag rätt förfärad 

över den retorik som förs och det är inte kul. – Sofie  

Förutom att flera upplevde skillnader i samhällsklimatet beskrev några hur de efter 

utlandsvistelsen kunde uppskatta Sverige på ett annat sätt än tidigare. Saker som tagits för 

givet när man tidigare bodde i Sverige värdesattes mer efter utlandsstationeringen. En beskrev 

det så här:  

Jag uppskattar Stockholm på ett annat vis än förr, nu kan jag känna regnet på ett 

annat sätt, njuta av grönska eller känna mig säker. Dricka rinnande vatten, listan 

är lång. Verkligen se till det vi har snarare än det vi inte har.  – Mia 

Dessa personer som uttryckligen beskrivit hur de nu sätter värde på Sverige på ett sätt som de 

tidigare kunde ta för givet, fortfarande var benägna att återigen flytta utomlands i framtiden. 

En reflekterade över skillnaderna samt fördelarna med Sverige på följande vis:  

Den vintern vi flyttade hem var en bra vinter så barnen hade ju aldrig fått en 

vinter så de tyckte det var skitskoj med snö. Det var ju jättekul att se. – Tom 

Det förändrade inställningen till Sverige kan tänkas bero på att de intervjuade fått nya 

perspektiv. Det kan vara allt från intryck som man fått genom att umgås med personer från 

andra länder med annan kultur, till att se och uppleva en annan levnadsstandard. Detta 

fenomen kan delvis förklaras utifrån Berger och Luckmans (1991) socialiseringsteori. 

Sekundär socialisering sker ständigt och intryck från den nya omgivningen i form av vänner 

och samhälle och hur t.ex. media påverkar individen. Enligt denna teori omvandlar och 

internaliserar individen intrycken för att skapa sin sociala verklighet. Dessa intryck får inte 

personens vänner i hemlandet möjligheten att ta del av. Det skulle kunna förklara varför 

individen vid hemkomsten upplever vännerna som förändrade. Möjliga förklaringar till detta 
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skulle kunna vara att individen själv har förändrats under utlandsstationeringen vilket gör att 

hen uppfattar sin omgivning som annorlunda. Det skulle dock också kunna bero på en 

blandning av att individen förändrats samtidigt som omgivningen i hemlandet varit en del av 

den primära socialiseringen. 

Människorna i Sverige har internaliserat förändringar i värderingar som samhället genomgått 

medan den utstationerade inte har gjort detta. Det kan bidra till en upplevd klyfta. 

Socialisering pågår alltså ständigt och påverkar individerna som i sin tur påverkar samhället 

som då påverkar individerna etc. Detta är ofta en process som individen inte själv reflekterar 

över utan är en förändring som sker gradvis. Att personer som återvänder hem känner sig 

annorlunda i sin hemmiljö skulle delvis kunna förklaras med hjälp av denna teori. De 

förändringarna upptäcks ofta först när individen möter sin gamla omgivning.  

Sussman menar (1986) att det är ett av skälen till svårigheter som kan uppstå för den 

hemkomne. Respondenterna nämner dock inte detta som ett större problem utan reflekterar 

snarare över det faktum att de upplevde en förändring. För att bättre förstå denna förändring 

kan man utgå från KASAM (Antonovsky, 2007). Att uppfatta sin omgivning och samhället 

som begriplig skapar en känsla av sammanhang som kan förebygga fysisk och psykisk 

sjukdom.  

Den förändrade samhällsattityden gällande politik och medmänsklighet kom inte som en 

överraskning för respondenterna eftersom de kunnat följa vad som skett via nyheter och 

sociala medier. Dock blev det påtagligt hur stor förändringen var först när de återigen var 

tillbaka i Sverige. 

Bemötande vid återkomst 

Förutom att det upplevdes att omgivningen inte var intresserade av vistelsen i utlandet 

beskrev flera intervjuade att de efter sin utlandsstationering drogs till personer med liknande 

erfarenheter. Detta för att de kände att de kunde relatera mer till dessa personer och att det var 

skönt att känna att man kunde prata med andra personer som också hade erfarenhet av 

utlandsarbete och hemflytt. 

Vissa kompisar är intresserade och frågar hur vi haft det men det är en lustig 

sak, nästan ingen frågar om hur det varit under 4 år i Y. Utan det är mer ytligt 

och det känns som om vissa är helt ointresserade av hur vi haft det och levt 
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senaste fyra åren och vi är helt uppfyllda och vill berätta om våra upplevelser. – 

Sara 

Det var andra med liknande erfarenheter och känslor man kunde relatera till. – 

Mia 

Att man skulle ha en sund inställning till hur man skulle tas emot vid återkomst till hemlandet 

sa en respondent som menade att man inte kan förvänta sig att andra ska kunna möta en med 

samma emotionella energi, Stefan berättar; 

Är man redo för att de mindre positiva upplevelserna finns så tror jag att det går 

bättre, så man inte ger den här utlandsvistelsen för stor betydelse., att man 

tänker att jag ska åka utomlands, det här kommer vara det bästa som hänt i mitt 

liv och alla andra kommer tycka att det är det bästa som hänt i deras liv, utan att 

man har lite distans till det. – Stefan 

Några beskrev även hur de deltog i olika aktiviteter t.ex. afterwork med människor med 

samma typ av erfarenhet. Att kunna ha någon som förstod det man gått igenom, både på ett 

professionellt och på ett privat plan upplevde några som psykologiskt avlastande:  

 

De som gjorde samma resa var enkla att prata med då de visste vad man gjort, 

några hade ju liksom förhandlat med rebeller i skogen så det blev så att de man 

fick förtroende för, pratade man mycket med och det som var skönt var att man 

inte kände sig ensam. – Mia   

Flera kände att deras omgivning inte visade det intresse som de hade förväntat sig. De drog 

sig till andra med liknande erfarenheter, vilket kan förstås utifrån Collins (1981) teori om 

emotionell energi. Collins menar att grupper och koalitioner formas genom att emotionell 

energi uppstår under interaktionsritualer. Människor vill generellt maximera sin emotionella 

energi och umgås därför gärna med likasinnade. Att flera beskriver detta sökande kan 

förklaras med att de vill hitta personer som matchar deras emotionella energi gällande just 

denna erfarenhet. Genom att interagera med sådana människor är det lättare att de känna 

samma emotionella energi, som annars hade kunnat vara svår att uppleva lika starkt. Att det 

inte är ett större problem skulle kunna förklaras utifrån att flera hittade forum när de kom hem 

där de kunde diskutera sina erfarenheter med andra.                                                                                                                                           
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Samtidigt som de tillåts uppleva emotionell energi genom att interagera med likasinnade, 

delgav respondenterna att dessa samtal blev ett viktigt verktyg gällande deras förmåga att 

reflektera och hantera de känslor som de upplevt vid återkomsten. Hanterbarheten i KASAM 

kan ge en förklaring till varför personerna inte upplevt några större svårigheter av omvänd 

kulturchock, trots ointresset från omgivningen. Interaktionen med människor med liknande 

emotionell energi bidragit till en ökad känsla av hanterbarhet. Utan detta hade respondenterna 

möjligtvis upplevt större besvär om vi utgår från KASAM.  

Nära relationer 

Samtliga personer som intervjuats i denna uppsats flyttade utomlands på grund av sitt arbete. 

Arbetet har alltså styrt deras liv i hög grad speciellt i avseende var de bosatt sig. De har fått 

anpassa sig efter situationen i landet de befunnit sig i och denna anpassning har även gällt de 

medföljande. Flera har beskrivit sig själva som karriärdrivna. När de har fått berätta vad som 

är viktigt och meningsfullt i sina liv, säger många att det är familjen som är viktigast. Ingen 

nämner arbete som förstaval. Att arbetet styr livsförutsättningarna gör det extra viktigt att 

medföljande trivs och har det bra, Malin och Anders om sina situationer: 

Jag har känt att funkar för det min dotter, så funkar det för mig. Det är 

huvudsaken att det funkar för henne. Jag kan nästan finna i mig i vad som helst. 

– Malin 

 

Trivs inte familjen så fungerar det inte i längden. Jag har kanske haft tur också. 

Min partner är väldigt social. – Anders  

Denna avvägning mellan familj och karriär beskriver flera som en ständig balansgång, Mia 

berättade:  

Men sen när jag flyttade hem så var det med tanke på att nu satsar jag på mitt 

privatliv och relationen och det var den stora insikten jag kände att jag fick när 

jag var iväg, äventyr i all ära men om jag inte har det med personen jag älskar 

så är det inget värt, då vill jag nog inte ha det. – Mia 
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Sammanfattningsvis framgår det att det finns känslor som individerna tampas med. Samtidigt 

som de brinner för nya äventyr finns det ständigt en uppmärksamhet på för hur svårt det kan 

vara för medföljande och speciellt för barnen som kanske inte varit med i beslutsprocessen.  

Jag och min man är lite: vad gör vi inför framtiden? Vad gör vi om några år vi 

vill ju flytta igen men kan vi verkligen ryka upp dem [barnen] och ta med dem 

igen när de äntligen skaffar vänner här? Så vi håller på att tänker massor om 

när vi ska kunna åka och när det skulle passa bäst för barnen men det är svårt. – 

Sara 

Enligt KASAM är meningsfullhet en av komponenterna som behövs för att känna att man har 

ett sammanhang. Alla med medföljande menade att de medföljandes känslor är 

grundläggande för hur utlandsstationeringen och flytten går. Samtidigt förstår respondenterna 

att det är deras egna karriärer som styr. Det verkar i svaren som att resan i sig är något som 

skapar meningsfullhet men att det viktigaste är att medföljande trivs. Även om respondenterna 

upplever att utlandsstationeringen i sig skapar meningsfullhet är dock flera tveksamma till att 

fortsätta denna typ av livsstil eftersom det är möjligt att det ibland innebär svårigheter för 

medföljande. Enligt KASAM har en person med hög begriplighet och hanterbarhet lättare att 

finna mening i det den gör, det vill säga meningsfullhet i livet kommer att förstås utifrån hur 

väl dessa två komponenter fungerar (Antonovsky, 2007, sid 46). 

Diskussion 

Det som framkommit efter att ha analyserat våra insamlade data är att våra respondenter inte 

haft några större problem med sin återanpassning till sitt hemland efter utlandsstationering. 

Det har snarare varit så att respondenterna uttryckt problem för medföljande. Jämfört med 

tidigare forskning tycks våra respondenter klarat sig bättre än förväntat. Sussmans (1986) fem 

steg som beskrevs i tidigare forskning, kunde tänkas skapa problem för återvändare och bidra 

till omvänd kulturchock. Alla fem stegen har dock inte respondenterna i vår studie 

uttryckligen upplevt. Det steg som de upplevde som mest problematiskt var det allmänna 

ointresset från omgivningen. Att skapa hög emotionell energi hanterade flera genom att 

umgås med andra som hade liknande erfarenheter och sinnesstämning vid hemkomst. De 

andra steg som de berör är att de värderar vissa saker annorlunda än tidigare. Detta skulle 

kunna innebära att de som individer förändrats samt att de upplevde att det fanns en viss 
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framförallt politisk förändring i samhället de återvände till. Detta beskrivs som något de 

reagerat på, men inte som något direkt problematiskt. Vid studiens start trodde vi att den 

största utmaningen skulle vara att intervjupersonerna inte varit förberedda på att det även 

behövde ske en anpassning vid hemkomst. Detta nämndes under intervjuerna och var något 

som majoriteten var medvetna om, vilket bidrog till att det inte upplevdes som ett problem.  

Själva processen av att återintegreras i Sverige beskrev de inte som något problematiskt för 

sig själva. Däremot beskrev flera hur de upplevde att medföljande hade det svårare i och med 

att de ofta inte hade något arbete som väntade eller i barnens fall behövde komma in i nya 

sammanhang. 

Det har gått 30 år sedan Sussman presenterade dessa 5 steg. Detta innebär att det har skett 

förändringar i teknik och möjlighet att ha regelbunden kontakt under utlandsvistelser. Den 

förändring som skett skulle kunna förklara varför våra respondenter inte upplevt problem i 

den utsträckning Sussman syftade på. Det har blivit vanligare att flytta över landsgränser än 

det var på 80-talet. Många reser idag inte bara inom arbetet utan även privat. Denna ökning 

och tillgänglighet för att resa skulle kunna förklara en mer odramatisk inställning vid 

utlandsflytt. I och med dessa förändringar finns det en möjlighet att både dessa fem steg samt 

U- och W-kurvan kan betraktas vara ofullständiga förklaringsmodeller. I tidigare studier 

nämns även att det funnits stöd för att personer som flyttar till länder med större kulturella 

skillnader upplever en större kulturchock. Detta är dock inte något våra respondenter uttryckt.  

En annan förklaring till varför de inte upplevt större problem skulle kunna förstås utifrån 

KASAM. Personer som har hög förståelse i sitt liv och som även upplever att de har resurser 

att hantera utmaningar de möter, tenderar att finna större meningsfullhet i det de åtar sig än 

någon med lägre förståelse och hanterbarhet. För att ha möjlighet att kunna bekräfta denna 

teori skulle det i framtiden vara intressant att göra ett frågeformulär som utlandsstationerade 

får svara på innan de flyttar och efter det att de kommit tillbaka till sitt hemland. Detta är för 

att göra en jämförelse för att se hur personer med högt KASAM hanterar återkomst gentemot 

de med lågt KASAM. Det skulle även vara intressant att se hur dessa personer skattar sin 

upplevda emotionella energi till vänner och bekanta före jämfört med efter utlandsvistelse. 

Socialisering var den mest svårapplicerade teorin, då det generellt är vanskligt att 

uppmärksamma hur samhället påverkar en i ett större perspektiv till skillnad från i nära 

relationer. Vissa förändringar sker så pass långsamt och under längre tidsperioder att det är 

svårt att diskutera om individer hinner socialiseras in i ett nytt sammanhang. Detta gör det 
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komplicerat för dem själva att uppmärksamma vissa förändringar vilket i sin tur gör det näst 

intill omöjligt för dem att uppmärksamma dessa under intervjusituationen. 

Något som vi finner intressant är hur individer beskriver den problematik som kan uppstå för 

medföljande vid flytt utomlands. Även om flera uttrycker denna oro och förstår att det kan 

vara kostsamt för alla inblandade att rycka upp familjen från Sverige är det ändå flera 

personer som menar att de gärna skulle åka iväg igen, vilket vi finner något paradoxalt.. I och 

med att den här problematiken existerar så tror vi att det är viktigt att det finns stöd från 

arbetsgivare till medföljande. Detta skulle kunna göra de utsändas återkomst mer hanterbar 

vilket i sin tur skulle kunna locka fler med medföljande att acceptera utlandstjänster. 

Arbetsgivarna skulle kunna anordna tillställningar där det fanns möjlighet att umgås på ett 

avslappnat sätt och dela erfarenheter mellan potentiella utlandsresenärer, hemkomna men 

även för medföljande.  

För framtida forskning skulle det vara spännande att undersöka samma fenomen i andra 

grupper. Något som framkommit under denna uppsats är hur viktigt det är att få dela sina 

erfarenheter med människor som uttrycker entusiasm och intresse. Socialt stöd och fördjupade 

relationer har visat sig kunna stärkas vid dessa prövande omständigheter det vill säga av att 

inte befinna sig i samma land. Geografisk bundenhet verkar ha mindre betydelse vid nära 

relationer än väntat. En utlandsstationering påverkar alltså inte nödvändigtvis individens nära 

relationer negativt. I och med att respondenterna beskrivit svårigheter för medföljande vore 

det intressant att gå vidare med detta i en studie om eventuell stärkt sammanhållning i 

gruppen som flyttar utomlands tillsammans. Skulle dessa prövningar möjligtvis stärka band 

inom gruppen (familj) som flyttar tillsammans eller är denna friktion något som i längden 

påverkar gruppen negativt?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Jämförelse välmående innan/efter på hemkommande från utlandsarbete, självskattning.  

Varför tror du att du valde att arbeta utomlands? 

Vad anser du är betydelsefullt/viktigt i ditt liv 

Hur var processen från SverigeUtomlands 

Hur var livet innan du åkte? (Social tillhörighet, partner, vänner, sysselsättning och hobbys)  

Hur förbereddes du inför resan? (Praktiskt och socialt; boende, skola, partner)  

Arbete i andra länder 

Vad hade du för ide om hur det skulle bli att vara utlandsstationerad innan första avfärd? Hur 

väl stämde det överens med verkligheten? Har din bild/inställning förändrats över tid 

gentemot utlandsarbete? 

Hemfärd och inträdande i det svenska samhället 

Hur kändes det när du skulle återvända? 

Tycker du behandlingen från arbetsgivare och omgivning skiljde sig avfärd kontra hemfärd 

och på vilket sätt? 

Hur togs du emot hemma av arbetskollegor på arbetsplats? 

Hur upplevde du bemötandet från ditt sociala umgänge? 

Upplevde du att relationen med dina vänner hade förändrats i sådant fall på vilket sätt? 

Kände du att du behövde göra någon anpassning till det Sverige du kom tillbaka till och i 

sådant fall på vilket sätt? 

Fanns det några svårigheter med att återvända och i sådant fall vilka var det? 

Har utlandsarbetet format dig och i sådant fall på vilket sätt? (nya utmaningar/intressen, 

värderingar, familj, vänskap) 
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Bilaga 2 

Rött- Personens egna känslor 

Grön- Social förändringar med vänner (deras utveckling) Nya bekantskaper och stärkta 

relationer. 

Blå- Personlighetsdrag (rotlöshet, äventyrlig, driven) korrigering av person- både för arbete 

och efter/i socialt liv. 

Lila- Förståelse av känslor av andra (EE). 

Rosa- (KASAM) Begriplighet, sammanhang på den nya platsen och vid hemkomst. 

Gul- (KASAM) Hanterbarhet, flyttprocess, arbetsuppgifter, socialt stöd, 

känslomässighantering. 

Orange- (KASAM) Meningsfullhet, trivsel, karriär, privatliv 


